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 Οι παρεμβάσεις του μήνα    
  

  «Η αστική ευθύνη των εταιρικών διοικητών έναντι 
πιστωτών σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα» 
 
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης 

● Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών 
● Partner, Δικηγορική Εταιρεία “Ζέπος & 
Γιαννόπουλος” 
 
Γιώργος Βαβατσιούλας 

Associate 
Δικηγορική Εταιρεία “Ζέπος & Γιαννόπουλος” 

σελ. 02 

  

  «Εκλογίκευση φόρων και ηλεκτρονικές 
συναλλαγές ως μέσα για την επίλυση του 
δημοσιονομικού αδιεξόδου της χώρας» 
 
Κώστας Σφακάκης 

Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων 
ΣΕΒ 

σελ. 07 

  

 

 

«Οι αντιδράσεις της αγοράς εργασίας για την 
αύξηση του κατώτατου μισθού» 
 
 
Νινέττα Μανούση 

Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ 

σελ. 15 
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Το πρώτο πρόστιμο με διστακτική επίκληση του GDPR 
H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε το πρώτο 
πρόστιμο σε υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων για μη νόμιμη 
διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών κλήσεων. Ο νέος Γενικός Κανονισμός 
για την προστασία των προσωπικών δεδομένων αναφέρεται μόνο στο 
σκεπτικό της απόφασης καθώς ο νόμος για τη μεταφορά του στην ελληνική 
νομοθεσία δεν έχει ακόμα δημοσιευτεί.    
 
Περισσότερα στη σελ. 06       

 
Καταδίκη της Ελλάδας για νομική αβεβαιότητα λόγω νομολογιακής 
σύγκρουσης εντός του ΣτΕ 
Η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου, για παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου κατά την εξέταση 
της δυνατότητας εξέτασης της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας σε στάδιο 
μεταγενέστερο της χορήγησής της. Λόγω των αποκλίσεων μεταξύ των 
αποφάσεων των τμημάτων και της Ολομέλειας του ΣτΕ αναφορικά με το θέμα, 
η Ελλάδα βρέθηκε να παραβιάζει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης 
και καταδικάστηκε σε καταβολή αποζημίωσης για ηθική βλάβη στην 
προσφεύγουσα εταιρεία.   
Περισσότερα στη σελ. 06 

 
Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ 
Θεσπίστηκαν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ (13% και 6%) σε βασικά είδη 
διατροφής και σε υπηρεσίες εστίασης. Παρόλο το θετικό χαρακτήρα του 
μέτρου, απαιτήθηκε η έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου για την ορθή εφαρμογή 
του.  
 
Περισσότερα στη σελ.08 

 

  
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 

 
 

 
 
Εμμανουήλ Μαστρομανώλης 
● Επίκουρος Καθηγητής Νομικής 
Σχολής Αθηνών 
● Partner, Δικηγορική Εταιρεία 
“Ζέπος & Γιαννόπουλος” 
 

https://www.linkedin.com/in/mano
s-mastromanolis-0223856/ 

 
Γιώργος Βαβατσιούλας 

Associate 
Δικηγορική Εταιρεία “Ζέπος & 
Γιαννόπουλος” 

 
https://www.linkedin.com/in/giorgos-
vavatsioulas-8b8031a0/ 

 
«Η αστική ευθύνη των εταιρικών διοικητών έναντι πιστωτών σύμφωνα με τον Πτωχευτικό Κώδικα: ένα 
παλαιό ζήτημα που διατηρεί αμείωτη την επικαιρότητά του» 
 
Ο Πτωχευτικός Κώδικας, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών εθνικών νομοθεσιών, καθιερώνει 
δύο επιμέρους μορφές αστικής ευθύνης των διοικητών –μελών ΔΣ ή διαχειριστών-  των κεφαλαιουχικών 
εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσχέρειες απέναντι στους πιστωτές τους: 
αφενός την ευθύνη από παρέλκυση της πτώχευσης, που ανακύπτει από υπαίτια μη έγκαιρη υποβολή στο 
αρμόδιο δικαστήριο αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας (§1), και αφετέρου την ευθύνη από πρόκληση 
της παύσης των πληρωμών της (§2). Πρόκειται και στις δύο περιπτώσεις για μορφές «εξωτερικής» ευθύνης της 
εταιρικής διοίκησης, ευθύνης δηλαδή έναντι των πιστωτών, η οποία έτσι διακρίνεται  από την «εσωτερική» 
ευθύνη της διοίκησης έναντι της ίδιας της εταιρείας (αρ. 102 Ν 4548/2018, αρ. 26 Ν3190/1955 και αρ. 67 Ν 
4072/2012). Ο Πτωχευτικός Κώδικας προβλέπει ευθύνη όχι μόνο για τους νόμιμους διοικητές, αλλά   και για τους 
λεγόμενους «εν τοις πράγμασι» διοικητές (shadow directors). Στους τελευταίους συγκαταλέγονται, για 
παράδειγμα, μητρικές εταιρείες ή ακόμη και τρίτοι αντισυμβαλλόμενοι (τράπεζες, προμηθευτές, κοκ), από τους 
οποίους εξαρτάται η εταιρεία, εφόσον αποδεικνύεται ότι αυτοί προέτρεψαν ή τουλάχιστον άσκησαν 
αποφασιστική επιρροή ειδικά ως προς την μη έγκαιρη υποβολή της αίτησης πτώχευσης ή συνέβαλαν στην 
πρόκληση της παύσης πληρωμών. Μέχρι σήμερα, η σχετική διάταξη του άρ. 98 δεν έχει εφαρμοστεί από τα 
ελληνικά δικαστήρια, διατηρεί πάντως ακέραιο τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της. 
 
Ειδικότερα, στην περίπτωση της §1, η ευθύνη προϋποθέτει υπαιτιότητα των μελών της διοίκησης, δηλαδή 
γνώση ή υπαίτια άγνοια της ήδη προκληθείσας παύσης πληρωμών  και καθυστερημένη υποβολή της 
αίτησης πτώχευσης πέραν του προβλεπόμενου από τον Πτωχευτικό Κώδικα διαστήματος των τριάντα 
ημερών. Η προκληθείσα ζημία, που αποκαθίσταται με την ενεργοποίηση της διάταξης, αφορά την επιδείνωση 
της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας εξαιτίας της συσσώρευσης νέων χρεών που συνεπάγεται η 
συνεχιζόμενη λειτουργία της μετά από την πάροδο των τριάντα ημερών. Με τα νέα αυτά χρέη  διογκώνεται το 
παθητικό της εταιρείας και μειώνεται αναλογικά το μέρισμα που θα λάμβαναν πιστωτές με υφιστάμενες 
απαιτήσεις κατά τον χρόνο έγκαιρης υποβολής της  αίτησης πτώχευσης. Βέβαια η εταιρική διοίκηση έχει ευθύνη  
μόνο αν κηρυχθεί πτώχευση, ή αν η αίτηση πτώχευσης απορριφθεί  λόγω της ανεπάρκειας της περιουσίας της 
εταιρείας. 
 
Στην περίπτωση πάλι της §2, ευθύνη υφίσταται κάθε φορά  που, από δόλο ή βαρεία αμέλεια των 
διοικητών, προκαλείται παύση πληρωμών,  και μάλιστα, σε αντίθεση με την παρέλκυση της πτώχευσης, 
ανεξάρτητα από τα αν η πτώχευση κηρυχθεί ή όχι. Πρόκειται ουσιαστικά για ευθύνη που προκύπτει από εν 
γένει κακοδιαχείριση της εταιρείας. Ευθύνη δηλαδή θεσπίζεται για την περίοδο στην οποία η εταιρεία οδεύει 
προς την  παύση πληρωμών, οπότε και πρωταρχικό μέλημα της διοίκησης πρέπει να είναι η προστασία των 
πιστωτών και η εξάλειψη του κινδύνου (περαιτέρω) μείωσης της περιουσίας από άστοχες επιχειρηματικές 
επιλογές. Πάντως, αξίζει να επισημανθεί ότι η «εξωτερική» ευθύνη και η «εσωτερική» ευθύνη των 
εταιρικών διοικητών συχνά λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία» με αποτέλεσμα, αν 
ενεργοποιηθεί η δεύτερη και αποκατασταθεί η προκληθείσα στην εταιρεία ζημία, να «υποχωρήσει» 
αντίστοιχα και η δυνατότητα επίκλησης  της πρώτης. 

 

 

 

 

https://www.linkedin.com/in/manos-mastromanolis-0223856/
https://www.linkedin.com/in/manos-mastromanolis-0223856/
https://www.linkedin.com/in/giorgos-vavatsioulas-8b8031a0/
https://www.linkedin.com/in/giorgos-vavatsioulas-8b8031a0/
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις  

 
 

Ενέργεια 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019:  

α) την κοινή πρόταση όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τον κατάλογο 
τυποποιημένων προϊόντων δυναμικότητας εξισορρόπησης για εφεδρείες αποκατάστασης 
συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης. Ο κατάλογος αποσκοπεί στην προαγωγή του διασυνοριακού 
ανταγωνισμού και στην αποδοτική τυποποίηση των προϊόντων ενέργειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) την κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ για την μεθοδολογία σχετικά με τη διαδικασία από κοινού 
βελτιστοποιημένης κατανομής διαζωνικής δυναμικότητας για την ανταλλαγή δυναμικότητας 
εξισορρόπησης ή την κοινή χρήση εφεδρειών σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 
σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Η ΡΑΕ παρατείνει: 

α) έως την Παρασκευή 21 Ιουνίου 2019 την προθεσμία υποβολής απόψεων επί της Δημόσιας 
Διαβούλευσης σχετικά με την διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την 
εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με:  

α) το ερωτηματολόγιο για την διαμόρφωση ενός νέου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την 
εγκατάσταση, λειτουργία και τιμολόγηση αποθηκευτικών σταθμών στα δίκτυα μεταφοράς και 
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο στοχεύει στην προώθηση και στήριξη 
επενδύσεων σε αποθηκευτικούς σταθμούς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

β) την κοινή πρόταση όλων των ΔΣΜ σχετικά με την τροποποίηση των Εναρμονισμένων Κανόνων 
Κατανομής (HAR) των μακροπρόθεσμων δικαιωμάτων μεταφοράς, καθώς και των προτάσεων των ΔΣΜ 
των CORE και Hansa CCR και της Εσθονίας-Λετονίας σχετικά με την τροποποίηση των περιφερειακών και 
ειδικών, για τα εν λόγω σύνορα ζωνών προσφοράς, απαιτήσεων κατά τα άρθρα 51 και 52 του Κανονισμού 
και το άρθρο 68 παρ. 5 των HAR. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Τηλεπικοινωνίες 

Η ΕΕΤΤ θέτει σε δημόσια διαβούλευση:  

α) έως την Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019 το τελικό μέτρο της προσφοράς ΟΤΕ 2018 για την Χονδρική 
Τοπική Πρόσβαση, όπως ισχύει με την ΑΠ ΕΕΤΤ 876/5/17.12.2018 (ΦΕΚ Β’ 180/31.01.2019). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

β) έως την Τρίτη 3 Ιουλίου 2019 την επικαιροποίηση του Τεχνοοικονομικού μοντέλου Bottom up pure 
LRIC το οποίο χρησιμοποιείται για τον καθορισμό των ανώτατων τιμών των υπό ρύθμιση τελών 
τερματισμού κλήσεων σε κινητά δίκτυα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ  

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/3105.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0406.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/gen/1806_1.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1605.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2019/maj/2205_6.csp
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/Consultations/telecoms/PC_WLA_2018.pdf
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1025.html
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Η ΕΕΤΤ παρατείνει: 

α) έως την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 την προθεσμία υποβολής απόψεων επί της Δημόσιας Διαβούλευσης 
για το τεχνοοικονομικό bottom up μοντέλο LRIC+ για τον υπολογισμό των τιμών πρόσβασης σε 
δίκτυο χαλκού και σε δίκτυο NGA. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ:  

α) επί του Σχεδίου Μέτρων αναφορικά με τον 3ο κύκλο Ανάλυσης της ΕΕΤΤ για τον ορισμό, την ανάλυση 
του επιπέδου ανταγωνισμού και τις προτεινόμενες κανονιστικές υποχρεώσεις στις αγορές Μισθωμένων 
Γραμμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ  

Δημόσιες Συμβάσεις 

Η ΕΑΔΗΣΥ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση έως την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019 το σχέδιο του ελληνικού 
κειμένου του εκτελεστικού Κανονισμού για τα eforms προς αντικατάσταση του Κανονισμού των 
enotices. Τα ως άνω αποτελούν τυποποιημένα έντυπα, τα οποία χρησιμοποιούν οι αναθέτουσες 
αρχές στις διαδικασίες σύναψης και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 
 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 
 

Ανάρτηση Δασικών Χαρτών Περιοχών εντός των Ιωδών Περιγραμμάτων 

Σε σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών των περιοχών που βρίσκονται εντός των ιωδών περιγραμμάτων, περιλαμβάνονται διατάξεις 
σχετικά με την διαδικασία ελέγχου και περιβαλλοντικής διαχείρισης των περιοχών αυτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μητρώο Αφερεγγυότητας & Γ.Ε.ΜΗ 

Καθορίστηκε η διαδικασία διασύνδεσης του Γ.Ε.ΜΗ με το Μητρώο Αφερεγγυότητας του Συστήματος 
Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Γενική Επιχειρηματικότητα 

Τροποποιήθηκε η «Τρίτη (3η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» του ν. 
4399/2016. Η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 1 Ιουλίου 2019.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρατήρια Παροχής Καυσίμων  

Τροποποιούνται οι όροι και προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση 
Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, υγρών και 
αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός 
είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης.    

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Ολοκλήρωση Επενδυτικών Σχεδίων 

Παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση επενδυτικών σχεδίων του ν. 3299/2004 έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1030.html
https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1019.html
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/38-c-diabouleuseis/386-diavoulefsi-epi-tou-schediou-tou-ellinikou-keimenou-tou-ektelestikou-kanonismou-gia-ta-eforms-pros-antikatastasi-tou-kanonismou-ton-enotices
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Katatethenta-Nomosxedia?law_id=2f23a8e7-a18b-4bd0-9df7-aa5e0131ab2b
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Gl-APRkFu5AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQGbsb8KChThQrQ9392Q6DISxz_MIdj1IhNgpSSiH84s
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8jadRmqD6e2DuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtf7-lzZBGdaqGd-g-U7BKImJs9pMnRylfdPCPVNQHjfu
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Ap8iVLKqPI_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWCUBFUbJmuuSFGIFln-fw9AYhvwG8wY-72DYs2j963v
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijC8XXa3rIsnQa9KG0AnY_NcCSfJEPbKWFrSLwqQ3RDrI
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Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

Τροποποιείται η μεθοδολογία υπολογισμού της Ειδικής Τιμής Αγοράς τεχνολογιών ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης, τα κριτήρια 
και οι περιορισμοί χορήγησης της προσαύξησης ανάπτυξης ετοιμότητας συμμετοχής στην αγορά και η 
διαδικασία χορήγησής της, καθώς και η διαδικασία απομείωσης της λειτουργικής ενίσχυσης για τους 
σταθμούς που έχουν λάβει επενδυτική ενίσχυση κατ’ εφαρμογή των άρθρων 3, 5 και 6 του ν. 4414/2016.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ 

Υλοποίηση Επενδυτικών Σχεδίων  

Καθορίστηκε η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα 
τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν 
υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 4399/2016 και 3908/2011, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ' επιλογήν του 
φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του ν. 4399/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πανελλαδικό Δίκτυο Δομών Στήριξης Επιχειρήσεων  

Δημιουργείται πανελλαδικό δίκτυο δομών στήριξης επιχειρήσεων σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας 
με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/943 σχετικά με την προστασία της τεχνογνωσίας και των επιχειρηματικών 
πληροφοριών που δεν έχουν αποκαλυφθεί (εμπορικό απόρρητο) από την παράνομη απόκτηση, χρήση και 
αποκάλυψή τους. Σκοπός του δικτύου είναι η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της ενημέρωσης 
και διευκόλυνσης των ενδιαφερομένων για πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην 
πραγματοποίηση και ανάπτυξη των επενδυτικών τους σχεδίων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αγορά κινητών αξιών 

Με κοινή απόφαση της ΤτΕ και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θεσπίστηκαν ειδικότεροι όροι και 
προϋποθέσεις για την παροχή πίστωσης από τα πιστωτικά ιδρύματα για την αγορά κινητών αξιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Μεταφορικό Ισοδύναμο-Πιστοποιήσεις Δικαιούχων  

Καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες σχετικά με την υποβολή έντυπης αίτησης πιστοποίησης δικαιούχου-κατοίκου 
νησιού για το μέτρο του Μεταφορικού Ισοδυνάμου. Για λόγους απλοποίησης και επιτάχυνσης, η 
διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κ.Ε.Π.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Λειτουργική Ανεξαρτησία ΡΑΕ 

Με το άρθρο 15 του ν. 4618/2019 θεσπίστηκαν ρυθμίσεις για την ενίσχυση της λειτουργικής ανεξαρτησίας 
της ΡΑΕ και για τον Μακροχρόνιο Μηχανισμό Αποζημίωσης Επάρκειας Ισχύος.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 
Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

 
 
Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Η ΡΑΕ ενέκρινε τις αρχές και τους κανόνες κατανομής των στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού 
και των Δαπανών και Εσόδων, για την κατάρτιση χωριστών λογαριασμών της δραστηριότητας 
προμήθειας σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο, των οριζόντια ολοκληρωμένων επιχειρήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ga89WekpFQcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtV4FerfxJtPetpUuU3OlOvDQDCsQRYgMGO78x7pXXG4z
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8ogwUOGs3KFv3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSILdwJvyp0CooHu0avvbRq0w-MjIzum1WHAGG2_CZt2
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL87eRSME-RrlznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQ3LDTt3tLcdSirau-j9Wd4sIKb1M0zsnJx4H8xEUfwa
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL85OGL2bA-0rYfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYORA4bP4lyvQGZauVqtIGqkej7WZ7AzU-duzGQP4WK9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8tvmGnUriqncliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRvlTnKvBiV2lVbtsvngtvF6-gGy2HaBZFMWpYN04vvT
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijC8XXa3rIsnQa9KG0AnY_NcCSfJEPbKWFrSLwqQ3RDrI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3vNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWWDeRUvGUdZlJ52z0oTCBlXZBK3TryIS05-ctdRnJho
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Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Με Απόφαση της ΡΑΕ τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά 
με τη διαδικασία της απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 
στους Εκπροσώπους Φορτίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε  εδώ  

Χονδρική Κεντρική Πρόσβαση 

Με Απόφαση της ΕΕΤΤ τροποποιείται η Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2018 για τη Χονδρική Κεντρική 
Πρόσβαση. Η συγκεκριμένη κανονιστική υποχρέωση του ΟΤΕ αποσκοπεί στην επίτευξη διαφάνειας στην 
αγορά των τηλεπικοινωνιών, με άμεσο επακόλουθο την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού προς 
όφελος των καταναλωτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

GDPR: Επιβολή προστίμου σε υπεύθυνο επεξεργασίας σε ιατρική εταιρεία 

Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, έπειτα από καταγγελίες σχετικά 
με λήψη τηλεφωνικών κλήσεων με σκοπό προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών ιατρικής εταιρεία, επέβαλε 
πρόστιμο σε υπεύθυνο επεξεργασίας για μη νόμιμη διενέργεια διαφημιστικών τηλεφωνικών κλήσεων. Η 
αναφορά στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων περιορίζεται μόνο στο σκεπτικό της 
απόφασης, όπου επικαλείται την αρχή της λογοδοσίας. 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

GDPR: Καταγγελία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από τον ΟΑΣΘ 

Με απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κλήθηκε ο ΟΑΣΘ να απαντήσει 
σε σειρά ερωτημάτων σχετικά με ενδεχόμενη παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μετόχων 
κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον Πρόεδρο του ΟΑΣΘ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ  
 

 
Καταδίκη της Ελλάδας για νομική αβεβαιότητα λόγω νομολογιακής σύγκρουσης εντός του ΣτΕ 

Η Ελλάδα καταδικάστηκε από το Ευρωπαικό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, για 
παραβίαση της αρχής της ασφάλειας δικαίου, εξαιτίας των αποκλίσεων μεταξύ των αποφάσεων των 
τμημάτων και της Ολομέλειας του ΣτΕ και συγκεκριμένα αναφορικά με τη δυνατότητα εξέτασης της 
οικοδομικής άδειας τόσο κατά το αρχικό στάδιο της χορήγησής της, όσο και κατά το στάδιο χορήγησης της 
άδειας λειτουργίας, για λόγους τήρησης της αρχής της προστασίας του περιβάλλοντος. Κατά την κρίση της 
υπόθεσης, το τέταρτο τμήμα του ΣτΕ απεφάνθη ότι η επανεξέταση της νομιμότητας της οικοδομικής άδειας 
σε μεταγενέστερο στάδιο της χορήγησης αυτής, αντιβαίνει την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, 
αντίθετα με την κρίση της Ολομέλειας. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα καταδικάστηκε σε καταβολή 
αποζημίωσης για ηθική βλάβη στην προσφεύγουσα εταιρεία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL86ScQtFhEP3_NZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSAMeA-BlVolwR0qbGy87dtXS2szIhuR91nql1tr-vWa
https://www.eett.gr/opencms/export/sites/default/admin/downloads/telec/apofaseis_eett/kanonistikes_apofaseis_eett/AP894_001.pdf
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33%2C15453&_dad=portal&_schema=PORTAL&_piref33_15473_33_15453_15453.etos=2019&_piref33_15473_33_15453_15453.arithmosApofasis=&_piref33_15473_33_15453_15453.thematikiEnotita=-1&_piref33_15473_33_15453_15453.ananeosi=%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BD%CE%AD%CF%89%CF%83%CE%B7
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 
 

 
«Εκλογίκευση φόρων και ηλεκτρονικές συναλλαγές ως μέσα για την επίλυση του δημοσιονομικού 
αδιεξόδου της χώρας» 
 
Το φορολογικό περιβάλλον στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται, πιο έντονα από ποτέ, από το δίδυμο της 
υπερφορολόγησης και της φοροδιαφυγής. Οι φόροι για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα είναι από τους πιο 
προοδευτικούς και υψηλούς στην Ευρώπη, και κατά περίπτωση ακόμα και οι υψηλότεροι. Επίσης, οι φόροι που 
επιβαρύνουν την κατανάλωση και, κυρίως, κρίσιμες εισροές στην παραγωγή και παροχή υπηρεσιών καθώς και, 
τέλος, για τα ακίνητα είναι επίσης από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. Σε ανταπόδοση αυτών των φόρων το 
ελληνικό κράτος προσφέρει μέτρια θεσμική ωριμότητα και – με ορισμένες αξιέπαινες εξαιρέσεις που όμως 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα - από μέτριες έως ανεπαρκείς υπηρεσίες σε όλα σχεδόν τα επίπεδα.  
Με αυτά τα δεδομένα δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι η παραοικονομία συνεχίζει να υπερβαίνει το 20% 
του ΑΕΠ, που είναι το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. Οι Έλληνες, αντιμέτωποι με υψηλούς φόρους 
παντού, των οποίων την ανταποδοτικότητα δεν διακρίνουν συνεχίζουν να επιλέγουν τη φοροδιαφυγή σαν τρόπο 
ζωής. Έτσι όμως η υπερφορολόγηση επιβαρύνει άδικα και δυσανάλογα τους συνεπείς 
φορολογούμενους. Επιπλέον, υπονομεύει την ανάπτυξη της νομοταγούς οικονομίας και οδηγεί σε 
μείωση εσόδων για το κράτος το οποίο αγκιστρώνεται στην υπερφορολόγηση για την επίτευξη των 
δημοσιονομικών στόχων.    
Το κρίσιμο ερώτημα συνεπώς είναι πώς θα καταφέρει η χώρα να απομακρυνθεί από την παγίδα της 
ταυτόχρονης υπερφορολόγησης και υψηλής φοροδιαφυγής; Η λύση μπορεί να προέλθει μόνο από μια 
σταδιακή δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, ο οποίος θα αξιοποιείται για την, κατά προτεραιότητα, μείωση των 
φορολογικών υπερβολών που αποτελούν τα μεγαλύτερα εμπόδια στην ανάπτυξη της απασχόλησης και της 
οικονομίας. Στη δημιουργία αυτού του χώρου μπορούν να προσφέρουν κρίσιμα οι υποχρεωτικές 
ηλεκτρονικές συναλλαγές.  
Η ηλεκτρονικοποίηση των συναλλαγών συνεπάγεται άμεσα την καταγραφή τους και συνεπώς τη 
δυνατότητα συστηματικού ελέγχου από τις αρχές, γεγονός αποτρεπτικό ως προς τη φοροδιαφυγή. 
Όμως, τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί η συστηματική μετατόπιση δραστηριοτήτων και παραδόσεων 
αγαθών στην άτυπη οικονομία, με στόχο να διατηρούνται οι συναλλαγές εντελώς εκτός της εποπτείας του 
κράτους. Στο πνεύμα αυτό έχουν παρατηρηθεί και τάσεις οπισθοδρόμησης, όπως μέσω της Υπουργικής 
απόφασης 1109/2019 η οποία πλέον εξαιρεί μεγάλο αριθμό συμπολιτών από την υποχρέωση πραγματοποίησης 
αγορών με ηλεκτρονικές πληρωμές και της εγκυκλίου 2068/2019 που αναγνωρίζει ως φορολογική δαπάνη 
λογαριασμούς εταιρειών φυσικού αερίου που έχουν εξοφληθεί με μετρητά. Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν ότι η 
επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών πρέπει να περιλαμβάνει τόσο την ηλεκτρονική 
παρακολούθηση των διακινήσεων φορτίων όσο και την ηλεκτρονικοποίηση των τιμολογίων. Μάλιστα, 
υπάρχουν αρκετές χώρες που ήδη εφαρμόζουν σχετικές πρωτοβουλίες, με αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση της 
φοροδιαφυγής και αύξηση των κρατικών εσόδων. Αρκεί η Ελλάδα να αντιγράψει τις πρακτικές αυτές για να 
δημιουργήσει τον πρώτο, κρίσιμο, δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και τις πρώτες ουσιαστικές μειώσεις 
φόρων. 
Πρέπει να τονιστεί η σημασία της ταυτόχρονης μείωσης των φόρων και επέκτασης των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, καθώς συμβάλλουν ταυτόχρονα στη μείωση της φοροδιαφυγής. Αν δεν 
αλληλουποστηρίζονται, η υπερφορολόγηση θα υποσκάπτει την προσπάθεια που γίνεται μέσω της 
ηλεκτρονικοποίησης των συναλλαγών. Επίσης, η ταυτόχρονη προώθηση των δυο μπορεί να ενισχύσει την 
τάση ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλο της φάσμα της οικονομίας αλλά και της λειτουργίας του 
κράτους.  
Αυτό θα οδηγήσει και σε μια σημαντική αύξηση της μη μισθολογικής ανταγωνιστικότητας και τη μείωση 
των λειτουργικών δαπανών του κράτους και των επιχειρήσεων.   
 
 

  
 
 
 

Κώστας Σφακάκης 
Σύμβουλος Διοίκησης επί Φορολογικών Θεμάτων 
ΣΕΒ 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, υπαγωγή φορολογικών οφειλών σε ρύθμιση και rebate 

Με το ν. 4611/2019, μεταξύ άλλων: α) καθορίζεται η διαδικασία υπαγωγής σε ρύθμιση φορολογικών 
οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων/ οντοτήτων σε 120 δόσεις, με απαλλαγή του 10% αυτών 
από τόκους και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, (άρθρα 98 - 117), β) επιβάλλονται μειωμένοι 
συντελεστές ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και σε υπηρεσίες εστίασης (άρθρο 121), γ) ορίζεται ότι 
οι φαρμακευτικές εταιρείες υποχρεούνται να αποδώσουν στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) ποσοστιαία επιστροφή (rebate) 4% επί της πραγματικής 
φαρμακευτικής δαπάνης, που εισέπραξαν άμεσα ή έμμεσα από τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 
(άρθρο 122) και δ) περιορίζεται η κατάσχεση που έχει επιβληθεί στα χέρια τρίτων (τραπεζών) από 
την Φορολογική Διοίκηση σε καταθέσεις τραπεζικού λογαριασμού ή τοποθετήσεις λογαριασμών πληρωμών 
(κοινών/ ατομικών) σε έναν μοναδικό τραπεζικό λογαριασμό υπό την προϋπόθεση τακτοποίησης ή 
εμπρόθεσμης εξόφλησης δόσης ρύθμισης των σχετικών ληξιπρόθεσμων οφειλών ή σε περίπτωση 
υποβολής δήλωσης του οικείου λογαριασμού ως ακατάσχετου (άρθρο 130).   

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το N.4611/2019 πιέστε εδώ 

Νέες ρυθμίσεις σε ΕΝΦΙΑ και στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών 

Στο ν. 4613/2019 περιλαμβάνονται ρυθμίσεις: α) σχετικά με το ύψος της μείωσης κατά τον υπολογισμό 
του ΕΝΦΙΑ για ακίνητη περιουσία φυσικού προσώπου άνω των 60.000 ευρώ (άρθρο 3), β) επεκτείνεται η 
δυνατότητα υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης χρηματικών οφειλών του ν.4469/2017 και 
στις οφειλές προς το δημόσιο υπέρ τρίτων πιστωτών που έχουν βεβαιωθεί έως 31.12.2018 (άρθρο 5). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό του νόμου πέστε εδώ και για το Ν.4613/2019 πιέστε εδώ  

Νέες ρυθμίσεις για την κατάργηση της μείωσης του αφορολόγητου και φορολογικών αντίμετρων 
(περί ΕΝΦΙΑ) 

Την 7.6.2019 ψηφίστηκε στη Βουλή νόμος 4618/2019 σύμφωνα με τον οποίο (α) καταργούνται, μεταξύ 
άλλων, οι διατάξεις του ν.4472/2017 σχετικά με την μείωση του αφορολόγητου ορίου από μισθωτή 
εργασία και συντάξεις, καθώς και τα φορολογικά αντίμετρα που θεσπίστηκαν σε αντιπαραβολή του 
ως άνω μέτρου, ήτοι οι διατάξεις που αφορούν στη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά ποσοστό 30% στην 
περίπτωση που το ποσό του φόρου δεν υπερβαίνει τα 700 ευρώ (άρθρο 12) και (β) συμπληρώνονται 
οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν.2960/2001), ώστε σε περίπτωση έκδοσης 
καταλογιστικών πράξεων μετά την ημερομηνία μεταβίβασης των μετοχών ή περιουσιακών 
στοιχείων που αφορούν προγενέστερες της μεταβίβασης περιόδους, οι πράξεις αυτές δεν 
εκτελούνται και ανακαλούνται υποχρεωτικά, κατά το μέρος που αφορούν στο νομικό πρόσωπο ως 
αστικώς συνυπεύθυνο, με οφειλές από πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμούς και λοιπές επιβαρύνσεις, που 
προέρχονται αποκλειστικά από τις ανωτέρω καταλογιστικές πράξεις και διαγράφονται, κατόπιν υποβολής 
σχετικής αίτησης που υποβάλλεται ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τις καταλογιστικές αυτές πράξεις 
(άρθρο 26) και (γ) προβλέπεται η μη επιβολή προστίμων του ν. 3054/2002 (περί πετρελαιοειδών 
προϊόντων) λόγω συναποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων από περισσότερους κατόχους 
αδειών εμπορίας σε φορολογικές αποθήκες του άρθρου 63 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα η 
οποία έχει συντελεστεί πριν από τις 09.03.2019 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4602/2019), (άρθρο 9). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το ιστορικό του νόμου πέστε εδώ και για το ν.4618/2019 πιέστε εδώ 

Αποσβέσεις παγίων σε χρηματοδοτική μίσθωση 

Με εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι, κατά τον προσδιορισμό των κερδών από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, οι φορολογικές αποσβέσεις των στοιχείων του ενεργητικού (24 παρ 4 ΚΦΕ) 
εκπίπτουν από τον κύριο των παγίων στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης και σε 
περίπτωση συνδρομής των όρων του ν.4308/2014 για τον χαρακτηρισμό της μίσθωσης ως 
χρηματοδοτικής, από τον μισθωτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=9c77c665-f234-426f-a384-aa450126e3c5
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8WgmdbhWgV47tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKrXl2enL-tMbIsls-eZXyUmfTACCXbh7lhpxtI_wTZJ
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=b8c5c62a-d737-4eaa-90f3-aa4800ff2aa9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8I8z79QigGevtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijJupjpR0QN8hS1_rYiZNSnUqhjX26FhrSawWClXBh3P9
https://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=082e427d-d2df-46f3-beea-aa62011e6cb3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8Vrx319JnW77tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijC8XXa3rIsnQa9KG0AnY_NcCSfJEPbKWFrSLwqQ3RDrI
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2080_2019.pdf
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Φορολογική μεταχείριση οφειλών που επανατιμολογούνται σε συνδεδεμένη εταιρεία  

Με την με αριθμό Ε.2091/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των δαπανών που μία 
εταιρεία επαναχρεώνει είτε σε συνδεδεμένες σε αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες (πελάτες 
της) δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και μόνο, αλλά εξαρτάται από το αν πληρούνται 
οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ ή όχι, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 
και της παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του 
νόμου δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Τα παραπάνω έχουν εφαρμογή 
και για τις χρήσεις πριν την εφαρμογή των διατάξεων του ν.4172/2013, καθόσον με τις διατάξεις του 
ν.2238/1994 η έκπτωση δαπανών σε περίπτωση επαναχρέωσής τους προβλεπόταν μόνο σε 
συγκεκριμένες περιπτώσεις. Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίστηκε ότι τα ποσά λόγω διαγραφής 
απαιτήσεων κατά πελατών βάσει αμοιβαίας συμφωνίας δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα 
έσοδά της κατά το μέρος που δεν καλύπτεται από τη σχηματισθείσα πρόβλεψη βάσει των 
διατάξεων της περ. θ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, δεδομένου ότι  δεν έχουν 
εξαντληθεί όλα τα ένδικα μέσα για τη  είσπραξη των απαιτήσεων αυτών. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΚΦΕ: Μη εκπιπτόμενες οι επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή του 
φορολογούμενου σε άλλο νομικό πρόσωπο 

Με την με αριθμό Ε.2088/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση διανομής 
ενδοομιλικών μερισμάτων που προκύπτουν από συμμετοχή σε άλλο νομικό πρόσωπο, ο 
φορολογούμενος δεν δύναται να εκπέσει τις επιχειρηματικές δαπάνες που συνδέονται με τη 
συμμετοχή αυτή. Περαιτέρω, με την ως άνω εγκύκλιο προβλέπεται ότι στην έννοια της επιχειρηματικής 
δαπάνης περιλαμβάνονται κάθε είδους δαπάνες που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την ανωτέρω 
συμμετοχή, όπως οι τόκοι ενδοομιλικού δανείου κατά το μέρος που αυτό διατέθηκε για την εξαγορά 
θυγατρικών εταιρειών καθώς και οι τόκοι τραπεζικού δανείου κατά το μέρος που το δάνειο αυτό διατέθηκε 
για την αποπληρωμή του πιο πάνω ενδοεταιρικού δανείου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΚΦΕ: Παρακρατούμενος φόρος μερισμάτων 

Με την με αριθμό Ε. 2092/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με την μείωση του 
συντελεστή φορολογίας και παρακράτησης φόρου μερισμάτων για τα εισοδήματα που αποκτώνται 
κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι ο 
μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται στα κέρδη που διανέμουν οι ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ για τα οποία η απόφαση 
έγκρισης διανομής (του τρέχοντος ή των προηγούμενων φορολογικών ετών) έχει ληφθεί μετά την 1.1.2019. 
Ακολούθως, με μειωμένο συντελεστή θα φορολογηθούν τα κέρδη που διανέμουν ΟΕ και ΕΕ, εφόσον ο 
χρόνος του δικαιώματος είσπραξης τους είναι μετά την ίδια ανωτέρω ημερομηνία (1.1.2019). Τέλος, 
διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που έως 14.3.2019 έχει παρακρατηθεί φόρος με συντελεστή 15%, ο 
αποδοθείς επιπλέον φόρος 5% επιστρέφεται ως αχρεωστήτως καταβληθείς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογικά κίνητρα για την προσέλκυση στρατηγικών επενδύσεων 

Με την με αριθμό Ε.2081/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4608/2019, ο οποίος, 
μεταξύ άλλων, προβλέπει φορολογικά κίνητρα στο πλαίσιο προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. 
Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και σχετικά με τις επενδύσεις που 
χαρακτηρίζονται ως στρατηγικές χορηγείται φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή 
από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων προ φόρου κερδών, τα 
οποία προκύπτουν, με βάση τη φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
επιχείρησης ενώ προβλέπεται και δυνατότητα επιτάχυνσης των φορολογικών αποσβέσεων των 
παγίων που έχουν ενταχθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο επένδυσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2091_2019_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2088_2019_0.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2092_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2081_%202019pro.pdf
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Ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση 

Με την με αριθμό Ε.2109/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του Ν.4611/2019 σχετικά με 
τη ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση, τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και τους ΟΤΑ α΄ 
βαθμού. Ειδικότερα, με την ως άνω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το 
σύνολο των ληξιπρόθεσμων έως τις 31.12.2018 οφειλών, οι οποίες, κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, έχουν βεβαιωθεί και καταχωρηθεί στα βιβλία της φορολογικής 
διοίκησης και δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αποζημιώσεις απόλυσης εργαζομένων  

Με την με αριθμό Ε.2105/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται διατάξεις του ν.4611/2019 με τις οποίες, 
μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι από 1.7.2019, οι αποζημιώσεις απόλυσης των εργαζομένων στον 
ιδιωτικό τομέα και ο αντίστοιχος φόρος, κατατίθενται από τους εργοδότες μέσω λογαριασμού 
πληρωμών και μεταφέρονται αντίστοιχα και αποδίδονται από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών 
στους λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών και του Δημοσίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκπτωση στις πραγματοποιούμενες πωλήσεις ΟΠΑΠ 

Με την με αριθμό Ε.2087/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σε σχέση με τις εκπτώσεις 
που χορηγούνται στις επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της 
εταιρείας ΟΠΑΠ για τα εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1.1.2018 
και μετά. Ειδικότερα, διευκρινίζεται ότι στις ανωτέρω επιχειρήσεις παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις 
πραγματοποιούμενες πωλήσεις τους, ποσοστού με κλίμακα 1,5% για αξίες έως 500.000 ευρώ και 1% για 
αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΚΦΕ: Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων 

Με την με αριθμό Α.1201/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ τροποποιείται προγενέστερη (με αριθμό Α.1041/2019) 
απόφασή της σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών 
προσώπων φορολογικού έτους 2018. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων ορίζονται οι κωδικοί στους οποίους 
συμπληρώνονται οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται από τους μισθωτούς ή 
συνταξιούχους σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης εξαιτίας εξαγοράς 
χρόνου ασφάλισης ενώ στους ίδιους κωδικούς αναγράφονται και οι καταβληθείσες για το χρονικό 
διάστημα από 1.6.2018 και εφεξής, ασφαλιστικές εισφορές από τους ίδιους τους διαχειριστές και εταίρους 
μονοπρόσωπης Ι.Κ.Ε. που αναλογούν στο εισόδημα που προέρχεται μόνο από τις αμοιβές διαχείρισης το 
οποίο θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος  

Με την με αριθμό Α. 1211/2019 YA παρατείνεται μέχρι τις 29.7.2019 η προθεσμία υποβολής 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων και νομικών 
οντοτήτων φορολογικού έτους 2018, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί μέχρι τις 28.5.2019 και η προθεσμία 
υποβολής τους δεν έχει λήξει. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δήλωση στοιχείων ακινήτων 

Από την 1.1.2019 και εφεξής, όσοι έχουν μεταβολές στην ακίνητη περιουσία τους (σύσταση, 
απόκτηση κ.λπ), υποχρεούνται να τις δηλώνουν υποβάλλοντας τη δήλωση Ε9 έως την 31η Μαΐου 
του επόμενου έτους από την ημέρα της μεταβολής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/%CE%95.2109.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2105_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2087_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1201_2019_fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/a1211_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2082_2019pro.pdf
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Φορολόγηση μη διανεμηθέντων κερδών σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων  

Όταν ένα νομικό πρόσωπο/ νομική οντότητα (κεφαλαιουχική /προσωπική εταιρεία/συνεταιρισμός κ.λπ.) 
αλλάζει σύστημα τήρησης των λογιστικών του αρχείων από διπλογραφικό σε απλογραφικό, τα κέρδη του, 
όπως αυτά εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί για το τελευταίο 
φορολογικό έτος που τηρούνταν τα λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική μέθοδο, και τα οποία δεν έχουν 
διανεμηθεί, υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου μερισμάτων, με συντελεστή 10% (για τα 
εισοδήματα που αποκτώνται κατά τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.2019 και μετά), 
ανεξάρτητα από την πραγματική καταβολή των σχετικών κερδών στους εταίρους των πιο πάνω 
προσώπων. Οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν για αλλαγές συστήματος τήρησης λογιστικών αρχείων και 
μετατροπές που ολοκληρώνονται από 14.6.2018 και μετά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΦΑ: Δικαιολογητικά απαλλαγής για τις ανώνυμες εταιρείες με ανώνυμες μετοχές 

Με την με αριθμό Ε.1193/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζεται ότι οι ΑΕ με ανώνυμες μετοχές, προκειμένου 
να απαλλαγούν από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθρου 15 ν.3091/2002, προβαίνουν σε 
δήλωση των φυσικών προσώπων που κατέχουν τις μετοχές αυτές προσκομίζοντας τα κάτωθι 
δικαιολογητικά, ήτοι α) πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο του συστατικού εγγράφου ή του 
καταστατικού και του βιβλίου μετόχων, β) βεβαίωση οποιασδήποτε δημόσιας αρχής του κράτους έδρας της 
εταιρείας από την οποία προκύπτουν τα στοιχεία των κατέχοντων τις μετοχές την 1.1 του έτους 
φορολογίας, γ) φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης απόδοσης ΑΦΜ ή οποιοδήποτε άλλο φορολογικό έγγραφο, 
από το οποίο προκύπτει η ύπαρξη ελληνικού ΑΦΜ την 1.1 του έτους φορολογίας στα φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία κατέχουν τις μετοχές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΝΦΙΑ: μείωση για φορολογούμενους με χαμηλή ακίνητη περιουσία 

Με την με αριθμό Ε.2096/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται διατάξεις του ν.4613/2019 με τις οποίες, 
μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση του ΕΝΦΙΑ για τους φορολογούμενους με χαμηλή ακίνητη 
περιουσία ενώ για τη χορήγηση της μείωσης δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των 
γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού των φορολογουμένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογία κεφαλαίου Ασιατικής Τράπεζας Υποδομών και Επενδύσεων 

Με την με αριθμό Ε.2078/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν.4607/2019 με τις 
οποίες, μεταξύ άλλων, ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κεφαλαίου. Ειδικότερα, ορίζεται ότι η Ασιατική 
Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων, τα στοιχεία ενεργητικού της, τα περιουσιακά στοιχεία, τα 
έσοδα και οι πράξεις και συναλλαγές της απαλλάσσονται από κάθε φορολογία και από κάθε 
υποχρέωση καταβολής οποιουδήποτε φόρου. Περαιτέρω, θεσπίζεται απαλλαγή από κάθε φόρο επί 
των εκχωρήσεων και των διενεργούμενων πράξεων από πιστωτικά ιδρύματα προς χρηματοδότηση 
αυτοχρηματοδοτούμενων ή συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων έργων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ειδικός φόρος επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 

Με την με αριθμό Ε.2079/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του 
ν.4609/2019, σύμφωνα με τις οποίες ο συντελεστής ειδικού φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων 
είναι 5%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επικόλληση ενσήμων ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών 

Με έγγραφο της ΑΑΔΕ παρέχονται οδηγίες σχετικά με το νέο τρόπο επικόλλησης των ενσήμων 
ταινιών φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών επί των μονάδων συσκευασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/%CE%B52104_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1193_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2096_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/%CE%B52078_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2079_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/1070267_2019.pdf
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Πρόγραμμα ρύθμισης φορολογικών οφειλών 

H αίτηση για την υπαγωγή σε πρόγραμμα ρύθμισης φορολογικών οφειλών υποβάλλεται έως και 
την 28.6.2019 είτε ηλεκτρονικά είτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΦΠΑ: Μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες του ν.4611/2019 

Kοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 4611/2019 σύμφωνα με τις οποίες από τις 20.5.2019 
αντικαθίσταται το Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000) και σύμφωνα με τις οποίες 
επιβάλλονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ (13% και 6%) για συγκεκριμένα αγαθά και υπηρεσίες, 
όπως αναλυτικά παρατίθενται στην ανωτέρω εγκύκλιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΦΠΑ: Φορολογική μεταχείριση χρεώσεων σε λογαριασμούς κατανάλωσης φυσικού αερίου 

Με την με αριθμό Ε.2099/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι το Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασμού 
(ΤΑΕ) αποτελεί εισφορά με τη μορφή ανταποδοτικού τέλους. Το ΤΑΕ, το ανταποδοτικό τέλος της 
ΡΑΕ και η χρέωση δραστηριότητας διανομής ακόμα και εάν χρεώνονται διακριτά στα φορολογικά 
παραστατικά και επιβάλλονται από προμηθευτή υποκείμενο στο φόρο που παραδίδει το φυσικό αέριο, 
προς τους πελάτες του, περιλαμβάνονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 19 του Κώδικα 
ΦΠΑ, στη φορολογητέα αξία της παράδοσης του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια έχουν τον ίδιο 
με αυτό συντελεστή, ήτοι μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ ο οποίος από 20/5/2019 ορίζεται σε 6%. Αντίθετα, 
όταν τα ανωτέρω (ΤΑΕ, ανταποδοτικό τέλος ΡΑΕ και χρέωση δραστηριότητας διανομής) επιβάλλονται 
από υποκείμενο στο φόρο που δεν προβαίνει στην παράδοση του αγαθού, τότε δεν 
περιλαμβάνονται στη φορολογητέα αξία της παράδοσης του φυσικού αερίου και κατά συνέπεια 
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΦΚ: Βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ, ΦΠΑ στην κατανάλωση και διανομή φυσικού αερίου 

Με την με αριθμό Α.1218/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη 
βεβαίωση και είσπραξη του ΕΦΚ, του ΦΠΑ και των λοιπών επιβαρύνσεων του φυσικού αερίου που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο θέρμανσης, καθώς και του φυσικού αερίου που χρησιμοποιείται σε 
άλλες χρήσεις (βιομηχανικές, εμπορικές και λοιπές), κατά την παράδοση αυτού προς κατανάλωση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΦΚ: Απαλλαγή για τα αφορολόγητα προϊόντα που μεταφέρονται από ταξιδιώτες 

Έως την 31.12.2020, απαλλάσσονται από την καταβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) τα 
υποκείμενα στον φόρο αυτό προϊόντα, τα οποία διατίθενται από καταστήματα αφορολόγητων ειδών που 
είναι εγκατεστημένα εκτός αερολιμένα ή λιμένα και τα οποία μεταφέρονται στις προσωπικές αποσκευές των 
ταξιδιωτών που μεταβαίνουν σε τρίτο έδαφος ή σε τρίτη χώρα δια ξηράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρονική διαδικασία βεβαίωσης εσόδων 

Με την με αριθμό Ε.1197/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ προβλέπεται η καθιέρωση ηλεκτρονικής 
διαδικασίας δημιουργίας τίτλων βεβαίωσης εσόδων υπέρ του Δημοσίου και υπέρ τρίτων στη 
φορολογική διοίκηση, καθώς και ηλεκτρονικής έκδοσης ατομικών φύλλων έκπτωσης ήδη 
βεβαιωθέντων εσόδων από Φορείς Κεντρικής Διοίκησης και Φορείς Δημόσιου Τομέα πλην 
Κεντρικής Διοίκησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρόνος έκδοσης φορολογικού παραστατικού για την αποζημίωση δικηγόρου υπηρεσίας 

Για την αποζημίωση που καταβάλλεται σε δικηγόρο υπηρεσίας, το προσήκον φορολογικό στοιχείο/ 
παραστατικό, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν.4308/2014, περί ΕΛΠ, εκδίδεται κατά την είσπραξη 
την ανωτέρω αποζημίωσης, μετά την εκκαθάριση και πριν την εξόφληση αυτής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1196_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2083_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/%CE%95.2099.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/a1218_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/e2089_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1197_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/%CE%95%202095.pdf
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Τέλος ταξινόμησης: Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας  

Με την με αριθμό Α. 1203/2019 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται τα δικαιολογητικά και οι 
διατυπώσεις για τον προσδιορισμό και την διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή 
τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσικλέτες. Ειδικότερα, η φορολογητέα αξία για 
την επιβολή του τέλους ταξινόμησης υπολογίζεται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τη λιανική τιμή πώλησης 
προ φόρων ή την τιμή χονδρικής πώλησης, κατά μάρκα, τύπο, παραλλαγή και έκδοση του οχήματος, με 
βάση υποβαλλόμενους τιμοκαταλόγους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόστιμα σε βάρος ορκωτών ελεγκτών και ελεγκτικής εταιρείας 

Με την με αριθμό Ε.2097/2019 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τις διοικητικές 
κυρώσεις που επιβάλλονται σε ορκωτούς ελεγκτές και ελεγκτικές εταιρείες, οι οποίοι προβαίνουν 
σε έλεγχο συγκεκριμένων φορολογικών αντικειμένων, κατόπιν διενέργειας καθορισμένων ελεγκτικών 
επαληθεύσεων. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, εφόσον από μεταγενέστερο έλεγχο της φορολογικής διοίκησης 
προκύψουν πρόσθετες επιβαρύνσεις σε σχέση με τα φορολογικά αντικείμενα του προγράμματος ελέγχου, 
επιβάλλεται στον ορκωτό ελεγκτή και την ελεγκτική εταιρεία διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 έως 100.000 
ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωμένης παράβασης και την ενδεχόμενη υποτροπή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών 

Τροποποιείται ο πίνακας Δηλωτέων Δικαιοδοσιών εντός της Ελλάδας για την αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών που διενεργείται κατά το έτος 2019 και αφορά σε 
πληροφορίες του έτους 2018 και 2017 καθώς και οι πίνακες συμμετεχουσών δικαιοδοσιών για την 
εφαρμογή κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 
Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΣτΕ 351/2019: Πρόσθετος φόρος του άρθρου 1 του Ν.2523/1997 

Ο πρόσθετος φόρος του άρθρου 1 του ν.2523/1997 έχει τον χαρακτήρα διοικητικής κύρωσης και 
ειδικότερα σκοπεί στην πρόληψη και καταστολή των σχετικών παραβάσεων στο πλαίσιο της 
θεραπείας του επιτακτικού δημόσιου σκοπού της πλήρους συμμόρφωσης των φορολογούμενων προς τις 
αντίστοιχες υποχρεώσεις τους και της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 732/2019: Παραγραφή σε περίπτωση εκπρόθεσμης δήλωσης 

Σε περίπτωση που η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται εκπρόθεσμα κατά το τελευταίο έτος της 
προβλεπόμενης στο άρθρο 84 παρ. 1 του ν.2238/1994 πενταετούς προθεσμίας, η δυνατότητα του 
δημοσίου προς έκδοση και κοινοποίηση φύλλων ελέγχου για τον οριστικό καταλογισμό του οικείου φόρου 
(εισοδήματος) παραγράφεται μετά την πάροδο τριών ετών από τη λήξη του έτους υποβολής της 
εκπρόθεσμης δήλωσης. Ήτοι, η πενταετής προθεσμία παραγραφής του άρθρου 84 παρ. 1 του 
ν.2238/1994 παρατείνεται για τρία έτη, δεδομένου ότι σε αυτήν την περίπτωση θεωρείται ότι το ελληνικό 
Δημόσιο αιφνιδιάζεται από την εκπροθέσμως υποβληθείσα δήλωση του φορολογούμενου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1203_2019fek.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-06/e2097_2019.pdf
https://www.aade.gr/sites/default/files/2019-05/a1208_2019fek.pdf
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ΣτΕ 580/2019: Απαλλαγή παρακράτησης φόρου επί τόκων μεταξύ συνδεδεμένων ημεδαπών ΑΕ 

Για την απαλλαγή από την παρακράτηση του φόρου επί τόκων και δικαιωμάτων μεταξύ συνδεδεμένων 
εταιρειών εγκατεστημένων σε διαφορετικά κ-μ, το νομικό πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η πληρωμή των 
τόκων από συνδεδεμένη με αυτό ελληνική ΑΕ, συντρεχουσών των λοιπών προϋποθέσεων, πρέπει να 
πρόκειται για «φορολογικό κάτοικο κ-μ της ΕΕ σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους αυτού», όπως 
είναι, μεταξύ άλλων, μια άλλη ελληνική ΑΕ, και δεν απαιτείται να είναι η δικαιούχος των τόκων, 
συνδεδεμένη εταιρία άλλου κράτους μέλους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2653/2018: Επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ 

Όταν ζητείται επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ που δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000€, 
επιστρέφεται χωρίς έλεγχο, με βάση τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, ποσοστό 90% και το υπόλοιπο 
10% μετά τη διενέργεια προσωρινού ελέγχου. Εάν το πιστωτικό υπόλοιπο υπερβαίνει το ποσό των 6.000€, 
επιστρέφεται χωρίς έλεγχο, βάσει των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, ποσοστό 90% του ποσού αυτού 
των 6.000€ (ήτοι 5.400€), ενώ ολόκληρο το υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται μετά τη διενέργεια προσωρινού 
ελέγχου. 

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

 

 

 
 
 
 

Νινέττα Μανούση 
Advisor Τομέα Απασχόλησης και Αγοράς Εργασίας 
ΣΕΒ 

https://www.linkedin.com/in/ninetta-manousi-a132734/?originalSubdomain=gr 

«Οι αντιδράσεις της αγοράς εργασίας για την αύξηση του κατώτατου μισθού» 

Από την 1η Φεβρουαρίου 2019,  η υπ’ αριθμ. 4241/127/30-1-2019 Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) αύξησε το 

ύψος του κατώτατου μισθού καθώς και του κατώτατου ημερομισθίου των εργαζομένων, που απασχολούνται με 
σχέση εξαρτημένης εργασίας. Συγκεκριμένα, με την ΥΑ τροποποιείται η διάταξη της παρ. ΙΑ.10 περ.3 του Ν. 
4093/2012 και ορίζεται ο κατώτατος μισθός των υπαλλήλων στα 650€ και κατώτατο ημερομίσθιο στα 
29,04€, αύξηση που αγγίζει το 10,9%. Με τη εν λόγω ΥΑ, τα νέα αυτά κατώτατα όρια ισχύουν για όλους τους 
εργαζομένους ανεξαρτήτως ηλικίας, καταργώντας με αυτόν τον τρόπο τον υπο-κατώτατο μισθό. 
Ο ΣΕΒ έχει διαχρονικά ταχθεί υπέρ της αύξησης του κατώτατου μισθού, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες αλλά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εγχώριας οικονομίας. Βασικό 
γνώρισμα της εγχώριας οικονομίας είναι ότι το 99,9% του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται, 
βάσει του ευρωπαϊκού ορισμού, ως ΜμΕ ενώ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και κλάδων. Επιπλέον, 
ο ΣΕΒ είχε επανειλημμένως τονίσει ότι το ύψος του κατώτατου μισθού, που η εγχώρια οικονομία μπορεί να αντέξει 
θα πρέπει να συνδεθεί με ποικίλους παράγοντες όπως η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα, το ύψος της 
ανεργίας αλλά και το ύψος της αδήλωτης εργασίας. 
Έχοντας τα προαναφερόμενα ως βάση, το ποσοστό της αύξησης του κατώτατου μισθού, από την 
1η Φεβρουαρίου 2019 συνάγεται ότι έχει επηρεάσει αρνητικά ένα σημαντικό ποσοστό της 
επιχειρηματικότητας. Οι πρώτοι που πλήττονται από ένα θεσμικό πλαίσιο που είναι άκαμπτο και επιβάλλει 
αμοιβές τις οποίες δεν δικαιολογεί η παραγωγικότητα, είναι οι επιχειρήσεις με μικρότερες αντοχές και στις οποίες 
το μισθολογικό, αλλά και μη μισθολογικό κόστος, αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών τους. Οι 
επιχειρήσεις δηλαδή κλήθηκαν να απορροφήσουν εκ νέου την αύξηση του μισθολογικού  κόστους, χωρίς 
όμως αντίστοιχα να υπάρχει μείωση της φορολογίας της εργασίας ή και συγκράτηση του μη 
μισθολογικού κόστους με τη μείωση των εισφορών. 
Την νέα αυτή πραγματικότητα στην αγορά εργασίας επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί. Τα πρόσφατα δημοσιευμένα 
οικονομικά στοιχεία του ΕΦΚΑ αντικατοπτρίζουν μια σημαντική μείωση στα έσοδα του οργανισμού της τάξεως του 
20%, για τον Απρίλιο του 2019 σε σχέση με τα αντίστοιχα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2019. Τα στοιχεία αυτά 
κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου ως προς το δημοσιονομικό κενό. Υπάρχει όμως και αιτιώδης συνάφεια στον 
τρόπο με τον οποίο αντέδρασε η αγορά εργασίας στην αύξηση του κατώτατου μισθού, καθώς σύμφωνα με τα 
στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ παρατηρήθηκε αύξηση των προσλήψεων μισθωτών για τον Απρίλιο 2019 αλλά 
παράλληλα καταγράφεται σημαντική μείωση στα έσοδα από τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Η επιβολή αύξησης  του κατώτατου μισθού ενδεχομένως να ενισχύει τα κίνητρα για αδήλωτη ή και 
ημιδηλωμένη εργασία, σε επιχειρήσεις που βρίσκονται οριακή κατάσταση βιωσιμότητας και διατήρησης 
των θέσεων εργασίας. Αυτό συμβαίνει καθώς σε πολλές περιπτώσεις η αποφυγή της μη ανταποδοτικής μη 
μισθολογικής επιβάρυνσης μέσω της ατυπίας αποτελεί προϋπόθεση επιβίωσης. 
Η αδήλωτη εργασία έχει σοβαρές επιπτώσεις στους εργαζόμενους, οι οποίοι εγκλωβίζονται σε ένα καθεστώς 
χαμηλών αποδοχών και επαγγελματικών προοπτικών, χάνοντας την προστασία της Πολιτείας και την πρόσβαση 
σε κρίσιμες υπηρεσίες που παρέχει το κοινωνικό κράτος, όπως ενδεικτικά την υγειονομική και συνταξιοδοτική 
κάλυψη. Επιπλέον, διαβρώνει την εμπιστοσύνη στους θεσμούς της χώρας, στρέφει την οικονομία σε χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες και συχνά εγκλωβίζει τις ίδιες τις επιχειρήσεις σε μικρά, μη παραγωγικά 
εταιρικά σχήματα. 
Η αγορά εργασίας για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος έχει ανάγκη από μια συστηματοποιημένη μισθολογική πολιτική, η οποία να συνδέεται με 
την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και να αποτελεί αποτέλεσμα ουσιαστικού και 
εποικοδομητικού κοινωνικού διαλόγου. 
 
 
 

https://www.linkedin.com/in/ninetta-manousi-a132734/?originalSubdomain=gr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFqnM3eAbJzrXdtvSoClrL8LHF9k8yiZ3t5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuf2F2zpv5lDUhp0ASkQZV75FWh666bqpExbOic1jRo33
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

 
 
Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

Παρέχονται οδηγίες όσον αφορά στη δυνατότητα ρύθμισης που παρέχεται με το Ν. 4611/2019 για τα 
νομικά ή/και φυσικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εμπορικής ιδιότητας, τη διακοπή της 
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ή/και τη διακοπή ή αλλαγή της ιδιότητας και διευκρινίζεται το είδος 
των οφειλών που εντάσσονται στη ρύθμιση, οι όροι της ρύθμισης καθώς και τι προβλέπεται για την 
αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης και ποινικής δίωξης στη διάρκεια της ρύθμισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας  

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του ν. 4611/2019 με το οποίο προβλέπεται η παράταση ασφαλιστικής 
ικανότητας τέκνων θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
χορήγησης ή ανανέωσης της ασφαλιστικής ικανότητας για υγειονομική περίθαλψη από τον 
Ε.Φ.Κ.Α. για την περίοδο 1/3/2019 έως 29/2/2020. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ασφαλιστική αντιμετώπιση ειδικών κατηγοριών επαγγελματιών 

Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την ασφάλιση προσώπων ειδικών κατηγοριών που λόγω της 
ιδιαιτερότητας της απασχόλησής τους, ασφαλίζονται με διατάξεις εξαιρετικού δικαίου, σε 
περίπτωση παράλληλης δραστηριότητάς τους και ως ελεύθεροι επαγγελματίες, όπως 
Ρητινοσυλλέκτες, σμυριδορύκτες Νάξου κλπ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα καταβολής μειωμένης εργοδοτικής εισφοράς κύριας σύνταξης  

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του Ν. 4583/2018 στους μισθωτούς έως 25 ετών σχετικά με το 
πρόγραμμα επιδότησης των εργοδοτικών μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών για κύρια σύνταξη σε 
ποσοστό 6,66%, επί των μεικτών αποδοχών τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Aνώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης  

Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την 
οποία καθορίστηκαν τα όρια υπερωριακής απασχόλησης, των εργαζόμενων σε βιομηχανικές, 
βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες, για το Β’ ημερολογιακό εξάμηνο 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Aναβάθμιση του «ΕΡΓΑΝΗ» σχετικά με το βάσιμο λόγο καταγγελίας της σύμβασης 

Με εγκύκλιό του, το Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης  & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε ότι 
θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στο Έντυπο Ε5 
“Αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού” και στο Έντυπο Ε6 -“ Καταγγελία σύμβασης εργασίας 
αορίστου χρόνου”, και ότι στο έντυπο Ε6 θα προστεθούν νέα πεδία, ώστε να αναφέρεται ο βάσιμος λόγος 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, ο οποίος θα επιλέγεται μεταξύ των εξής 
κατηγοριών: 1. Ικανότητα εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, 2. Συμπεριφορά του εργαζομένου 
και 3. Λειτουργικές απαιτήσεις της επιχείρησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

https://www.efka.gov.gr/el/egkyklioi-kai-genika-eggrapha/egkyklios-24-22052019
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-05/EGK_27.pdf
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A92%CE%A02465%CE%981%CE%A9-%CE%A3%CE%9C%CE%A6
https://www.efka.gov.gr/sites/default/files/2019-06/%ce%95%ce%93%ce%9a%ce%a5%ce%9a%ce%9b%ce%99%ce%9f%ce%a3%2028_2019%20(9%ce%a0%ce%9f%ce%a0465%ce%a7%ce%a0%ce%99-49%ce%97).pdf
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A74%CE%A6465%CE%981%CE%A9-%CE%A4%CE%A6%CE%A5
http://www.ypakp.gr/uploads/docs/12045.pdf
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

 
 
ΑΠ 1435/2018  Απολύσεις για οικονομικοτεχνικούς λόγους   

Στην περίπτωση αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών της επιχειρήσεως και μείωσης του προσωπικού για 
οικονομικούς λόγους που επιβάλλονται από συγκεκριμένες οικονομικές συνθήκες, η απόφαση του 
εργοδότη δεν ελέγχεται από τα δικαστήρια από πλευράς σκοπιμότητας ή αναγκαιότητας. Η 
καταγγελία, όμως, της εργασιακής συμβάσεως του εργαζομένου, ελέγχεται ως προς τυχόν 
καταχρηστικότητά της. Δηλαδή, αν η καταγγελία ήταν αναπόφευκτη ή θα ήταν δυνατή για τον 
εργοδότη η επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού της αναδιαρθρώσεως των υπηρεσιών της 
επιχειρήσεώς του με τη λήψη άλλων ηπιότερων μέσων, όπως απασχόληση του μισθωτού σε άλλη 
θέση ή μερική απασχόληση αυτού. Δικαστικώς ελέγχεται και ο τρόπος επιλογής του συγκεκριμένου 
εργαζομένου ως απολυτέου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 1415/2018: Προστασία υγείας και ασφάλειας εργαζομένων στα πιστωτικά ιδρύματα 

Η παραβίαση, από τον εργοδότη, της γενικής υποχρέωσης πρόνοιας για την προστασία της υγείας 
και ασφάλειας του εργαζομένου, ή η παραβίαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ειδική 
νομοθεσία που είχε ως συνέπεια την πρόκληση σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας του, συνιστά 
αδικοπραξία, εφόσον οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη ή των προστηθέντων από αυτόν 
προσώπων και συνδέεται αιτιωδώς με το επελθόν αποτέλεσμα. Στην ως άνω βλάβη της υγείας 
περιλαμβάνεται και η, εξ αιτίας της αδικοπραξίας προκληθείσα, εκδηλωθείσα ή επιδεινωθείσα 
ψυχική ή πνευματική διαταραχή του εργαζομένου. Στην περίπτωση αυτή, ο παθών εργαζόμενος, 
δικαιούται, επιπλέον της ειδικής αποζημίωσης ή της αποζημίωσης κατά τις γενικές διατάξεις του ΑΚ, και 
χρηματική ικανοποίηση προς αποκατάσταση της ηθικής του βλάβης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 900/2018 Συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου 

Οι διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου που δεν έγιναν με σκοπό την καταστρατήγηση των 
διατάξεων περί υποχρεωτικής καταγγελίας των αορίστου χρόνου συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας, 
αλλά υπαγορεύτηκαν από το είδος και το σκοπό της εργασίας που προσέφεραν οι εργαζόμενοι για 
την ολοκλήρωση συγκεκριμένου έργου που οι εργοδότες είχαν αναλάβει να εκτελέσουν σε 
καθορισμένο και βέβαιο χρονικό διάστημα, δεν αποτελούν μία ενιαία για τον κάθε εργαζόμενο 
σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου και συνακόλουθα οι εργαζόμενοι δεν δικαιούνται 
αποζημίωσης απόλυσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 1586/2018:Υπαλληλική ιδιότητα φύλακα εργοστασίου  

Η διάκριση του μισθωτού ως εργάτη ή υπαλλήλου εξαρτάται από το είδος της παρεχόμενης 
εργασίας και όχι από τον περιεχόμενο στη σύμβαση χαρακτηρισμό αυτού ή τον τρόπο της αμοιβής 
του. Εργασία εργάτη θεωρείται εκείνη που προέρχεται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο από την καταβολή 
σωματικής ενέργειας, ενώ, όταν η εργασία είναι προϊόν πνευματικής καταβολής, τότε και εφόσον ο 
εργαζόμενος έχει την κατάρτιση και εμπειρία που απαιτείται για αυτήν και την εκτελεί με υπευθυνότητα, 
θεωρείται εργασία υπαλλήλου και εκείνοι που την ασκούν ανήκουν στην κατηγορία των ιδιωτικών 
υπαλλήλων. Έτσι, για το χαρακτηρισμό προσώπου ως υπαλλήλου, απαιτείται και εξειδικευμένη 
εμπειρία, θεωρητική μόρφωση και ιδίως η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και ανάληψη ευθύνης κατά την 
εκτέλεση της εργασίας, διότι μόνο όταν συντρέχουν αυτά τα στοιχεία κατά την εκτέλεση της 
εργασίας το πνευματικό στοιχείο υπερτερεί του σωματικού.  

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

 

  

 

 

 
 
 

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος 

Μόνιμος Αντιπρόσωπος ΣΕΒ 

«Επικαιροποίηση των κανόνων πρόσβασης στα δεδομένα του Δημόσιου τομέα» 

Τα δεδομένα έχουν χαρακτηριστεί από έμπειρους αναλυτές ως το νέο «πετρέλαιο» της σύγχρονης 
οικονομίας. Η ραγδαία ψηφιοποίηση της οικονομίας καθιστά όλο και σημαντικότερη την απρόσκοπτη 
πρόσβαση σε αυτά καθώς λειτουργεί ως προϋπόθεση για την ανάπτυξη πολλών ψηφιακών υπηρεσιών και 
προϊόντων και συνεπώς, θέσεων εργασίας.  

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η αξία των δεδομένων του Δημόσιου τομέα και των ΔΕΚΟ 
υπολογίζεται στα € 52 δις. και αναμένεται να αυξηθεί στα € 192 δις το 2030. Στο πλαίσιο της ενιαίας ψηφιακής 
αγοράς της ΕΕ και της γενικότερης πολιτικής ανοιχτών δεδομένων, τα κράτη μέλη επικύρωσαν στις 6 Ιουνίου 2019 
την πολιτική συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις αρχές του χρόνου σχετικά με την 
περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα.  

Οι νέοι κανόνες εκσυγχρονίζουν ουσιαστικά το υφιστάμενο απαρχαιωμένο πλαίσιο, με δεδομένο ότι οι 
προηγούμενοι κανόνες είχαν θεσπιστεί το 2003. Πιο συγκεκριμένα: 

• Τα δεδομένα του Δημόσιου τομέα θα είναι καταρχήν διαθέσιμα είτε δωρεάν είτε σε οριακό κόστος. Με αυτόν 
τον τρόπο, περισσότερες ΜΜΕ και νεοφυείς επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εισέλθουν σε νέες αγορές για 
να παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στα δεδομένα. Ωστόσο, καθώς ορισμένοι φορείς του 
Δημόσιου τομέα πρέπει να παράγουν έσοδα, θα επιτρέπονται περιορισμένες χρεώσεις κατά περίπτωση. 

• Η συμφωνία επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής των κανόνων για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 
Δημόσιου τομέα πέραν των φορέων αυτού, ώστε να συμπεριληφθούν οι δημόσιες επιχειρήσεις στους 
τομείς των μεταφορών και των υπηρεσιών κοινής ωφελείας. Η πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα δεν θα είναι 
υποχρεωτική και θα καθορίζεται από τη σχετική εθνική νομοθεσία. Ωστόσο, εάν οι φορείς αποφασίσουν να τα 
κοινοποιήσουν, θα πρέπει να τηρούν τις ίδιες αρχές με τους φορείς του Δημόσιου τομέα. Τέλος, σε περίπτωση 
που ΔΕΚΟ λειτουργούν σε άμεσο ανταγωνισμό με ιδιωτικές εταιρείες, προβλέπονται δικλείδες ασφαλείας ώστε να 
μην δημιουργηθούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.  

• Η μεταρρύθμιση εισάγει την έννοια των συνόλων δεδομένων υψηλής αξίας (high value data sets), όπως 
στατιστικά ή γεωχωρικά δεδομένα τα οποία πρέπει να διατίθενται δωρεάν μέσω διεπαφών προγραμματισμού 
εφαρμογών (Application Programming Interfaces). Το κείμενο ορίζει έξι ευρείες κατηγορίες δεδομένων υψηλής 
αξίας: γεωχωρική, γεωσκόπηση και περιβάλλον, μετεωρολογία, στατιστικές, εταιρείες και ιδιοκτησία εταιρειών και 
κινητικότητα. Αυτός ο κατάλογος θα επικαιροποιηθεί και συγκεκριμένα σύνολα δεδομένων από αυτές τις 
κατηγορίες (π.χ. χάρτες και ταχυδρομικοί κώδικες από τη γεωχωρική κατηγορία) θα επιλεγούν μέσω της 
δευτερογενούς νομοθεσίας. 

• Τέλος, οι νέοι κανόνες θα καλύπτουν επίσης ερευνητικά δεδομένα που χρηματοδοτούνται από δημόσιους 
πόρους και είναι ήδη διαθέσιμα σε δημόσιους χώρους αποθεματοποίησης και θα ενθαρρύνουν τη διάδοση 
δυναμικών δεδομένων, όπως είναι οι μεταφορές σε πραγματικό χρόνο ή τα καιρικά δεδομένα που προέρχονται 
από αισθητήρες ή δορυφόρους. 

Μετά την τυπική υιοθέτηση των κανόνων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να 
ενσωματώσουν τις σχετικές διατάξεις στο εθνικό δίκαιο εντός 24 μηνών.  

Δείτε εδώ το δελτίο τύπου της Επιτροπής. 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-525_el.htm
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Επιχειρηματικό Περιβάλλον 

 
 
Βιομηχανικές εκπομπές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019 τους 
ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις βιομηχανικές εκπομπές καυσαερίων. Σκοπός των κανόνων είναι η 
μείωση της μόλυνσης που προκαλούν και των αποβλήτων  που παράγουν οι βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι εξακολουθούν να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κοινού και της βιομηχανίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

 
Φορολογική νομοθεσία 

 
 
ΔΕΕ C-224/18: ΦΠΑ και χρόνος παραλαβής των εργασιών 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος ΦΠΑ (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), το ΔΕΕ έκρινε ότι είναι επιτρεπτό, σε 
περίπτωση μη έκδοσης ή εκπρόθεσμης έκδοσης του τιμολογίου που αφορά τις παρασχεθείσες 
υπηρεσίες, να θεωρείται ως χρόνος πραγματοποίησης της εν λόγω παροχής, ο χρόνος της 
αναφερόμενης στην παροχή αυτή τυπικής παραλαβής, όταν το κράτος μέλος προβλέπει ότι ο 
φόρος καθίσταται απαιτητός με τη λήξη προθεσμίας που αρχίζει να τρέχει από την ημέρα που 
πραγματοποιήθηκε η παροχή. Και τούτο, υπό τον όρο ότι (α) η τυπική προϋπόθεση της παραλαβής έχει 
συμφωνηθεί από τα μέρη στη μεταξύ τους σύμβαση υπό συμβατικούς όρους που ανταποκρίνονται στην 
οικονομική και εμπορική πραγματικότητα του τομέα στο πλαίσιο του οποίου πραγματοποιήθηκε η παροχή 
και (β) η τυπική αυτή προϋπόθεση αντιστοιχεί στην ουσιαστική ολοκλήρωση της παροχής και καθορίζει 
οριστικώς το ποσό της οφειλόμενης αντιπαροχής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-566/17: Αγαθά και υπηρεσίες για πράξεις υποκείμενες και μη σε ΦΠΑ  

Αντίκειται στο κοινοτικό δίκαιο εθνική πρακτική που παρέχει στον υποκείμενο στον φόρο τη 
δυνατότητα έκπτωσης του συνόλου του ΦΠΑ εισροών επί απόκτησης αγαθών και υπηρεσιών για 
την πραγματοποίηση τόσο οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες υπόκεινται στον ΦΠΑ, όσο και 
μη οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΦΠΑ, λόγω 
της ελλείψεως στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία ειδικών κανόνων σχετικά με τα κριτήρια και τις 
μεθόδους κατανομής που θα του παρείχαν τη δυνατότητα να προσδιορίσει το μέρος του καταβληθέντος 
αυτού ΦΠΑ εισροών που πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά τις οικονομικές και τις μη οικονομικές 
δραστηριότητές του, αντιστοίχως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-133/18: Επιστροφή ΦΠΑ 

Η προθεσμία ενός μηνός, η οποία προβλέπεται για την παροχή στο κ-μ επιστροφής ΦΠΑ, των 
πρόσθετων πληροφοριών που αυτό ζήτησε δεν αποτελεί αποκλειστική προθεσμία. Συνεπώς, σε 
περίπτωση εκπρόθεσμης απάντησης ή μη υποβολής απάντησης, ο υποκείμενος στον φόρο δε χάνει τη 
δυνατότητα να τακτοποιήσει την αίτησή επιστροφής του, αλλά έχει τη δυνατότητα να προσκομίσει 
απευθείας ενώπιον του εθνικού δικαστηρίου πρόσθετες πληροφορίες δυνάμενες να αποδείξουν ότι 
θεμελιώνει δικαίωμα προς επιστροφή του Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-4758971_en
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=213591&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=8234712
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=213863&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=3965173
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=213586&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=5971194
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ΔΕΕ C-185/18: ΦΠΑ επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων 

Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος φόρου προστιθέμενης αξίας (Οδηγία 2006/112/ΕΚ), καθώς και της 
αρχής της φορολογικής ουδετερότητας,  είναι επιτρεπτή εθνική ρύθμιση, η οποία επιβάλλει έμμεσο φόρο 
επί των μεταβιβάσεων περιουσιακών στοιχείων, διαφορετικό από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, 
στην εκ μέρους επιχείρησης απόκτηση, από ιδιώτες, αντικειμένων υψηλής περιεκτικότητας σε χρυσό ή 
άλλα πολύτιμα μέταλλα, όταν τα αγαθά αυτά προορίζονται για την οικονομική δραστηριότητα της εν λόγω 
επιχείρησης η οποία, ενόψει της επεξεργασίας τους και εν συνεχεία της εκ νέου διάθεσής τους στο εμπόριο, 
τα μεταπωλεί σε επιχειρήσεις που ειδικεύονται στην κατασκευή ράβδων ή διαφόρων τεμαχίων πολύτιμων 
μετάλλων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 
 

 

 
Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία  

 
 

ΔΕΕ C-194/18: Κριτήρια για την αξιολόγηση μεταβίβασης επιχείρησης  

Σύμφωνα με το άρ. 1 της παρ. 1, της οδηγίας 2001/23/ΕΚ περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών 
μελών σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων 
επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, η ανάληψη από μια δεύτερη 
επιχείρηση των χρηματοπιστωτικών μέσων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των πελατών μιας 
πρώτης επιχειρήσεως, κατόπιν παύσεως των δραστηριοτήτων της τελευταίας, βάσει συμβάσεως της 
οποίας η σύναψη επιβάλλεται από την εθνική νομοθεσία, και μολονότι οι πελάτες της πρώτης επιχειρήσεως 
έχουν την ευχέρεια να μην αναθέσουν στη δεύτερη επιχείρηση τη διαχείριση των κινητών αξιών τους, 
ενδέχεται να συνιστά μεταβίβαση επιχειρήσεως ή τμήματος επιχειρήσεως, εφόσον αποδεικνύεται 
μεταβίβαση της πελατείας, πράγμα που απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να αξιολογήσει. Στο πλαίσιο αυτό, 
ο –έστω πολύ μεγάλος– αριθμός των πελατών που πράγματι μεταβιβάσθηκαν δεν είναι, αφεαυτού, 
καθοριστικός όσον αφορά τη διαπίστωση «μεταβιβάσεως», το δε γεγονός ότι η πρώτη επιχείρηση 
συνεργάζεται, ως μη ανεξάρτητη χρηματιστηριακή εταιρία, με τη δεύτερη επιχείρηση δεν ασκεί, κατ’ 
αρχήν, επιρροή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ C-509/17: Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε μεταβίβαση επιχείρησης 

Εθνική νομοθεσία η οποία, σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
διαδικασίας δικαστικής αναδιάρθρωσης διά μεταβίβασης με άδεια δικαστηρίου, που αποσκοπεί στη 
διατήρηση του συνόλου ή τμήματος της επιχείρησης του μεταβιβάζοντος ή των δραστηριοτήτων του, 
επιτρέπει στο διάδοχο να επιλέξει τους εργαζομένους που επιθυμεί να αναλάβει, αντιτίθεται στην 
Οδηγία 2001/23/ΕΚ  περί προσέγγισης των νομοθεσιών των κρατών μελών, σχετικά με τη διατήρηση 
των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή 
τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?docid=214884&text=&dir=&doclang=EL&part=1&occ=first&mode=lst&pageIndex=0&cid=5103226
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:62018CN0194&from=EN
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=214149&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=628897
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                
 

 
*      17.454 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2016 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων 

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

 

 


