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Αναπτυξιακός Νόμος  
Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων επί  του σχεδίου νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα 
Ισχυρή Ανάπτυξη» με το οποίο εισάγονται σημαντικές βελτιώσεις στις 
διαδικασίες και στα καθεστώτα διάθεσης των ενισχύσεων. Το ν/σ λαμβάνει 
υπόψη πολλές από τις προτάσεις του ΣΕΒ για την προώθηση της οικονομικής 
ανάπτυξης της χώρας.  
 
Περισσότερα στη σελ.4 
 
Στρατηγικές Επενδύσεις  
Κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου για τη διαμόρφωση ενός ενιαίου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις. Στο εν λόγω ν/σ έχουν 
ληφθεί υπόψη προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΕΒ για την ενθάρρυνση 
επενδύσεων στη χώρα. 
  
Περισσότερα στη σελ.4 
 
Κλιματικός Νόμος 
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24.12 το σχέδιο του κλιματικού νόμου, 
το οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει το στόχο της κλιματικής ουδετερότητας 
έως το 2050, μέτρα για την ηλεκτροκίνηση, το ανθρακικό αποτύπωμα, κ.λπ. 
 
Περισσότερα στη σελ.4  
 
Διευκρινήσεις σχετικά τη διαδικασία πτώχευσης του ν. 4738/2020  και επί 
της οριστικής διαγραφής απαιτήσεων μικρής αξίας. 
Με χωριστές αποφάσεις της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινήσεις σχετικά με την 
εφαρμογή των νέων προβλέψεων του ν. 4738/2020 σε περίπτωση πτώχευσης, 
που περιλαμβάνει και ζητήματα διαγραφής απαιτήσεων του δημοσίου, καθώς 
και την οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή 
δικαστικού συμβιβασμού. 
Περισσότερα στη σελ. 11 & 12 αντίστοιχα 

 

  

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 

 
 
 
 

 
 
 
 
Σπύρος Τάσσης 
 
LLM Δικηγόρος 
∙Πρόεδρος Ένωσης Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας 
Linkedin 
 

«Yπόθεση Schremms II» 
 

Η χρόνια διαμάχη του κ. Schrems (κάποτε ένας απλός Αυστριακός φοιτητής και, πλέον, ένας από τους πιο γνωστούς 
ακτιβιστές στον τομέα της ιδιωτικότητας) έχει οδηγήσει σε δύο αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και ισάριθμες 
καταρρεύσεις δύο συμφωνιών επάρκειας για την διαβίβαση δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ. Οι συμφωνίες 
αυτές, που είχαν ψηφιστεί από την Ε. Επιτροπή (η συμφωνία Ασφαλούς Λιμένα ή Safe Harbor Agreement και η 
διάδοχη της Ασπίδα Προστασίας ή Privacy Shield) αποτέλεσαν για χρόνια την κύρια νομική βάση για την 
διασυνοριακή ροή προσωπικών δεδομένων προς τις ΗΠΑ και είχαν ανακοινωθεί με ιδιαίτερο ενθουσιασμό από τα 
θεσμικά όργανα της ΕΕ, όμως και οι δύο κρίθηκαν τελικά, μετά από τις σχετικές προσφυγές του κ. Schrems και τις 
σχετικές αποφάσεις που είναι γνωστές ως Schrems I και Schrems II, άκυρες διότι δεν κάλυπταν τις προϋποθέσεις 
επάρκειας που υποτίθεται ότι είχαν ήδη ελεγχθεί από την Ε. Επιτροπή!  
Πιο συγκεκριμένα, το Δικαστήριο έκρινε ότι το σύνολο, σχεδόν, των δεδομένων από την ΕΕ στις ΗΠΑ 
διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικών δικτύων στα οποία η NSA (National Security Agency) δύναται να έχει 
πρόσβαση με βάση την ομοσπονδιακή νομοθεσία (Executive Order 12333, άρθρο 702 FISA, EO12333 και PPD-28), 
οπότε η νομοθεσία και η πρακτική των ΗΠΑ είναι ασυμβίβαστη με τις απαιτήσεις της ΕΕ για επαρκές επίπεδο 
προστασίας των προσωπικών δεδομένων (adequacy). Τα όρια που βάζει το  Δικαστήριο ισχύουν, μάλιστα, για όλες 
τις κατάλληλες εγγυήσεις βάσει του άρθρου 46 του ΓΚΠΔ οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση δεδομένων 
από τον ΕΟΧ σε οποιαδήποτε τρίτη χώρα.  
Με δεδομένη αυτή την έλλειψη επάρκειας κάθε υπεύθυνος επεξεργασίας (με τους υπάρχοντες μηχανισμούς 
διαβίβασης) θα πρέπει να επιλέξει είτε τις τυποποιημένες συμβάσεις (SCC), είτε τις ad hoc συμβατικές ρήτρες, 
είτε τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες (BCRs), είτε συγκατάθεση είτε κάποια άλλη παρέκκλιση του 
άρθρου 49 του Κανονισμού. Όμως η συγκατάθεση δεν είναι ασφαλής νόμιμη βάση ενώ όπου η διαβίβαση είναι 
απαραίτητη δεν μπορούμε να μιλάμε για γενική άδεια διαβίβασης δεδομένων ενώ εξακολουθεί το πρόβλημα να είναι 
οι δημόσιες αρχές, οι οποίες, προφανώς, δεν δεσμεύονται από διατάξεις που έχουν συμφωνηθεί σε συμβάσεις μεταξύ 
εταιρειών ή με καταναλωτές. Η λύση που τελικά φαίνεται προτεινόμενη είναι η ευρύτερη χρήση των Standard 
Contractual Clauses, για την διακίνηση αυτή των δεδομένων, όμως ο τρόπος που το Δικαστήριο οριοθέτησε το πεδίο 
ελέγχου για την έγκριση των SCC καθιστά προβληματική την χρήση τους για την διασυνοριακή διαβίβαση, για τον 
απλούστατο λόγο ότι καμία εταιρεία στις ΗΠΑ δεν μπορεί να εξασφαλίσει την πλήρη συμμόρφωση ή θα αναστέλλει 
την μεταφορά των δεδομένων κάθε φορά που πιθανολογείται μη συμμόρφωση (π.χ. λόγω ενός νέου νόμου).  
Οπότε, όπως λέει και ο EDPB, όσοι διαβιβάζουν δεδομένα πρέπει εξετάζουν τους νόμους που διέπουν την πρόσβαση 
και το επίπεδο προστασίας, δίνοντας έτσι ισοδύναμο βάρος τόσο στο ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα όσο και με 
ποιες διαδικασίες και να λαμβάνουν συμπληρωματικά τεχνικά μέτρα προστασίας για τη βελτίωση του επιπέδου 
προστασίας των δεδομένων που διαβιβάζονται, όπως η κρυπτογράφηση, για τα δεδομένα που διαβιβάζονται 
υποδηλώνοντας μια σχεδόν καθολική ανάγκη για πρόσθετες διασφαλίσεις. Αν από την ανάλυση αυτή δεν προκύπτει 
επαρκές επίπεδο προστασίας, τότε για να συνεχιστεί η διαβίβαση αυτή θα πρέπει να ενημερωθεί η αρμόδια εποπτική 
αρχή.  
Η απόφαση αυτή του ΔΕΕ μοιάζει να προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στην άτυπη «κόντρα» μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ για την 
διακυβέρνηση και εκμετάλλευση των προσωπικών δεδομένων και παράλληλα μία ακόμη σημαντική αβεβαιότητα στις 
εταιρείες που βασίζονταν στη συμφωνία για τη διασυνοριακή διαβίβαση δεδομένων προς τις Ηνωμένες Πολιτείες για 
βασικές τους εταιρικές λειτουργίες.  
 
 

https://www.linkedin.com/in/spiros-tassis-4b535820/
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Δημήτρης Θεοδώρου 
 
Quality Manager 
SARMED Logistics S.A. 
Linkedin 

 
«Τα πρότυπα και η πιστοποίηση ως καταλύτης για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων» 
Ποια τα οφέλη της υιοθέτησης προτύπων; Η υιοθέτηση των απαιτήσεων διεθνών προτύπων και η πιστοποίηση 
με βάση αυτά, μπορεί να αποτελέσει για  τις επιχειρήσεις όλων των κλάδων,  ένα σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα καθώς και ένα εργαλείο βελτίωσης όλων των πτυχών των δραστηριοτήτων τους. Στο κλάδο των 
Logistics για παράδειγμα, όπου κυριαρχούν οι πολύπλοκες και διασυνδεδεμένες δομές, ο ρόλος της τυποποίησης, 
της εναρμόνισης δηλαδή με διεθνώς αποδεκτά καθίσταται ιδιαιτέρως σημαντικός. Τα οφέλη για όλους τους κλάδους 
είναι προφανή: τα πρότυπα υποστηρίζουν την παγκόσμια ανταλλαγή αγαθών, απομακρύνουν τα εμπορικά εμπόδια, 
βελτιώνουν τις διαδικασίες και δημιουργούν μια κοινή γλώσσα για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Μέσω των προτύπων 
επιτυγχάνεται επίσης, ευκολότερα η συμμόρφωση με απαιτήσεις ενδιαφερομένων μερών (πελατών, αρχών, τοπικών 
κοινωνιών, εργαζομένων κλπ). Τέλος, τα πρότυπα μπορούν να βοηθήσουν και χρηματοοικονομικά μια επιχείρηση 
καθώς συγκεκριμένες πιστοποιήσεις, που σχετίζονται με την περιβαλλοντική και ενεργειακή επίδοση, αποτελούν 
κριτήρια ESG για επενδυτές και τράπεζες. 
 
Ποια πρότυπα διαχείρισης μπορεί να επιλέξει μια επιχείρηση; Υπάρχουν πρότυπα που εφαρμόζονται 
«οριζόντια», ανεξαρτήτου  δραστηριότητας ή κλάδου όπως για παράδειγμα: 

• ISO 9001:2015 για την Διαχείριση της Ποιότητας 

• ISO 45001:2018 για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 

• ISO 14001:2015 για την Περιβαλλοντική Διαχείριση 

• ISO 50001:2018 για την Διαχείριση της Ενέργειας 

• ISO 27001:2013 για την Ασφάλεια Πληροφοριών 

• ISO 22301:2019 για την Επιχειρησιακή Συνέχεια 
Ενώ, άλλα πρότυπα βρίσκουν εφαρμογή σε συγκεκριμένους μόνο κλάδους και δραστηριότητες, όπως για 
παράδειγμα: 

• ISO 22000:2018 για την Διαχείριση Ασφάλειας Τροφίμων 

• ISO 13485: 2016 για την Διαχείριση Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων 

• ISO 22716:2007 για την Ορθή Πρακτική Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων 
 
Δυσκολίες εφαρμογής: Η ενσωμάτωση των απαιτήσεων ενός προτύπου στην καθημερινή λειτουργία μιας 
επιχείρησης είναι συχνά μια πρόκληση. Ίσως η σημαντικότερη δυσκολία σχετίζεται με την αλλαγή κουλτούρας ή 
νοοτροπίας. Τα πρότυπα απαιτούν για την ορθή εφαρμογή τους, την ανάπτυξη και την εδραίωση  μιας νέας 
κουλτούρας εντός της επιχείρησης  (κουλτούρα ποιότητας, κουλτούρα υγείας και ασφάλειας, κουλτούρα ασφάλειας 
πληροφοριών, τροφίμων κλπ.). Απαιτείται αρκετή επιμονή και υπομονή για να ξεπεραστεί η όποια η αντίδραση και 
αντίσταση των εργαζομένων στην αλλαγή. Πολύ σημαντική στην προσπάθεια για να ξεπεραστούν τα όποια 
προβλήματα είναι και η συμμετοχή της Διοίκησης, η οποία θα πρέπει όχι μόνο να παρέχει τους απαραίτητους πόρους 
αλλά και να δείχνει εμπράκτως ότι η πιστοποίηση είναι μια στρατηγική επιλογή. 
 
Προτάσεις: Αν και οι περισσότερες πιστοποιήσεις είναι εθελοντικές (στη βάση του ότι δεν απαιτούνται για να 
λειτουργήσει νόμιμα μια εγκατάσταση) καθίστανται πολλές φορές υποχρεωτικές για να μπορέσει να συνεργαστεί μια 
επιχείρηση με πολυεθνικές εταιρείες που χρησιμοποιούν τις πιστοποιήσεις ως κριτήριο επιλογής προμηθευτή. Οι 
επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να επιδεικνύουν κανένα δισταγμό στην υιοθέτηση προτύπων και στη πιστοποίηση με 
αυτά. Τα πρότυπα, αν χρησιμοποιηθούν σωστά θα αποτελέσουν σημαντικό μηχανισμό συνεχούς βελτίωσης. Τα 
οφέλη της πιστοποίησης μεγιστοποιούνται όταν αυτή αποτελεί στρατηγική επιλογή μιας επιχείρησης και έχει 
εξασφαλισμένη την έμπρακτη δέσμευση και υποστήριξη της ανώτατης διοίκησης. Αν εισέρχονται για πρώτη φορά 
στο χώρο της πιστοποίησης θα πρέπει να επιλέξουν το πρότυπο ή τα πρότυπα ανάλογα και με τους στρατηγικούς 
τους στόχους και το πεδίο δραστηριοποίησής τους.  
 
 

https://www.linkedin.com/in/dimitris-theodorou-b535ab12/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  
 

 
Κλιματικός Νόμος  

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 24 Δεκεμβρίου 2021 το σχέδιο κλιματικού νόμου. Στις 
προτεινόμενες διατάξεις, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται: α) στόχος για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050 
με ενδιάμεσους στόχους μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (ΑτΘ) κατά 55% έως το 2030 και 80% 
έως το 2040, β) θέσπιση τομεακών προϋπολογισμών άνθρακα για 7 τομείς (ενέργεια, μεταφορές, βιομηχανία, 
κτίρια, γεωργία και κτηνοτροφία, απόβλητα, χρήσεις γης), γ) ειδικότερα μέτρα που αφορούν κυρίως στις 
μεταφορές (ηλεκτροκίνηση) και τα κτίρια δ) υποχρέωση υποβολής εκθέσεων σχετικά με το ανθρακικό 
αποτύπωμα συγκεκριμένων κατηγοριών επιχειρήσεων (εισηγμένες, τράπεζες, ασφαλιστικές, τηλεπικοινωνίες, 
ταχυμεταφορές, παροχής ενέργειας, αλυσίδες λιανεμπορίου και εφοδιαστικής αλυσίδας), ε) ένταξη της 
υποχρέωσης μείωσης των εκπομπών ΑτΘ κατά 30% έως το 2030 σε σχέση με το 2022 στις Μελέτες 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για συγκεκριμένες κατηγορίες έργων, στ) μέτρα για την ασφάλιση 
κινδύνου από την κλιματική αλλαγή, ζ) προτεινόμενο σχήμα διακυβέρνησης και παρακολούθησης των 
στόχων (Διυπουργική Επιτροπή, Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, Ανεξάρτητη 
Επιστημονική Επιτροπή). 

Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχή στη διαβούλευση πιέστε εδώ. 

Αναπτυξιακός Νόμος 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων επί του σχεδίου 
νόμου με τίτλο «Αναπτυξιακός Νόμος-Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη», με το οποίο εισάγονται σημαντικές 
βελτιώσεις στις διαδικασίες και στα καθεστώτα διάθεσης των ενισχύσεων. Το ν/σ λαμβάνει υπόψη πολλές από τις 

προτάσεις του ΣΕΒ για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε 
συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθεί ο ψηφιακός και τεχνολογικός 
μετασχηματισμός των επιχειρήσεων, η πράσινη μετάβαση, η δημιουργία οικονομιών κλίμακας, η 
στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της 
«Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης, η ενίσχυση της απασχόλησης με 
εξειδικευμένο προσωπικό, η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης, η 
ενίσχυση λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο 
Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής 
προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης. Επιπλέον, επιδιώκεται επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης 
επενδυτικών σχεδίων στα θεσπιζόμενα καθεστώτα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Στρατηγικές Επενδύσεις  

Κατατέθηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλή σχέδιο νόμου με τίτλο «Στρατηγικές 
επενδύσεις και βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος μέσω της επιτάχυνσης διαδικασιών στις ιδιωτικές 
και στρατηγικές επενδύσεις και δημιουργία πλαισίου για τις εταιρείες τεχνοβλαστούς». Στο εν λόγω σχέδιο 
νόμου έχουν ληφθεί υπόψη οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΕΒ για τη  διαμόρφωση ενός ενιαίου 
ρυθμιστικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις και ειδικότερα προβλέπεται α) επιτάχυνση των 
διαδικασιών υπαγωγής, ελέγχου και ολοκλήρωσης υπαγόμενων επενδυτικών σχεδίων, β) τροποποίηση 
ουσιαστικών προϋποθέσεων αναπτυξιακών νόμων 3908/2011 και 3299/2004, γ) δημιουργία πλαισίου για 
εταιρείες τεχνοβλαστούς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=12285
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=12821
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=684a1aef-ed52-420a-a6ca-ade500b329be
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Εθελοντισμός 

Ολοκληρώθηκε δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί του σχεδίου νόμου 
με τίτλο «Αθλητικός Εθελοντισμός, Αθλητισμός Αναψυχής και Άθληση για Όλους, Πνευματικός 
Αθλητισμός, Ηλεκτρονικός Αθλητισμός (e-sports), Εργασιακός Αθλητισμός και λοιπές 
τροποποιήσεις της αθλητικής νομοθεσίας» στο οποίο περιλαμβάνεται εξειδίκευση των μέτρων 
προώθησης του αθλητικού εθελοντισμού μέσω της σύστασης και λειτουργίας εθνικής βάσης δεδομένων, 
αξιολόγησης των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων, εκπόνησης ετήσιου 
επιχειρησιακού προγράμματος, θέσπισης δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εθελοντών, βράβευσης και 
πρόβλεψης περιπτώσεων διαγραφής των εθελοντών και των εθελοντικών αθλητικών οργανώσεων από την 
εθνική βάση δεδομένων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών επί του σχεδίου νόμου με τίτλο 
«Οργανώσεις Κοινωνίας Πολιτών, εθελοντική απασχόληση και λοιπές διατάξεις» στο οποίο 
προβλέπεται η δημιουργία δημόσιας βάσης δεδομένων και ειδικού μητρώου οργανώσεων κοινωνίας των 
πολιτών στο Υπουργείο Εσωτερικών και τίθενται προϋποθέσεις παροχής α) κρατικής χρηματοδότησης των 
κοινωφελών φορέων και β) εθελοντικής απασχόλησης και φορολογικών κινήτρων για δωρεές υπέρ 
κοινωφελών σκοπών και κοινωφελών φορέων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης 
υπό τον τίτλο «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ενέργεια 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με: 

α) την τροποποίηση/συμπλήρωση του Κώδικα Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) και 
της Μεθοδολογίας του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ αναφορικά με τις χρεώσεις των Εκπροσώπων 
Φορτίου μετά τη λειτουργία Υβριδικών Σταθμών και Σταθμών ΑΠΕ με ενεργειακό συμψηφισμό ή 
εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό κατά τη δραστηριοποίηση Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Αγορά ΜΔΝ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) περιόδου 2021-2027. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) την πρόταση του ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΣΜΗΕ με εισαγωγή 
Παραρτήματος για τη διαχείριση του Μικρού Συνδεδεμένου Σύστηματος (ΜΣΣ) της Κρήτης κατά τη 
μεταβατική περίοδο μέχρι τη θέση σε λειτουργία της Φάσης ΙΙ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) την πρόταση του ΔΕΣΦΑ για την εφαρμογή της δράσης «Ρύθμιση για την έκτακτη προσφερόμενη 
από τον Διαχειριστή δυναμικότητα και κατανομή στα Σημεία Εσόδου». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) τις εισηγήσεις της ΕΧΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.opengov.gr/cultureathl/?p=8717
http://www.opengov.gr/ypes/?p=8075
http://www.opengov.gr/consultations/?p=3949
https://www.rae.gr/2021/10/20/201021_3/
https://www.rae.gr/2021/10/20/201021_5/
https://www.rae.gr/2021/10/18/dd-rae-diasyndesi-krirts/
https://www.rae.gr/2021/11/05/041121/
https://www.rae.gr/15735/
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στ) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για την τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και την 
Μεθοδολογία Προσδιορισμού Ενέργειας για Σκοπούς Εκτός Εξισορρόπησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ζ) την τροποποίηση/συμπλήρωση της Μεθοδολογίας Υπολογισμού του Ανταλλάγματος ΥΚΩ ΜΔΝ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την 3η.12.2021: 

α) την πρότυπη Σύμβαση Χρήσης του Ανεξάρτητου Συστήματος Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για το επιτρεπόμενο έσοδο της ρυθμιστικής περιόδου 2022-2025. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

α) Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ επί του τεύχους προκήρυξης για την χορήγηση 
Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοφάσματος στην ζώνη 410-430 MHz. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 03.12.2021η τροποποίηση και κωδικοποίηση της απόφασης 
σχετικά με τον Κώδικα Δεοντολογίας για την Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
στους Καταναλωτές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

 
 
Υπαίθριο Εμπόριο 

Δημοσιεύθηκε ο ν. 4849/2021 ο οποίος μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο, 
ρυθμίζει ζητήματα σύστασης Μονάδας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της 
Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, τις επιλέξιμες από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
κατηγορίες δαπανών και το αποθεματικό, τον προσδιορισμό του ύψους των πόρων της τεχνικής 
βοήθειας του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και 
την ρύθμιση του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, την 
διαδικασία υποβολής προς έγκριση στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων των Τομεακών και 
Περιφερειακών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΕΠΑ 2020-2025 και τον μετασχηματισμό εταιριών με 
αρνητικά ίδια κεφάλαια.  

Για το ιστορικό του ν/σ πιέστε εδώ και για το Ν.4849/2021 πιέστε εδώ  

Επιχειρηματικότητα 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
ΕΠ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

https://www.rae.gr/15753/
https://www.rae.gr/15971/
https://www.rae.gr/15731/
https://www.rae.gr/15967/
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1612.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1614.html
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=fa214ab7-78b2-4920-af02-adc101439a0b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ga89WekpFQd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIud3raFjPMwtwVBavSvMto1U6OSw9YZ1KFlqa4UctUxIJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8-P6rKj9bdKFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbfRB4NcXEe7D_EvTPmUj81PZI_8ibqb4S2Jv_Jjfrh9


58 | Νοεμβρίου 2021  | σελ. 7 

 

  
 
 
  

  
 
    
  
 
 
 

Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα 

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες διενέργειας των ελέγχων αρμοδιότητας του Αυτοτελούς Τμήματος Έκτακτων 
Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων του Υπουργείου Οικονομικών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Διεθνείς Μεταφορές 

Τροποποιήθηκε το π.δ. 77/1998 σχετικά με τον καθορισμό για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν 
στην Ε.Ε., των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων 
επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Κεραίες 

Καθορίστηκε η ειδική διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών 
κεραιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Διευθετήσεις Δανεισμού 

Με τον ν. 4844/2021 κυρώθηκε η υπ’ αριθ. 11428-(97/6) απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 1997 του 
Εκτελεστικού Συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, σχετικά με τις Νέες Διευθετήσεις 
Δανεισμού (New Arrangements to Borrow). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Αέρια Θερμοκηπίου 

Καθορίστηκε ο τρόπος κατανομής εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 
θερμοκηπίου για το έτος 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εθνικό Σύστημα Υποδομών Ποιότητας 

Δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας» (Ε.Σ.Υ.Π.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Έκτακτες Ανάγκες 

Τροποποιήθηκε προγενέστερη απόφαση σχετικά με την έγκριση του ειδικού προγράμματος 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών: στόχοι και σύστημα και σύστημα διαχείρισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επαγγελματικές Μισθώσεις 

Με εγκύκλιο του Γ.Γ Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με την 
εφαρμογή του διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 4790/2021 περί παράτασης της διάρκειας των 
επαγγελματικών μισθώσεων. Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι όπου στο άρθρο αναφέρεται αναστολή 
λειτουργίας ή αναστολή δραστηριότητας με κρατική εντολή στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση 
της πανδημίας, νοείται η πλήρης αναστολή λειτουργίας ή δραστηριότητας της επιχείρησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα.  

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8F6BiYHu3kPT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcddC1tWj3uYtrnoXVlEdupk4aqZopSXh-LTglrNmI_U
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8F6BiYHu3kPT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcddC1tWj3uYtrnoXVlEdupk4aqZopSXh-LTglrNmI_U
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8qNj3OYLgOHLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbd-tdMcNSa-fg16LD1-aiYc4iGJ0UiU2swmvJETvPXB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vnZOzRHI6VJ5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIucaiu19rDxGdbCQz0uLYLHz5hc-mWqUboWdTTJcqxXMF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxlp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUrgC7XOtyNRCmye9enVECzLxQ9DPipdNpZDAAqBsW0M
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8q_etOz63BssliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQeaNDFF-s3g5Y_dm1Q156REddsbKaQknGbERdDPGojD
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RaIwo8fMe0YliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtajYV-5xVSl8AJXtGa8TIrP5-Jf89QTT3dOP4LTNzo-M
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Δημόσιες Υπηρεσίες 

Θεσπίστηκαν κανόνες για την παροχή ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. 

Εγκρίθηκε το από 25 Οκτωβρίου 2021 αναθεωρημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης (Asset 
Development Plan) της Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ Α.Ε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 

Ενέργεια 

Με απόφαση της ΡΑΕ: 

α) εγκρίθηκαν οι Παράμετροι Ετήσιου Προγραμματισμού ΥΦΑ για τα έτη 2022-2026. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης Μη Συμμόρφωσης περί 
συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

γ) καθορίστηκε η μεθοδολογία απόδοσης οφειλόμενων ανταλλαγμάτων για την παροχή υπηρεσιών 
κοινής ωφέλειας σε περίπτωση ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΥΚΩ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

δ) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και 
ο Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών αναφορικά με την διαχείριση του Ειδικού 
Λογαριασμού Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ε) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων των Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης για 
σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

στ) τροποποιήθηκε ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αγοράς 
Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, ο Κώδικας Διαχείρισης Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών και ο Κώδικας Διαχειριστή ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης, 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ζ) τροποποιήθηκε ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και ο Κώδικας Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8UMqqWVeSLvktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZlSDsjz-oYnkRZPhuax0xJitN4LJgwencpItisrD98w
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8T9Cg22cIBXzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSahkrV0l4_8t8J5aZgpzZOoUFpoGYUTYmbYJsk8DGZI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85nO7p1aIg_73U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTsIEE5Tyiwn4xw4Rl-j2VUTTQ2k_xSgfip-WXyQU8tH
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL85nO7p1aIg_7nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbXnbvxCVDr2COapuVYnfvRSQ2scy7PABzH_UhlAtGuV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8F6BiYHu3kPS4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTkveeRHl6Cp590_XdSfmwosYFNEtRnh0-ihag6Ou8sw
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8rZ7I2dkGwTAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV-BXsaXy69bG0Hi6dtkK4kG2iwUdgT8gO3SimxXa70Q
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8ZQVCM56CA7d_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXAYYfLrfZuJHQ4R6I3I1-iHPpe_Z1BSY_0nP-t1fDrF
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8TU80HfkgjjjnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSHDi9D-I835SH-58uzZGefk7DgNGAPLKV8KQ5dRJrGP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcUKQFj97fVuJRGah7jAhsolEWzs0A7HaRHUXTRXUrXY
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η) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί 
σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

θ) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί μη 
υποβολής Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ι) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική 
απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ια) καθορίστηκαν οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για 
σημαντικές αποκλίσεις της ζήτησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ιβ) εγκρίθηκε η παρέκκλιση από το ελάχιστο επίπεδο διαθέσιμης δυναμικότητας διαζωνικού 
εμπορίου για το σύνορο ζωνών προσφοράς Ελλάδας-Βουλγαρίας για το έτος 2021.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μεταφορά Κεφαλαίων 

Tροποποιήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και 
Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο TARGET2-GR. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5ByCHvvvPHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf5L1KidG1NPFlaFVWAlrKp0K0QwfKlk5AWHm6er4pXn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5ByCHvvvPHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf5L1KidG1NPFlaFVWAlrKp0K0QwfKlk5AWHm6er4pXn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5ByCHvvvPH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtet6Ta8Iu-EKPmN5E1HJGRVMb8U5qxfIUy5AGwVgQQZ5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8D5ByCHvvvPH3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtet6Ta8Iu-EKPmN5E1HJGRVMb8U5qxfIUy5AGwVgQQZ5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL896worz-LnTT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTnzpoX9xtXMX8kpkU2tWS6crML9tCcJRQN3wMKeuTGE
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL868HQV_d05BHuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfo1fKdDDfdFaOVvv2gjJlBYnlfHwCJDEmRCNVVTjyUz
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 
 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
 

 
Απαλλαγή Ε.Φ.Κ. του φυσικού αερίου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται 
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων απαλλαγής και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν από αυτούς, ο τρόπος προσδιορισμού των 
απαλλασσόμενων ποσοτήτων φυσικού αερίου στην περίπτωση που υπάρχουν κοινοί μετρητές φυσικού 
αερίου που χρησιμοποιείται τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όσο και για άλλες χρήσεις καθώς 
και στην περίπτωση μονάδων συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας (ΣΗΘ και ΣΗΘΥΑ).   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενεργειακά προϊόντα 

Καθορίστηκαν οι διαδικασίες και οι προδιαγραφές ολοκληρωμένων συστημάτων παρακολούθησης 
εισροών-εκροών στις φορολογικές αποθήκες και στις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευσης 
ενεργειακών προϊόντων, και τέθηκαν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης, λειτουργίας και καταγραφής 
των μετρήσεων και της ηλεκτρονικής αποστολής δεδομένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φορολογική μεταχείριση δαπανών που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

Οι δαπάνες που σχετίζονται με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδά των νομικών προσώπων με βάση τις διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013, εφάπαξ 
κατά το έτος πραγματοποίησής τους και η έκπτωση αυτών διενεργείται εξωλογιστικά με την υποβολή της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στα έτη πραγματοποίησης των εν λόγω δαπανών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας 

Δημοσιεύθηκε συμπλήρωση της Ε2133/30.06.2021 Εγκυκλίου Διοικητή ΑΑΔΕ με θέμα «Τελωνειακές 
διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθέμενης αξίας κατά την 
εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ 
αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021». Λαμβάνοντας υπόψη τη ραγδαία ανάπτυξη του 
ηλεκτρονικού εμπορίου και τη συνεπακόλουθη τεράστια αύξηση των διακινούμενων αντικειμένων, 
δεδομένων και των κατευθυντηρίων οδηγιών της Ε.Ε συμπεριλαμβάνονται στις περιπτώσεις για τις οποίες 
χρησιμοποιείται η υπεραπλουστευμένη διασάφηση Η7 και οι αποστολές αντικειμένων ίδιας αξίας έως 150 
ευρώ που αποστέλλονται από επιχείρηση σε επιχείρηση/επιχειρήσεις (B2B). Η εγκύκλιος εφαρμόζεται από 
τους συναλλασσόμενους με τις τελωνειακές αρχές οικονομικούς φορείς (εταιρείες που εισάγουν 
εμπορεύματα ίδιας αξίας έως και 150 ευρώ από εταιρείες (συναλλαγές Β2Β), από τα ΕΛΤΑ, τις εταιρείες 
ταχυμεταφοράς, τους τελωνειακούς αντιπροσώπους, καθώς και από τους τελωνειακούς υπαλλήλους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e2201_2021.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL89ygodbCVW4F_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaTjq5OHJPm9uz87kiq71PzWcCiWEDZ9zBDRDK6j0snV
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/e2209_2021.pdf
https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2202-27-10-2021
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Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής  

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση βεβαίωσης οφειλής σύμφωνα με το άρθρο 41 του 
ν.4756/2020 για φορολογούμενους που αιτούνται τη χορήγηση Αποδεικτικού Ενημερότητας ή 
Βεβαίωσης Οφειλής, τη φορολογική Διοίκηση κι υπηρεσίες/φορείς που διενεργούν πράξεις για τις οποίες 
απαιτείται η προσκόμιση Αποδεικτικού Ενημερότητας/Βεβαίωσης Οφειλής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εισπρακτέες Απαιτήσεις 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την επανέναρξη ισχύος, από την 1η/7/2021, της παρ. 3 του άρθρου 58 
του Κ.Ε.Δ.Ε., που προβλέπει την καταβολή στο Δημόσιο του συνόλου των απαιτήσεών του που 
έχουν καταταγεί ως εισπρακτέες, ανεξάρτητα από τυχόν δικαστική προσβολή της κατάταξης αυτών, 
κατόπιν της αντικατάστασης του άρθρου 265 του ν. 4738/2020 με το άρθρο 38 παρ.5 του ν. 4818/2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ    

Ετήσιο Πιστοποιητικό ορκωτών ελεγκτών λογιστών και ελεγκτικών εταιρειών 

Παρατείνεται έως και την 30.11.2021 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών 
πιστοποιητικών που εκδίδονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές εταιρείες 
εγγεγραμμένους στο δημόσιο Μητρώο του ν.4449/2017 (Α’7) . 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική μεταχείριση των rebate και clawback |φορολογικό έτος 2020 

α) Συμπληρώθηκε η υπ’ αριθ. ΠΟΛ.1113/2015 αναφορικά με τη φορολογική μεταχείριση των ποσών 
επιστροφής (rebate) που καταβάλλονται κατ' εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 34 και 35 του ν. 
3918/2011, καθώς και των ποσών της αυτόματης επιστροφής (clawback) για το φορολογικό έτος 2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Αποσαφηνίστηκε ο χρόνος έκπτωσης των ποσών επιστροφής (rebate) καθώς και των ποσών της 
αυτόματης επιστροφής (clawback) των φαρμακευτικών εταιρειών για το φορολογικό έτος 2020. 
Διευκρινίζεται ότι, εφόσον οι υπόψη εταιρείες έχουν διενεργήσει προβλέψεις σύμφωνα με την ενημέρωση 
που είχαν από το Υπουργείο Υγείας και συμφωνούν με τα σχετικά στοιχεία που εκδόθηκαν εντός του 
09.2021, δύνανται να μειώσουν τα ακαθάριστα έσοδα του φορολογικού έτους 2020, με την υποβολή 
τροποποιητικής δήλωσης, χωρίς την επιβολή κυρώσεων μέχρι την 30.11.2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία covid19 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την διαδικασία επανένταξης πληγέντων από την πανδημία covid19 για  
οφειλές βεβαιωμένες στις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα και δόσεις ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία πτώχευσης με τον ν. 4738/2020 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με το 
ν. 4738/2020 και άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apofaseis/e-2205-03-11-2021
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1234_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/E2198_2021.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/e_2199_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/e_2199_2021ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8W94P8Q45cUQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUJU8Uct5Y_qEmXXWsyjKg0f24256c_SRBM9PGPGpgRE
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/e_2194_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/e_2192_21.pdf
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Κοινοποίηση των διατάξεων άρθρων του ν. 4839/2021 (Ά΄181) 

Κοινοποιείται α) η τροποποίηση των διατάξεων για την πληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2021, β) η 
τροποποίηση των διατάξεων για τη φορολόγηση των δωρεών και γονικών παροχών με την καθιέρωση 
αφορολόγητου ποσού, γ) η μείωση του συντελεστή Φ.Σ.Κ από 1% σε ποσοστό 0,5% επί της αξίας 
που φορολογείται, δ) η αναστολή από 1.10.2021 έως 30.06.2022 της επιβολής του τέλους στην 
συνδρομητική τηλεόραση, ε) η μείωση από 1.01.2022 του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, σε 
10% επί κάθε μηνιαίου λογαριασμού κάθε σύνδεσης, αντί της ισχύουσας κλίμακας 12%-20% καθώς και του 
τέλους συνδρομητών καρτοκινητής τηλεφωνίας, σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί της αξίας του 
χρόνου ομιλίας των καρτοκινητών τηλεφώνων, αντί του ισχύοντος ποσοστού 12%.,  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απόσυρση των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)  

Δόθηκε παράταση στην απόσυρση των μοντέλων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.) που 
ορίζονται στην υπό στοιχεία ΠΟΛ.1196/2017 έως και τις 31.12.2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων 

Παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με την οριστική διαγραφή απαιτήσεων μικρής αξίας (άρθρο 26 παρ. 4 
περ. β' ΚΦΕ) και την οριστική διαγραφή απαιτήσεων στο πλαίσιο αμοιβαίας συμφωνίας ή δικαστικού 
συμβιβασμού (άρθρο 26 παρ. 4 περ. γ' ΚΦΕ).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εξώδικη Επίλυση Φορολογικών Διαφορών 

α) Δόθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των θεμάτων λειτουργίας της Επιτροπής Εξώδικης 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) Δόθηκε παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της 
Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του ν. 4714/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 242/2021| Μεταβολή φορολογικής κατοικίας – αναδρομική μεταβολή 

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό αίτημα περί αναδρομικής μεταβολής φορολογικής κατοικίας, ήτοι αίτημα 
για έτος προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής αυτού έτους, ακόμη και αν από τα 
προσκομισθέντα ενώπιον της φορολογικής αρχής δικαιολογητικά και στοιχεία αποδεικνύεται η, 
κατά τον χρόνο αυτό, συνδρομή των πραγματικών περιστατικών που δικαιολογούν τη μεταβολή 
της φορολογικής κατοικίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-10/e_2193_2021ada.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-11/a_1233_2021ada.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-uCtD9hkb8QHKNE-NNnSYU4XcLS5VqXfu_lqzRKtwB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-uCtD9hkb8QHKNE-NNnSYU4XcLS5VqXfu_lqzRKtwB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-uCtD9hkb8QHKNE-NNnSYU4XcLS5VqXfu_lqzRKtwB
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxm4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR-uCtD9hkb8QHKNE-NNnSYU4XcLS5VqXfu_lqzRKtwB
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ΣτΕ 777/2020| Εθνικός κανόνας που αποκλείει την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων  

To ΣτΕ εξέτασε υπόθεση εταιρείας που δραστηριοποιείται στο χώρο προϊόντων ζύθου, νερού και 
αναψυκτικών και η οποία κατέβαλε φόρο ζύθου επί των πωλήσεων και στη συνέχεια υπέβαλε δήλωση με 
επιφύλαξη περί μη οφειλής του, λόγω αντίθεσης της σχετικής υποχρέωσης στη νομοθεσία της ΕE, 
ζητώντας ταυτόχρονα την έντοκη επιστροφή του ποσού, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος. Με την εν λόγω 
απόφαση έγινε δεκτό ότι δεν παραβιάζει το ενωσιακό δίκαιο εθνικός κανόνας που αποκλείει την 
επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων, όταν αποδεικνύεται ότι το πρόσωπο που 
αναγκάστηκε να προβεί στην καταβολή αυτών είχε προηγουμένως επιβαρύνει τους φόρους αυτούς 
τρίτα πρόσωπα. Αυτό διότι κάτι τέτοιο θα ισοδυναμούσε με διπλή πληρωμή προς τον 
επιτηδευματία. Δεν είναι, όμως, συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική νομοθετική ρύθμιση, η οποία 
υποχρεώνει το φορολογούμενο να αποδείξει ότι τα ανωτέρω ποσά φόρων δεν εισπράχθηκαν από τρίτα 
πρόσωπα, τα οποία επιβαρύνθηκαν με αυτούς ή ρύθμιση ή διοικητική πρακτική ή δικαστική απόφαση που 
θεσπίζει τεκμήριο βάσει του οποίου ο φόρος έχει επιβαρύνει τρίτους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2387/2020| Υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων 

Είναι δυνατόν να ανατραπεί η κρίση της φορολογικής αρχής περί ανακρίβειας του τιμήματος σε 
περιπτώσεις υπερτιμολόγησης ή υποτιμολόγησης κατά την αγοραπωλησία προϊόντων ή την 
παροχή υπηρεσιών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων. Για να εφαρμοστεί το ανωτέρω τεκμήριο, 
πρέπει να συντρέχουν ταυτόχρονα οι εξής δύο προϋποθέσεις: α) οι ημεδαπές επιχειρήσεις να τελούν 
μεταξύ τους σε σχέση άμεσης ή έμμεσης ουσιώδους διοικητικής ή οικονομικής εξαρτήσεως ή ελέγχου και β) 
κατά τις συναπτόμενες μεταξύ τους συμβάσεις αγοραπωλησίας ή παροχής υπηρεσιών το τίμημα ή το 
αντάλλαγμα να ορίζεται σε ποσό αδικαιολογήτως ανώτερο ή κατώτερο, κατά περίπτωση, από εκείνο που 
θα επραγματοποιείτο, αν η σύμβαση είχε γίνει με άλλο πρόσωπο κατά τις κρατούσες στην αγορά συνθήκες 
κατά τον χρόνο καταρτίσεως της συμβάσεως. Έτσι, σε περίπτωση που στο πλαίσιο μιας αγοραπωλησίας ή 
μιας παροχής υπηρεσιών μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων η φορολογική αρχή κρίνει ότι το τίμημα που 
καταβάλλεται είναι αισθητά ανώτερο ή κατώτερο από αυτό που θα καταβαλλόταν εάν η συναλλαγή 
πραγματοποιούνταν με κάποιον εξωτερικό τρίτο (μη συνδεδεμένη επιχείρηση) η επιχείρηση μπορεί να 
αποδείξει ότι η εν λόγω υπερτιμολόγηση ή υποτιμολόγηση δεν είχε σκοπό τη φοροδιαφυγή, εφόσον 
αποδείξει ότι δεν συνέτρεχε τουλάχιστον μια από τις δυο προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 

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

 

 

Αργύρης Τζικόπουλος 

∙Πρόεδρος του Εκτελεστικού Συμβουλίου του Junior Achievement Europe  

∙Γενικός Διευθυντής του Junior Achievement Greece 

Linkedin 

«H αξία της συμμετοχής των στελεχών επιχειρήσεων στα προγράμματα επιχειρηματικής εκπαίδευσης του 
Junior Achievement Greece» 

Αναλαμβάνοντας πριν από έξι χρόνια τη διοίκηση του JA Greece, σε ένα οικοσύστημα το οποίο έκανε τα πρώτα του 
βήματα, έχοντας πλούσια δυναμική προς αξιοποίηση και με ένα οικονομικό περιβάλλον έντονα αρνητικό, έθεσα ως 
πρωταρχικό στόχο να δημιουργήσουμε ευκαιρίες στους νέους/ες της χώρας ώστε να χαράσσουν τις επαγγελματικές 
τους πορείες όπως τις ονειρεύονται, ενώ ταυτόχρονα να ενδυναμωθούν με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να 
μπορούν να είναι αποτελεσματικοί και παραγωγικοί στο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Οι νέοι και οι νέες που 
συμμετέχουν σήμερα στα προγράμματα επιχειρηματικότητας του JA είναι οι αυριανοί startuppers, αλλά και τα 
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, που θα προωθήσουν το πνεύμα υγιούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.  

Καθοριστικός παράγοντας για την επιτυχία των προγραμμάτων του JA Greece είναι η συμμετοχή στελεχών 
επιχειρήσεων ως εθελοντές. Ο ρόλος των στελεχών επιχειρήσεων, πέραν της μετάδοσης γνώσεων και 
επίλυσης αποριών, είναι η ενδυνάμωση, έμπνευση και παρακίνηση των μαθητών για ανάληψη δράσης 
μεταφέροντας σε αυτούς γνώσεις και εμπειρίες από την αγορά εργασίας. Από την πιλοτική εφαρμογή των 
προγραμμάτων του JA Greece μέχρι σήμερα έχουν συμμετάσχει εθελοντικά περισσότερα από 6.300 στελέχη 
προερχόμενα από διάφορους κλάδους του Ελληνικού επιχειρείν. 

Tο JA Greece είναι μη-κερδοσκοπικός οργανισμός με παρουσία στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2005 οπότε και 
ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ΣΕΒ επί προεδρίας Οδυσσέα Κυριακόπουλου, και αποτελεί μέλος του παγκόσμιου 
ηγέτη στη παροχή επιχειρηματικής εκπαίδευσης από το 1919 Junior Achievement Worldwide. Υλοποιώντας τα 
εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα, διατηρούμε τους υψηλούς δείκτες ποιότητας του 
Οργανισμού ενώ παράλληλα τα προσαρμόζουμε στις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας.  

Στο JA Greece εισάγουμε την επιχειρηματική εκπαίδευση στο εκπαιδευτικό σύστημα προετοιμάζοντας την 
είσοδο των νέων στον σύγχρονο παγκόσμιο επιχειρηματικό και οικονομικό στίβο. Τα προγράμματα του JA 
Greece αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τον τρόπο σκέψης των μαθητών, των φοιτητών και των νέων ώστε να είναι 
σε θέση να μετατρέπουν τις δημιουργικές τους ιδέες σε επιχειρηματική δράση, γεφυρώνοντας το χάσμα προς την 
αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνουμε την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ηγετών και 
στελεχών, ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα 
ενθαρρύνουμε την καινοτομία, αναπτύσσουμε δεξιότητες όπως η αντιμετώπιση προβλημάτων, η 
αποφασιστικότητα και η ομαδική εργασία ενώ ενθαρρύνουμε τους νέους να γίνονται επιχειρηματίες με 
κοινωνική ευαισθησία. Μέσα από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα του JA Greece δεν κερδίζουν 
όμως μόνο οι μαθητές και οι επιχειρήσεις αλλά και οι εθελοντές. Τα στελέχη επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις 
δράσεις μας αναπτύσσουν δεξιότητες καθοδήγησης, ενεργητικής ακρόασης, επικοινωνίας και επιρροής. 
Αναπτύσσουν ακόμα αυτοεκτίμηση, αυτεπίγνωση και αυτοπεποίθηση, γνωρίζουν διαφορετικά πλαίσια, νοοτροπίες 
και εκτιμούν τη διαφορετικότητα. Νιώθουν πως κάνουν τη διαφορά καθώς αυτό που προσφέρουν έχει νόημα. 

Το πρόγραμμα Project Future Junior το οποίο υλοποιούμε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς είναι το νέο 
πρόγραμμα ψηφιακής εκπαίδευσης το οποίο δίνει την ευκαιρία σε νέους ηλικίας 14-17 ετών να αναπτύξουν βασικές 
δεξιότητες του αύριο όπως Project Management, Digital Marketing και eCommerce, ανεξαρτήτως των μελλοντικών 
επιλογών τους και να διαγωνιστούν ομαδικά στην υλοποίηση ενός eCommerce project αφού λάβουν mentoring 
διάρκειας πέντε ωρών από καταξιωμένα στελέχη της αγοράς. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Project Future 
Junior και να γίνεται και εσείς αρωγός του οράματος του Junior Achievement Worldwide φέρνοντας τη μαθητική 
κοινότητα πιο κοντά στη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ομαδικότητα, στα συστατικά εκείνα δηλαδή που 
είναι αναγκαία για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα και τη μείωση της ανεργίας. 

https://www.linkedin.com/in/atzikopoulos/
https://jagreece.org/programs/projectfuturejunior/
https://jagreece.org/programs/projectfuturejunior/
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Πολιτικές για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία 

Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση με υποδείγματα πολιτικής για την καταπολέμηση της βίας και 
της παρενόχλησης και για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών των άρθρων 9 και 10 του ν. 
4808/2021, καθώς και με σχετικές οδηγίες προς τους υπόχρεους, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του 
άρθρου 22 του ν. 4808/2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρεωτικός έλεγχος νόσησης από COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα 

Τροποποιήθηκε το καθεστώς υποχρεωτικού διαγνωστικού ελέγχου COVID - 19 στους εργαζομένους όλων 
των ιδιωτικών επιχειρήσεων, που απασχολούνται με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας. Ο 
διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται, πλέον, υποχρεωτικά δύο (2) φορές κάθε εβδομάδα με χρονική 
απόσταση μεταξύ των δύο (2) διαγνωστικών ελέγχων τουλάχιστον δύο (2) ημερών, άλλως σαράντα 
οκτώ (48) ωρών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού 

Τροποποιήθηκε η ΥΑ σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του 
εμβολιασμού, μεταξύ άλλων, με την προσθήκη στους εξαιρούμενους του υποχρεωτικού εμβολιασμού 
των προσώπων με αναπηρία που αδυνατούν να υποβληθούν στη διαδικασία του εμβολιασμού για 
αντικειμενικούς λόγους, που σχετίζεται με την πραγματική τους κατάσταση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής εντύπου Ε4 (πίνακας προσωπικού) 

Παρατείνεται η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε4 (Ετήσιος/Ετήσιος 
Συμπληρωματικός) έως και την 30η Νοεμβρίου 2021. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ypergasias.gov.gr/metra-kata-tis-vias-kai-parenochlisis-stin-ergasia-me-apofasi-tou-ypourgou-ergasias-kai-koinonikon-ypotheseon-kosti-chatzidaki-se-efarmogi-tou-nomou-4808-2021-gia-tin-prostasia-tis-ergasias/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8OE-gmf6nOXAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSyszxVPWj32PlEwCm-La2tG7eXzNXPGopUok3QkjbMe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxkfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRTAq3sIs12NR9iUk2A0k5jldJNllXvFGx5ysUFAJ8Xv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8waBsP7sLQxl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtedGxw__ClgcFxVJvzY7V9YE7l-hSV-_wzXKgfIcv8Py
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 1833/2021| Αντισυνταγματική η 20ετής παραγραφή για καταβολή ασφαλιστικών εισφορών  

Ο θεσπισθείς με το άρθρο 95 παρ. 1 του ν. 4387/2016 γενικός κανόνας της εικοσαετούς 
παραγραφής των αξιώσεων για την καταβολή εισφορών των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, αντίκειται στις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και της ασφάλειας 
δικαίου. Η θεσπιζόμενη με την ανωτέρω διάταξη παραγραφή αντίκειται στην αρχή της αναλογικότητας, 
καθόσον χρόνος παραγραφής είκοσι ετών δεν συνιστά εύλογη διάρκεια της οικείας προθεσμίας, η οποία 
απαιτείται να είναι σχετικά σύντομη, δεδομένης και της αυξανόμενης ταχύτητας και πολυπλοκότητας των 
σύγχρονων βιοτικών σχέσεων και συναλλαγών, που αξιώνουν, κατ’ αρχήν, ταχεία εκκαθάριση των 
εκάστοτε τρεχουσών υποχρεώσεων των διοικουμένων. Κατόπιν της ως άνω κρίσης περί της 
αντισυνταγματικότητας του γενικού κανόνα παραγραφής, που θεσπίστηκε με τη διάταξη της παρ. 1 του 
άρθρου 95 του ν. 4387/2016, καταλείπεται κενό στη ρύθμιση, δεδομένου ότι δεν υφίσταται προϋφιστάμενο 
δίκαιο, που να ρυθμίζει κατά τρόπο ενιαίο το ζήτημα, εν όψει και της σαφούς βούλησης του νομοθέτη να 
θεσπίσει κοινή ρύθμιση για  την παραγραφή των αξιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του 
συνόλου  των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων. Το κενό αυτό δεν είναι ανεκτό από το Σύνταγμα, 
εφόσον από τις αρχές της ασφάλειας δικαίου απαιτείται η πρόβλεψη προθεσμίας παραγραφής. Πρέπει δε 
να πληρωθεί με την εφαρμογή του κανόνα της δεκαετούς παραγραφής των αξιώσεων καταβολής 
εισφορών για το σύνολο των εντασσόμενων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων, ο οποίος κρίνεται ότι αποτελεί 
εύλογο χρόνο παραγραφής των εν λόγω αξιώσεων και αποτελούσε το προϊσχύσαν δίκαιο για τις 
αξιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του μεγαλύτερου, έως την ίδρυση 
του  Ε.Φ.Κ.Α., φορέα κύριας ασφάλισης μισθωτών της χώρας.  Η πλήρωση δε του νομοθετικού κενού 
με τον ως άνω γενικό κανόνα τελεί σε αρμονία  προς την αρχή της ασφάλειας δικαίου, που αξιώνει 
σαφήνεια και προβλέψιμη εφαρμογή των σχετικών κανονιστικών ρυθμίσεων, καθώς και προς την αρχή της 
οικονομίας της δίκης, την οποία θάλπει ο θεσμός της πιλοτικής δίκης στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 540/2021| Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής 
απεικόνισης   

Η παράλειψη του εργοδότη προς λήψη όλων των κατά το π.δ. 398/1994 προστατευτικών μέτρων, και 
ειδικότερα η παράλειψή του να προβεί, μετά από διαβουλεύσεις, στην αξιολόγηση και την οργάνωση της 
δραστηριότητας των εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται τακτικά και κατά μη αμελητέο τμήμα της 
κανονικής τους εργασίας ενώπιον οθόνης οπτικής απεικόνισης και να προβλέψει είτε εναλλακτικούς 
τρόπους εργασίας είτε, αν τούτο δεν είναι εφικτό, διαλείμματα, ανά δίωρο απασχόλησης ενώπιον οθόνης, 
που να περιορίζουν τον φόρτο ενώπιον της οθόνης για χρονικό διάστημα, κάθε φορά, μέχρι 15 λεπτών, 
είναι παράνομη και συνεπάγεται υποχρέωση προς αποζημίωση του εργαζομένου, εφόσον αυτός 
ισχυρισθεί και αποδείξει ότι, εξαιτίας της παράλειψης λήψης των προστατευτικών αυτών μέτρων, 
υπέστη συγκεκριμένη βλάβη της σωματικής του υγείας. Ο εργοδότης υποχρεούται -χωρίς να 
απαιτείται, προς ενεργοποίησή της, αντίστοιχη πρωτοβουλία από μέρους των εργαζομένων- να 
διαβουλεύεται με τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους επί των προστατευτικών μέτρων 
και να λαμβάνει τα σχετικά προστατευτικά μέτρα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΑΠ 131/2021| Καταχρηστική αξίωση μισθών υπερημερίας, λόγω άκυρης απόλυσης 

Το δικαίωμα του εργαζομένου να αξιώσει μισθούς υπερημερίας, κατά το άρθρο 656 του ΑΚ, λόγω άκυρης 
καταγγελίας της εργασιακής του σύμβασης, υπόκειται, όπως κάθε άλλο δικαίωμα, στους περιορισμούς του 
άρθρου 281 του ΑΚ, δηλαδή απαγορεύεται η άσκησή του αν υπερβαίνει προφανώς τα όρια που 
επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος. Τέτοια 
υπέρβαση υπάρχει και όταν ο εργαζόμενος παραμένει θεληματικά άνεργος, αποφεύγοντας 
αδικαιολόγητα και κακόβουλα να επιδιώξει την εξεύρεση άλλης εργασίας, την οποία μπορεί να 
ανεύρει και να παράσχει ευχερώς, κατά το διάστημα της υπερημερίας του εργοδότη του, για να 
εισπράττει από αυτόν, χωρίς να εργάζεται, τους μισθούς υπερημερίας. Για να θεωρηθεί δηλαδή 
καταχρηστική η άσκηση του δικαιώματος του εργαζομένου να ζητήσει μισθούς υπερημερίας, απαιτείται 
δόλια και κακόβουλη αποφυγή της απασχόλησής του μισθωτού, και δεν αρκεί ότι αυτός δεν βρήκε 
άλλη εργασία από αμέλεια. Για να είναι δε ορισμένη η περί τούτου ένσταση του εργοδότη, πρέπει αυτός 
να αναφέρει την εργασία την οποία ο μισθωτός μπορούσε να εκτελέσει, χωρίς να είναι απαραίτητο να 
προσδιορίζεται συγκεκριμένη επιχείρηση, τους λόγους για τους οποίους είναι κακόβουλη η μη απασχόλησή 
του αλλού, καθώς και την ωφέλεια που θα αποκόμιζε από την άλλη εργασία, με αναφορά συγκεκριμένων 
αποδοχών που θα λάμβανε από την εργασία του. Τα ίδια στοιχεία πρέπει να αναφέρονται και στην 
απόφαση του δικαστηρίου, για να είναι αυτή επαρκώς αιτιολογημένη. Μόνη η μακρά διάρκεια του 
διαστήματος για το οποίο ζητούνται αποδοχές υπερημερίας, χωρίς παράλληλα να είναι δόλια και 
κακόβουλη η αποφυγή του εργαζομένου προς ανεύρεση εργασίας, δεν καθιστά την άσκηση της 
σχετικής αξίωσης, καταχρηστική. Ούτε συνιστά κακόβουλη παράλειψη εκ μέρους του εργαζομένου η 
άρνηση αυτού να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη, εάν η εργασία που του προσφέρεται ή οι συνθήκες 
αυτής δεν είναι ανάλογες με τα προσόντα, τις γνώσεις ή την ειδικότητά του ή η τυχόν αποδοχή της 
δυσχεραίνει σημαντικά την επιστροφή του εργαζόμενου στην προηγούμενη θέση του σε περίπτωση που ο 
εργοδότης διακόψει την υπερημερία του, καλώντας τον εργαζόμενο ν` αναλάβει εργασία 

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

 

 

 
 
 
Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 
 
Μόνιμος αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

 
 
«Το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ δικαιώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην διαμάχη της με τη Google» 

 
Τα τελευταία χρόνια, μαίνεται μια δικαστική μάχη μεταξύ μεγάλων ψηφιακών πολυεθνικών και της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους κανόνες που διέπουν το διαδίκτυο και το κατά πόσο 
συγκεκριμένες πρακτικές των συγκεκριμένων συνιστούν παραβίαση των αρχών του ελεύθερου 
ανταγωνισμού εντός της ενιαίας αγοράς.  
 
Στην εν λόγω διαμάχη, σημαίνοντα ρόλο διαδραματίζει η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Magrete Vestager η οποία έχει επιβάλλει σημαντικά πρόστιμα στη Google. Πιο συγκεκριμένα, το 2017, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο € 2,4 δις στην εταιρία με το σκεπτικό ότι  μέσω της μηχανής 
αναζήτησής της, μεταχειριζόταν με προνομιακό τρόπο  τις δικές της διαδικτυακές υπηρεσίες σε σχέση με 
παρόμοιες υπηρεσίες άλλων εμπορικών πλατφορμών όπως, π.χ. η Amazon και το Ebay. Επρόκειτο τότε για 
το μεγαλύτερο πρόστιμο που είχε επιβληθεί από τις αρχές ανταγωνισμού εναντίον μίας εταιρίας.  Όπως 
αναμενόταν, η Google προσέφυγε στα ευρωπαϊκά δικαστήρια ζητώντας της αναίρεση της απόφασης.  
 
Στις 10 Νοεμβρίου, το Γενικό Δικαστήριο της ΕΕ εξέδωσε την απόφασή του σχετικά με την προσφυγή της 
Google, απορρίπτοντας σε μεγάλο βαθμό την αγωγή της Google κατά της απόφασης της Επιτροπής, κάτι 
που συνιστά σημαντική νίκη για την τελευταία. Το Δικαστήριο διαπίστωσε ότι η εταιρία όντως έκανε κατάχρηση 
της δεσπόζουσας θέσης της καθώς ο αλγόριθμος της μηχανής αναζήτησης της Google οδηγεί συστηματικά σε 
ευνοϊκότερη απεικόνιση και κατάταξη σε δικές της υπηρεσίες, υποβιβάζοντας την κατάταξη ανταγωνιστικών 
υπηρεσιών. Ταυτοχρόνως, το Δικαστήριο απέρριψε τα επιχειρήματα της Google που ισχυρίστηκε ότι είχε προβεί 
στις απαραίτητες αλλαγές ώστε να συμμορφωθεί με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τέλος, 
επιβεβαίωσε το ύψος του προστίμου που είχαν επιβάλλει οι αρχές ανταγωνισμού.  
 
Η απόφαση του Δικαστηρίου ενέχει και ευρύτερες πολιτικές συνέπειες με δεδομένο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έχει προχωρήσει στην επιβολή δύο ακόμα προστίμων κατά της ίδιας εταιρίας:  το πρώτο το 2018 ύψους € 4,34 
δις σχετικά με το λειτουργικό λογισμικό Android και το δεύτερο  το 2019 ύψους € 1,49 δις για πρακτικές της εταιρίας 
όσον αφορά διαφημίσεις που τοποθετούνται σε άλλες ιστοσελίδες. Επίσης, δημιουργεί νομική βάση ώστε να 
αξιώσουν οι ανταγωνιστές της εταιρίας αποζημιώσεις. Τέλος, αναμένεται να επηρεάσει και τις διαπραγματεύσεις 
που πραγματοποιούνται σε ενωσιακό επίπεδο σχετικά με την επικαιροποίηση των κανόνων για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες και αγορές. 
 
Σημειώνεται ότι εταιρία διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που 
αποτελεί και το ανώτατο δικαστικό όργανο της ΕΕ.  
 
Αναζητήστε εδώ το δελτίο τύπου σχετικά με την απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου 

 
 

 
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_18_4581
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/IP_19_1770
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/digital-services-act-package
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2021-11/cp210197en.pdf
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Αστική ευθύνη  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 10 Ιανουαρίου 2022 τους ενωσιακούς 
κανόνες σχετικά με την προσαρμογή των κανόνων αστικής ευθύνης στην ψηφιακή εποχή και στην 
τεχνητή νοημοσύνη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χημικοί Ρύποι 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 23 Δεκεμβρίου 2021 τους ενωσιακούς 
κανόνες σχετικά με τα επικίνδυνα απόβλητα και τα επικαιροποιημένα όρια συγκέντρωσης για 
χημικούς ρύπους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12979-%CE%91%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%85%CE%BD%CE%B7-%CF%80%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-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%B7-%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%B7_el
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12411-%CE%95%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CE%BD%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%82-%CF%81%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%82_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/

