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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 «Νικόλας 

Κανελλόπουλος- Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». 

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 σημαντικά του μήνα 

 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού 

Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο Χρήσεων Γης» με τα 

κυριότερα προβλήματα κατά τον ΣΕΒ να συνοψίζονται στα εξής: α) το 

προτεινόμενο ΠΔ εισάγει ορολογία ασύμβατη με αυτή που ήδη υπάρχει 

στην χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία, β) η εισαγωγή 

συγκεκριμένων αριθμητικών περιορισμών (δόμησης, κλινών) στον 

κατάλογο χρήσεων γης, αφαιρεί από τον πολεοδόμο τη δυνατότητα να 

πολεοδομεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της εκάστοτε μελέτης και τις 

κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, γ) δεν τεκμηριώνεται η 

σκοπιμότητα και το περιεχόμενο του προτεινόμενου μείγματος των 

ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης, δ) διαιωνίζεται η σύγχυση μεταξύ 

χρήσεων γης και υποδομών με αποτέλεσμα βασικές υποδομές και δίκτυα 

να απαγορεύεται να χωροθετηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές 

κατοχυρώνοντας υφιστάμενες και νέες ανασχέσεις και εμπόδια στην 

αναγκαία αναβάθμιση των υποδομών της χώρας ε) απουσιάζει ένας 

μηχανισμός επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο των 

γενικών όσο και κυρίως των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης, ζ) δεν 

εναρμονίζεται ή και αναιρείται υφιστάμενη ειδική νομοθεσία που διέπει τις 

επιμέρους κατηγορίες χρήσεων η) εισάγεται η χρήση «περιοχή 

προστασίας», χωρίς ωστόσο να αποτελεί κατηγορία χρήσης, αλλά 

κατηγορία χώρου, και θ) οι μεταβατικές διατάξεις δεν διασφαλίζουν την 

ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς χρήσεων γης                     

Περισσότερα στη σελ. 2 

 

Ενόψει της κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων από τις 

εισηγμένες εταιρείες, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απευθύνει προς αυτές 

συστάσεις σχετικά με την ορθή εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών 

της ESMA περί Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) και 

σημειώνει εμφατικά την ανάγκη δημοσιοποίησης των καταστάσεων 

άμεσα με την έγκρισή τους από το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Περισσότερα στη σελ. 6 

 

Την 23η.3.2017 τίθεται σε ισχύ η γενική απαγόρευση χρήσης μη 

ονομαστικοποιημένων, μη ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων 

πληρωμής από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Η καθολική αυτή 

απαγόρευση εισήχθη με το άρθρο 71 του ν. 4446/2016 και αναμένεται να 

έχει σημαντικές επιπτώσεις στην αγορά καθώς καταλαμβάνει και 

ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής με μειωμένο κίνδυνο ξεπλύματος χρήματος 

ή φοροαποφυγής ενώ είναι και αυστηρότερη των διατάξεων της σχετικής 

Ευρωπαϊκής Οδηγίας.  

Περισσότερα στη σελ. 6 

 

TEYXΟΣ 02 | Μάρτιος 2017 

mailto:mspyridaki@sev.org.gr
mailto:avounatsou@sev.org.gr
mailto:skalantzi@sev.org.gr


TEYXΟΣ 02 | Μάρτιος 2017 | σελ. 2 

 
 
 
  
 

 
 

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

 

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων 

Με την υποβολή πάνω από 380 σχολίων ολοκληρώθηκε η διαβούλευση για το νομοσχέδιο του 

εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Η ημερομηνία της κατάθεσης του 

νομοσχεδίου προς ψήφιση δεν είναι γνωστή, καθώς οι διαβουλεύσεις του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης με τους θεσμούς παραμένουν ανοιχτές ενώ τα ζητήματα που χρήζουν βελτίωσης είναι αρκετά. 

Ο ΣΕΒ υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις εστιάζοντας στην ανάγκη α) άμεσης λειτουργία της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάθεσης αιτήσεων, β) διαδικασίας διαχωρισμού των έντιμων επιχειρηματιών 

από τους στρατηγικούς κακοπληρωτές και γ) αυτόματης διασύνδεσης του μηχανισμού με τις διατάξεις του 

πτωχευτικού κώδικα για τους τελευταίους, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα του νέου 

μηχανισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ. 

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης για τις «Κατηγορίες χρήσεων γης» 

Με την υποβολή των παρατηρήσεων της Επιτροπής Χωροταξίας & Δικτύων του ΣΕΒ ολοκληρώθηκε η 

δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Κατηγορίες και Περιεχόμενο 

Χρήσεων Γης» στις 17.3.2017.  

Από την κατάργηση του κεφ. Β του Ν. 4269/2014, το Μάιο του 2016, η επιχειρηματικότητα αλλά και η 

πολιτεία (τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση) βρίσκονται σε ιδιότυπη ομηρία, αναμένοντας το νέο 

κανονιστικό πλαίσιο προσδιορισμού των χρήσεων γης. Το αποτέλεσμα της προσπάθειας για 

αντικατάσταση του προβλεπομένου στο Ν.4269/2014 πλαισίου χρήσεων γης από ένα νέο φαίνεται ότι δεν 

ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες της επιχειρηματικότητας.  

Ειδικότερα, τα κυριότερα προβλήματα του προτεινόμενου σχεδίου συνοψίζονται ως εξής: α) το 

προτεινόμενο ΠΔ εισάγει ορολογία ασύμβατη με αυτή που ήδη υπάρχει στην χωροταξική και πολεοδομική 

νομοθεσία, β) η εισαγωγή συγκεκριμένων αριθμητικών περιορισμών (δόμησης, κλινών) στον κατάλογο 

χρήσεων γης, αφαιρεί από τον πολεοδόμο τη δυνατότητα να πολεοδομεί ανάλογα με τα αποτελέσματα της 

εκάστοτε μελέτης και τις κατευθύνσεις του υπερκείμενου σχεδιασμού, γ) δεν τεκμηριώνεται η σκοπιμότητα 

και το περιεχόμενο του προτεινόμενου μείγματος των ειδικών κατηγοριών χρήσεων γης, δ) διαιωνίζεται η 

σύγχυση μεταξύ χρήσεων γης και υποδομών με αποτέλεσμα βασικές υποδομές και δίκτυα να 

απαγορεύεται να χωροθετηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές κατοχυρώνοντας υφιστάμενες και νέες 

ανασχέσεις και εμπόδια στην αναγκαία αναβάθμιση των υποδομών της χώρας ε) απουσιάζει ένας 

μηχανισμός επικαιροποίησης σε τακτά χρονικά διαστήματα τόσο των γενικών όσο και κυρίως των ειδικών 

κατηγοριών χρήσεων γης, ζ) δεν εναρμονίζεται ή και αναιρείται υφιστάμενη ειδική νομοθεσία που διέπει τις 

επιμέρους κατηγορίες χρήσεων η) εισάγεται η χρήση «περιοχή προστασίας», χωρίς ωστόσο να αποτελεί 

κατηγορία χρήσης, αλλά κατηγορία χώρου, και θ) οι μεταβατικές διατάξεις δεν διασφαλίζουν την ομαλή 

μετάβαση στο νέο καθεστώς χρήσεων γης 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8036
http://www.sev.org.gr/vivliothiki-tekmiriosi/special-report/exodikastiki-rythmisi-epicheirimatikon-ofeilon-dikaii-kai-pragmatiki-lysi-sta-kokkina-daneia-i-synchorocharti-se-batachtsides-20-martiou-2017/
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8443
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Διαβούλευση για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

Ολοκληρώθηκε την 1.3.2017 διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με το οποίο επιχειρείται η κύρωση και 

προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της διεθνούς Συμφωνίας για την ίδρυση Ενιαίου Δικαστηρίου 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και του Πρωτοκόλλου για τα προνόμια και τις ασυλίες του Ενιαίου Δικαστηρίου 

Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. Η ίδρυση ενιαίου δικαστηρίου αποσκοπεί στην αποτελεσματική προστασία 

των δικαιούχων ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσω συμπληρωματικού πιστοποιητικού 

προστασίας με ενιαία ισχύ που εκδίδεται για προϊόν το οποίο προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι 

εξουσίες του δικαστηρίου θα περιλαμβάνουν την έκδοση δεσμευτικών αποφάσεων και τη λήψη 

ασφαλιστικών και μόνιμων απαγορευτικών μέτρων, όπως: (α) δήλωση προσβολής διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας, β) απόσυρση των προϊόντων από το εμπορικό κύκλωμα, γ) αφαίρεση από το προϊόν της 

ιδιότητας που συνιστά προσβολή, δ) οριστική απομάκρυνση των προϊόντων από το εμπορικό κύκλωμα και 

ε) καταστροφή των προϊόντων ή/και των σχετικών υλικών και εργαλείων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην παραγωγή 

οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα 

Από τις 20.02 έως και τις 10.3.2017 διήρκεσε η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου με τον οποίο προωθείται 

η σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην 

Ελλάδα, και την ένταξή του στον επενδυτικό ν. 4399/2016. Στόχος είναι η ανάπτυξη του οπτικοακουστικού 

τομέα στην Ελλάδα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του εγχειριδίου του Κώδικα 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Στις 6.3.2017 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας σχετικά με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους 

των Υδροηλεκτρικών Μονάδων σύμφωνα και με τη σχετική εισήγηση του ΛΑΓΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4455/2017 «Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών 

Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις»  

Με το νέο νόμο που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 22/23.2.2017, καθίσταται προαιρετική η εγγραφή στο 

Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών ως προϋπόθεση για την παροχή φορτοεκφορτωτικών εργασιών σε 

χώρους βιομηχανικής παραγωγής, βιοτεχνικής δραστηριότητας, σε εμπορευματικά και επιχειρηματικά 

πάρκα, σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής κ.ά. Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα παροχής 

υπηρεσιών από φορτοεκφορτωτές είτε μέσω ατομικής άσκησης επαγγέλματος, είτε μέσω ομάδων ή 

ενώσεων ή επιχειρήσεων φορτοεκφορτώσεων είτε μέσω απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/ministryofjustice/wp-content/uploads/2017/02/idrisi_eniaiou_dikastiriou.pdf
http://www.opengov.gr/digitalandbrief/?p=718
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/200217.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fYWINrOQqHftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNyCSIT76_AwS4CoRVSfVyqenZ15pX-Kj0tUvxt4oXfM
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Χρηματικές προκαταβολές του Δημοσίου σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας 

Με το άρθρο 16 του ίδιου νόμου, δίνεται η δυνατότητα στο Ελληνικό Δημόσιο να απευθύνεται σε 

περισσότερους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών του. Ακόμη, δίνεται η 

δυνατότητα χορήγησης χρηματικών προκαταβολών έναντι των ληξιπρόθεσμων ή λοιπών οφειλών της 

εκάστοτε τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης προς τους προμηθευτές ηλεκτρικής 

ενέργειας και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το 

μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4456/2017 με τον οποίο τροποποιούνται διατάξεις περί Δημοσίων Συμβάσεων 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

Με το άρθρο 49 του ν. 4456/2017 τροποποιούνται διατάξεις των άρθρων 362 και 365 του ν. 4412/2016 

περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών που σχετίζονται με τη διαδικασία 

κατάθεσης και εξέτασης προδικαστικών προσφυγών στο πλαίσιο διενέργειας δημόσιων διαγωνισμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας 

Με το πδ 10/2017 (ΦΕΚ Α' 23/1-3-2017) θεσπίστηκε ο Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας, στο πλαίσιο 

του οποίου  συγκεντρώνονται αρχές και πρακτικές που πρέπει να διέπουν τη συναλλακτική συμπεριφορά 

και τις σχέσεις μεταξύ των προμηθευτών και των καταναλωτών και των ενώσεων τους. Προβλέπονται 

διατάξεις για την εναλλακτική επίλυση διαφορών, τις συναλλαγές με πιστωτικούς φορείς και την προστασία 

των συμφερόντων ευαίσθητων ομάδων. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του Κώδικα, αρμόδιος 

είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή, ο οποίος μπορεί να διαμεσολαβεί και αυτεπαγγέλτως για τη 

συμβιβαστική επίλυση διαφορών μεταξύ προμηθευτών και καταναλωτών ή ενώσεων καταναλωτών, και τη 

δημοσιοποίηση των σχετικών πορισμάτων και συστάσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρεώσεις διαφάνειας και συγκρισιμότητας ως προς τα επιβαλλόμενα τέλη στους καταναλωτές 

στις υπηρεσίες πληρωμών  

Με σχέδιο νόμου επίκειται η ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ για τη 

συγκρισιμότητα των τελών που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών, την αλλαγή λογαριασμού 

πληρωμών και την πρόσβαση σε λογαριασμούς πληρωμών με βασικά χαρακτηριστικά. Οι πάροχοι 

υπηρεσιών πληρωμών –μεταξύ των οποίων οι τράπεζες- οφείλουν να παρέχουν στον καταναλωτή διακριτό 

και έντυπο δελτίο πληροφόρησης περί τελών πριν το άνοιγμα του λογαριασμού και να τον ενημερώνουν 

τακτικά για το συνολικό ποσό χρεωθέντων τελών. Ορίζεται ως υποχρέωση της αρμόδιας εποπτικής αρχής 

(ΤτΕ, Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης) η δημοσίευση πίνακα σύγκρισης τελών για 

τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, στον οποίο θα συμπεριλαμβάνονται και άλλοι συγκριτικοί 

παράγοντες, όπως το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επιπλέον, παρέχονται στους καταναλωτές 

διευκολύνσεις για το διασυνοριακό άνοιγμα λογαριασμού πληρωμών και ρυθμίζονται τα ζητήματα σχετικά 

με την πρόσβαση και την αλλαγή λογαριασμού πληρωμών. Επισημαίνεται η επιβολή άμεσης υποχρέωσης 

για την αποκατάσταση της οικονομικής ζημίας του καταναλωτή, η οποία οφείλεται σε μη συμμόρφωση 

παρόχου υπηρεσιών πληρωμών στις υποχρεώσεις του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8fYWINrOQqHftIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNyCSIT76_AwS4CoRVSfVyqenZ15pX-Kj0tUvxt4oXfM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oXl4aC2zmBjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijKVwWatzseOlwSchXJ27j5s5R8WzYeIU9vozYtCpPpOQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8g-i4vJQsN8HtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijHFtop7nouQWxsQs9U6SGKeR_Uqak61vO4IjXQhO1OwJ
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9974594.pdf
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Δασικοί χάρτες: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων 

Με τροπολογία σε σχέδιο νόμου που συζητείται στη Βουλή παρατείνεται η προθεσμία υποβολής 

αντιρρήσεων κατά των αναρτώμενων δασικών χαρτών. Πλέον οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή 

τους 90 ημέρες, αντί των αρχικά προβλεπόμενων 60, με την προθεσμία να αρχίζει από την ημερομηνία 

που ορίζεται στη σχετική πρόσκληση. Η ρύθμιση εξασφαλίζει τον απαραίτητο χρόνο για πλήρη ενημέρωση 

των πολιτών ώστε να ασκήσουν αποτελεσματικά το δικαίωμά τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Έλεγχος και επιβολή προστίμων για την αποδοχή πιστωτικών καρτών από εμπορικές 

επιχειρήσεις 

Με την υπ’ αρ. 17730 (ΦΕΚ Β’ 453-16.2.2017) απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίζεται 

η διαδικασία ελέγχου και επιβολής προστίμων σε δικαιούχους πληρωμής, που παραβιάζουν την 

υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας σε εμφανές σημείο του καταστήματός τους σχετικά με την αποδοχή ή όχι 

πιστωτικών καρτών, καθώς την επισήμανση των δεκτών συστημάτων καρτών πληρωμής στην είσοδο του 

καταστήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρέωση εφοδιασμού των Φ.Δ.Χ. αυτοκινήτων και των ειδικών τουριστικών λεωφορείων Δ.Χ. με 

ηλεκτρονικά αναγνώσιμο σήμα (ΗΑΣ) 

Με την υπ’ αριθμ. Γ456/ΟΙΚ.8061/487/2017 (ΦΕΚ Β΄ 476/17.02.2017) απόφαση του Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών ορίστηκε η υποχρέωση των ιδιοκτητών φορτηγών δημόσιας χρήσης και ειδικών 

τουριστικών λεωφορείων δημόσιας χρήσης να επιθέτουν σε σταθερό σημείο έγκυρο ηλεκτρονικό σήμα 

τύπου αυτοκόλλητης ηλεκτρονικής ετικέτας. Η αξία του ανέρχεται σε ποσό έως 60€ συμπεριλαμβανομένου 

του ΦΠΑ και η μέγιστη διάρκεια ισχύος του είναι τα τέσσερα έτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος 

Εκδόθηκε K.Y.A. με την οποία τροποποιούνται οι διαδικασίες έκδοσης αδειών χρήσης ύδατος και εκτέλεσης 

έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, καθώς και η διαδικασία εγγραφής των υδροληψιών στο Εθνικό 

Μητρώο Σημείων Υδροληψίας. Περαιτέρω, απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των σημείων 

υδροληψίας από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και η εποπτεία των αντλούμενων ποσοτήτων ύδατος 

γίνεται μέσα από το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας (ΕΜΣΥ). Ειδικότερα, παρέχεται η δυνατότητα 

διενέργειας προκαταρκτικών γεωτρήσεων για τη διερεύνηση της καταλληλότητας του ύδατος, ποσοτική και 

ποιοτική. Επίσης, απεμπλέκεται η αδειοδοτούσα αρχή και οι υπηρεσίες υποδοχής (ΟΤΑ Α και Β βαθμού) 

από την επίλυση ιδιωτικών διενέξεων, ενώ εξειδικεύεται ο τρόπος αδειοδότησης χρήσης ύδατος από 

επιφανειακά υδατικά συστήματα με υψηλή ένταση πίεσης, λόγω απολήψεων. Τέλος, ρυθμίζονται οι 

διοικητικές κυρώσεις, καθώς και η διαδικασία αίτησης θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά των 

αποφάσεων επιβολής των διοικητικών προστίμων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα. 

Εκδόθηκε η ΥΑ για τα πρότυπα καταστατικά εταιρειών 

Η νέα ΥΑ προβλέπει το ελάχιστο περιεχόμενο των καταστατικών για τις Ο.Ε, Ε.Ε, Α.Ε, Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε  το 

οποίο μπορούν να συμπληρώνουν οι ιδρυτές των εταιρειών κατά τη διαδικασία σύστασης είτε μέσω της  

Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (eΥΜΣ), είτε ενώπιον των κατά το νόμο οριζόμενων Υπηρεσιών 

Μίας Στάσης (Επιμελητήρια ή πιστοποιημένους Συμβολαιογράφους).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9973075.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8YRGQ4-teCL55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuSBp5ug5VRFceCu6dyHUNwwxNOGAHrt6NZ0_vwaKzKha
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8vBBPEbiZWHh5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXOnK7FDFeb4KK59JXiBcn6X5gRowC4HgXO5CA3gdPLG
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8CAJv6zz1EDZ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubcvCRz15e0bXdA_NSnIR9wufdy7prFSdNh9uVK24El5
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Τίθεται σε ισχύ στις 23.3.2017 η απαγόρευση χρήσης μη ονομαστικοποιημένων, μη 

ταυτοποιημένων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών 

Η καθολική αυτή απαγόρευση εισήχθη με το άρθρο 71 παρ. 3 του ν. 4446/2016. Παρότι στον ίδιο νόμο 

προβλέπεται η έκδοση ΥΑ για την εξαίρεση μέσων ηλεκτρονικής πληρωμής με μειωμένο κίνδυνο 

ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η παράλειψη έκδοσής της, έχει 

προκαλέσει αβεβαιότητα στην αγορά. Ο ΣΕΒ κινείται για να βρεθεί μια προσωρινή λύση προκειμένου να 

προκληθεί η μικρότερη δυνατή αναστάτωση στην αγορά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

 

 

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

ΡΑΕ: Παράταση ισχύος παλαιών αδειών ΑΠΕ 

Προσδιορίζεται ότι η διάρκεια ισχύος αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση Α.Π.Ε, που (α) 

έχουν χορηγηθεί για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ετών και (β) αφορούν σε έργα που βρίσκονται 

σε λειτουργία, δύναται να παραταθεί για διάστημα μέχρι δέκα (10) επιπλέον έτη, κατόπιν υποβολής 

σχετικού αιτήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Άμεση δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων 

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 9.3.2017 (αρ. πρωτ. 761) επεσήμανε την υποχρέωση δημοσιοποίησης 

οικονομικών καταστάσεων εισηγμένων εταιρειών σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα μετά την έγκρισή 

τους από το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Εναλλακτικοί Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) 

Ενόψει της δημοσιοποίησης των οικονομικών εκθέσεων εισηγμένων εταιρειών για τη χρήση που έληξε στις 

31.12.2016, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε στις 7.3.2017 (αρ. πρωτ. 720) ανακοίνωση σχετικά με 

την ορθή εφαρμογή των Κατευθυντηρίων Γραμμών της ESMA περί Εναλλακτικών Δεικτών Μέτρησης 

Απόδοσης (ΕΔΜΑ).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ή επικοινωνήστε με την συντακτική ομάδα 

ΝΣΚ:  Αδύνατη η τακτοποίηση αυθαιρεσιών σε διατηρητέα κτίρια 

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα ότι δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο νόμο περί 

αυθαίρετης δόμησης (ν. 4178/2013) εκείνων των αυθαίρετων κατασκευών ή αυθαίρετων αλλαγών χρήσης 

που υφίστανται σε κτίρια κηρυγμένα ως διατηρητέα και νεότερα μνημεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΝΣΚ: Πρόσβαση σε σχέδια διοικητικών εγγράφων 

Το ΝΣΚ με την υπ’ αρ. 34/2017 γνωμοδότησή του επεσήμανε ότι τα σχέδια των διοικητικών εγγράφων 

αποτελούν διοικητικά έγγραφα εφόσον έχει οριστικοποιηθεί το περιεχόμενό τους και δεν βρίσκονται σε 

στάδιο επεξεργασίας. Γνώση περί των εγγράφων και επικυρωμένα αντίγραφα αυτών μπορεί να λάβει ο 

κάθε πολίτης που έχει εύλογο ενδιαφέρον.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL847AG_mgQA5p5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIublPCLjp8IStNGDDwwkJAF2HWyJQMvTPJG2z2W7GpOVg
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2017/gen/0203.csp
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/home
http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/home
http://nsk.gov.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_jspPage=%2Fjsps%2Fconsulatories%2Fview-consultatory.jsp&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_returnURL=%2Fweb%2Fnsk%2Fanazitisi-gnomodoteseon%3Fp_p_id%3Dnskconsulatories_WAR_nskplatformportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_consultId=4947767
http://nsk.gov.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_jspPage=%2Fjsps%2Fconsulatories%2Fview-consultatory.jsp&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_returnURL=%2Fweb%2Fnsk%2Fanazitisi-gnomodoteseon%3Fp_p_id%3Dnskconsulatories_WAR_nskplatformportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_consultId=4960268
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Νομολογία  

ΣτΕ: Κατάργηση της δίκης για την ακύρωση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και 

Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό (ΕΠΧΣΑΑ 2009) 

Με την απόφαση 519/2017 του ΣτΕ κρίθηκε ότι η πράξη τροποποίησης του ΕΠΧΣΑΑ 2009 που εκδόθηκε 

το 2013 ουσιαστικά δεν τροποποίησε απλώς, αλλά αντικατέστησε στο σύνολό του το ΕΠΧΣΑΑ 2009, αφού 

για τη σύνταξή της ελήφθησαν υπόψη νέα μεταγενέστερα δεδομένα. Ως εκ τούτου, ακόμα και μετά την 

ακύρωση της πράξης του 2013 το ΕΠΧΣΑΑ 2009 δεν αναβιώνει, ούτε προσωρινά, και η Διοίκηση έχει 

υποχρέωση έγκρισης νέου Ειδικού Πλαισίου για τον τουρισμό, η δε σχετική δίκη ενώπιον του ΣτΕ 

καταργείται. Εξάλλου, όπως σημειώνεται στην απόφαση η τουριστική δραστηριότητα δεν κωλύεται, καθώς 

για το διάστημα έως την έγκριση του νέου χωροταξικού σχεδιασμού για τον τουρισμό, η ανάπτυξη της 

τουριστικής δραστηριότητας στη χώρα θα γίνεται με βάση τα υφιστάμενα περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια 

καθώς και τα -κατωτέρου ιεραρχικώς επιπέδου σχεδιασμού - χωρικά σχέδια. Σημειώνεται ότι με 

προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ακυρώθηκε για τυπικούς λόγους η ΚΥΑ έγκρισης 

τροποποίησης του Ειδικού Χωροταξικού για τον Τουρισμό αναβιώνοντας το προηγούμενο καθεστώς.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα.  

Ολομέλεια Αρείου Πάγου: Ανάσυρση αρχείων από εταιρικούς υπολογιστές εργαζομένων 

Η ολομέλεια του Αρείου Πάγου (1/2017) έκρινε νόμιμη την ανάσυρση αρχείων από εταιρικούς υπολογιστές 

που χρησιμοποιούσαν πρώην εργαζόμενοι, προκειμένου να αποδείξει ο εργοδότης ενώπιον δικαστηρίου 

αθέμιτες και ανταγωνιστικές προς αυτόν ενέργειες τους.  Σύμφωνα με την υπόθεση, ο Διευθύνων 

Σύμβουλος και ο Διευθυντής Πωλήσεων εταιρείας προσχώρησαν σε ανταγωνίστρια αυτής και αρνήθηκαν 

να παραδώσουν το υλικό της εργασίας τους στους διαδόχους τους, καθώς είχαν διαγράψει όλα τα 

ηλεκτρονικά αρχεία. Η εταιρεία κινήθηκε νομικά κατά των δύο προσώπων και κατά της ανταγωνίστριας 

εταιρείας, αλλά τόσο το Πρωτοδικείο όσο και το Εφετείο έκριναν ότι τα αποδεικτικά μέσα για την 

υποστήριξη των ισχυρισμών της, δηλαδή το υλικό από το server της εταιρείας, ήταν παρανόμως κτηθέν και 

παραβίαζε το συνταγματικά προστατευόμενο απόρρητο της επικοινωνίας. Ωστόσο, η Ολομέλεια του ΑΠ 

έκρινε ότι η έκταση του απορρήτου της επικοινωνίας εκτείνεται έως τη λήξη της και ότι τα ηλεκτρονικά 

μηνύματα που διατηρεί ο αποστολέας ή ο παραλήπτης δεν εμπίπτουν στο πεδίο του απορρήτου, αλλά 

στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων. Άρα, ο εργοδότης μπορεί στο 

πλαίσιο της λειτουργίας της επιχείρησης και στον χώρο εργασίας να προβεί σε συλλογή και επεξεργασία 

των δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων και τυχόν προσωπικών δεδομένων, που βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε εξοπλισμό που ανήκει στον εργοδότη και είχε παραχωρηθεί στον εργαζόμενο για τους 

σκοπούς της εργασίας του, χωρίς την συγκατάθεση του εργαζομένου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα ή επισκεφτείτε την ΤΝΠ NOMOS 

ΣτΕ: Ηθική βλάβη ανώνυμης εταιρείας και υπέρβαση της εύλογης διάρκειας δίκης 

Με απόφασή του το ΣτΕ έκρινε ότι, σε περίπτωση διαπίστωσης υπέρβασης της εύλογης διάρκειας της 

δίκης μια Α.Ε μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση, μόνο αν αποδειχθεί ότι εξαιτίας της καθυστέρησης 

υπήρξε ουσιώδης αρνητική επίδραση στην πίστη, τη φήμη, το κύρος, στο σχεδιασμό των υποθέσεών της 

και στο εμπορικό της μέλλον. Στην υπό κρίση περίπτωση, η διάρκεια της δίκης από την κατάθεση της 

αίτησης ακύρωσης ως την έκδοση απόφασης υπερέβη τα έξι έτη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ: Παραίτησης πιστωτή από τόκους υπερημερίας με αντάλλαγμα την άμεση καταβολή του 

κεφαλαίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων 

Ως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο κρίθηκε εθνική ρύθμιση (Ισπανία) που επιτρέπει την παραίτηση πιστωτή 

από τις αξιώσεις τόκων υπερημερίας σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμών με αντάλλαγμα την άμεση 

καταβολή του κεφαλαίου ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων, εάν η παραίτηση είναι προϊόν ελεύθερης βούλησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ: Δεν υφίσταται δικαίωμα στη λήθη για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

καταχωρούνται σε μητρώα εταιρειών 

Δεδομένου ότι η δημοσιότητα των μητρώων εταιρειών αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ασφάλειας δικαίου 

στις σχέσεις μεταξύ εταιρειών και τρίτων και στην προστασία των τρίτων για ζητήματα που ενδεχομένως να 

ανακύψουν ακόμα και πολλά έτη μετά τη λύση μιας εταιρείας, το ΔΕΕ έκρινε στην υπόθεση C‑ 398/15 ότι τα 

κράτη μέλη δεν μπορούν να εγγυώνται στα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με εταιρείες το δικαίωμα για 

διαγραφή. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και κατόπιν ειδικής εκτίμησης θα μπορεί να γίνεται δεκτό 

αίτημα περιορισμού πρόσβασης στα στοιχεία αυτά των φυσικών προσώπων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για τα δικαιώματα των επιβατών σε σύνθετη μεταφορά 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπιστώνοντας ότι υφίσταται μεν διακριτό πλαίσιο προστασίας των δικαιωμάτων 

των επιβατών που ταξιδεύουν είτε με πλοίο ή αεροπλάνο ή τρένο ή οδικώς, αλλά ότι το πλέγμα των 

διατάξεων αυτών δεν καλύπτει τη σύνθετη μεταφορά με περισσότερα του ενός μέσα, εξετάζει τώρα 

μεθόδους αποτελεσματικότερης προστασίας των ταξιδιωτών, καλύτερα προσαρμοσμένων στις σύγχρονες 

ανάγκες μεταφοράς. Η συμμετοχή στη σχετική διαβούλευση είναι δυνατή έως 25.5.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την καταπολέμηση απάτης σε ηλεκτρονικές πληρωμές  

Η Ε.E επιχειρεί να διερευνήσει τις δυνατότητες τροποποίησης και επέκτασης του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου αναφορικά με τις ηλεκτρονικές πληρωμές, ώστε να καλύπτει και νέες μορφές εγκληματικής 

δραστηριότητας και να μειωθούν οι περιπτώσεις απάτης, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών στην ενιαία ψηφιακή αγορά και η αποτελεσματική προστασία προσωπικών δεδομένων. 

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη διαβούλευση έως 24.5.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για τη θέσπιση περιορισμών στις πληρωμές μεγάλων ποσών με μετρητά 

Παρά την ευρεία χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών, τα μετρητά εξακολουθούν να είναι το πιο διαδεδομένο 

μέσο πληρωμής. Προσφέροντας ανωνυμία τα μετρητά μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για 

σκοπούς νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Στο πλαίσιο αυτό η επιβολή περιορισμών (ανώτατων ορίων) στη δυνατότητα πραγματοποίησης πληρωμών 

μεγάλων ποσών με μετρητά θα μπορούσε να διερευνηθεί ως αποτελεσματικό μέτρο. Ωστόσο, πριν από 

οποιαδήποτε ανάληψη δράσης στον εν λόγω τομέα, είναι απαραίτητο να συγκεντρωθούν οι απόψεις των 

πολιτών μέσω της παρούσας διαβούλευσης, στην οποία μπορείτε να συμμετάσχετε έως 31.5.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187923&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=159242
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188750&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=178819
https://ec.europa.eu/transport/node/4904
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-pax-rights-multimodal-transport
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/consultation-initiative-combatting-fraud-counterfeiting-non-cash-payment_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/NCPF_consultation-GENERAL_PUBLIC
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/consultation_strategy_final.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/8bb25999-8b25-44ca-be6e-5295ec508ace?draftid=fec646c7-e36d-4f04-967c-4c832bc57649&surveylanguage=EL
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Διαβούλευση για την ενίσχυση της προστασίας μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος 

(Whistleblowers) 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζοντας πλήρως τον στόχο προστασίας των μαρτύρων δημοσίου 

συμφέροντος από αντίποινα και αντιλαμβανόμενη ότι ο φόβος αντιποίνων μπορεί να έχει αποτρεπτικό 

αποτέλεσμα για τους δυνητικούς μάρτυρες, επιθυμεί να εκτιμήσει τη σκοπιμότητα ανάληψης οριζόντιας ή 

περαιτέρω τομεακής δράσης σε ενωσιακό επίπεδο για την προστασία των ατόμων που αναφέρουν ή 

αποκαλύπτουν πληροφορίες σχετικά με απειλές ή βλάβες για το δημόσιο συμφέρον, συμβάλλοντας έτσι 

στην αύξηση της ανίχνευσης της απάτης, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Για το σκοπό αυτό, 

αναζητά την γνώμη και τις εμπειρίες των πολιτών της ΕΕ μέσω της διαβούλευσης αυτής, η οποία θα είναι 

ανοιχτή έως 29.5.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για τη σημασία των διατροφικών χαρακτηριστικών, όπως αναγράφονται σε ετικέτες 

προϊόντων τροφίμων 

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τη διαβούλευση αυτή είναι να συλλέξει τις απόψεις των 

καταναλωτών σχετικά με το βαθμό κατά τον οποίο αντιλαμβάνονται το περιεχόμενο των διατροφικών 

πληροφοριών που αναγράφονται σε ετικέτες τροφίμων και πόσο αυτό επηρεάζει τις επιλογές τους. Οι 

πληροφορίες αυτές, σύμφωνα με τις οποίες το τρόφιμο έχει ειδικά χαρακτηριστικά, ωφέλιμα για την υγεία 

και τις διατροφικές συνήθειες, θα πρέπει να είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες, με σκοπό την προστασία 

των καταναλωτών από ανακριβή ή παραπλανητική πληροφόρηση. Τα συμπεράσματα της διαβούλευσης θα 

αξιοποιηθούν για την τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού για την επίθεση ετικετών με διατροφικές 

πληροφορίες, ώστε να υιοθετηθούν αποτελεσματικότερα μέτρα κατά των παραπλανητικών ενδείξεων. Η 

διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως 1.6.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαβούλευση πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε  εδώ 

 

 

 

 

 

  

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=54254
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/whistleblowerprotection2017
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dgs_consultations/food/consultation_20170302_nutrition-health-claims_en.htm
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation-claims-regulation-public-consultation
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02. Φορολογική νομοθεσία  

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Τροποποιήσεις στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας 

Με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου «Ενσωμάτωση στην Εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/92/ΕΕ… και 

άλλες διατάξεις» τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 52 του Κ.Φ.Ε, ως προς την φορολογική 

αντιμετώπιση της εισφοράς ενεργητικού από εισφέρουσα εταιρεία έναντι τίτλων της λήπτριας. Η τελευταία 

αποδίδει φορολογητέα αξία που δεν θα υπερβαίνει αυτήν της εισφέρουσας αμέσως πριν την εισφορά. 

Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή της εισφέρουσας από το σχετικό φόρο υπεραξίας, οι δε τίτλοι που αυτή θα 

λαμβάνει ως αντάλλαγμα θα αποτιμώνται στην αγοραία αξία τους κατά το χρόνο της εισφοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καταβολή τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων που παραλαμβάνονται με χρηματοδοτική 

μίσθωση ή μίσθωση  

Με την ΚΥΑ υπ’ αρ. ΔΕΦΚΦ Γ1019140 ΕΞ 2017 των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και 

Μεταφορών ορίζεται ότι υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, τα οποία 

τίθενται στη διάθεση προσώπων εγκατεστημένων στο εσωτερικό της χώρας με χρηματοδοτική μίσθωση ή 

μίσθωση, ανάλογα με το χρονικό διάστημα της χρήσης τους στη χώρα, με αναλογική καταβολή ή 

επιστροφή. Ως θέση σε κυκλοφορία νοείται η χρήση του οδικού δικτύου της χώρας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ 1030/2017: Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 
Ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των 

νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται μ’ 

αυτές. Η προθεσμία υποβολής της, για φορολογικό έτος που ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, λήγει στις 

30 Ιουνίου 2017. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ 1035/2017: Τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών 

λογαριασμών 

Τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών, 

καταβάλλονται εμπρόθεσμα έως την λήξη του πρώτου δεκαπενθημέρου που έπεται της λήξης της 

προθεσμίας για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης περιόδου, 

ανεξάρτητα από το εάν ο υπόχρεος εξαντλήσει ή όχι την προθεσμία αυτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ 1029/2017: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων που καταβάλλονται για τη χρήση 

δικαιωμάτων (franchising) 

Σε περίπτωση σύμβασης δικαιόχρησης (franchising) οι κάθε είδους καταβολές δικαιωμάτων εκπίπτουν από 

τα ακαθάριστα έσοδα του δικαιοδόχου (franchisee) μέσω του κόστους πωληθέντων με τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 22 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Ως εκ τούτου δεν είναι δυνατή η έκπτωση των 

αντίστοιχων δαπανών σε περίπτωση έκδοσης χωριστού στοιχείου για τα δικαιώματα αυτά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/9964386.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8waBsP7sLQxl5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudCMzsbA8n1cQn_NMhlrogymZmXpMnJbIXvs9b1JX2mc
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/pol1030_2017.pdf
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A34%CE%A6%CE%97-%CE%A0%CE%99%CE%93
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7%CE%A34%CE%A6%CE%97-%CE%A0%CE%99%CE%93
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/pol_1029_2017.pdf
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ΠΟΛ 1025/2017: Βεβαίωση αποδοχών, συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα 

Με την ΠΟΛ 1025/2017 Καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των βεβαιώσεων αποδοχών, συντάξεων, 

αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα, οι 

οποίες χορηγούνται από όσους παρακρατούν φόρο. Σημειώνεται ότι ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις 

περιπτώσεις εισοδημάτων για τα οποία δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση, όταν δικαιούχος των 

εισοδημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται παρακράτηση είναι ημεδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική 

οντότητα ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα αλλοδαπού νομικού προσώπου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ 1022/2017: Δηλώσεις φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 φορολογικών ετών 

2017 και μετά 

Η ΠΟΛ 1022/2017 ορίζει τον τύπο και το περιεχόμενο των δηλώσεων φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 

του ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α' 77/22.4.1975) φορολογικών ετών 2017 και μετά, καθώς και η διαδικασία και τα 

δικαιολογητικά υποβολής αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Παράδοση εμπορευμάτων με όρους ex factory (εκ του εργοστασίου) και υποχρέωση σε ΦΠΑ 

Με την υπ’ αρ. ΔΕΦΚΦ Δ 1032572 ΕΞ 2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν 

στην παράδοση εμπορευμάτων με όρο ex works ή ex factory, τα οποία είχαν τεθεί σε προηγούμενες 

εγκυκλίους. Έτσι, σημειώνεται, μεταξύ άλλων, ότι ένα τιμολόγιο με όρο ex factory ή ex works δεν 

επιβαρύνεται αυτοδικαίως με φόρο προστιθεμένης αξίας αλλά κάθε συναλλαγή εξετάζεται ξεχωριστά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέοι πρόσθετοι εθνικοί κωδικοί φορολογίας για το φυσικό αέριο 

Με την υπ’ αρ. ΔΕΦΚΦ Α 1025336 ΕΞ 2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται προς ενημέρωση και 

εφαρμογή νέοι πρόσθετοι κωδικοί φορολογίας για το φυσικό αέριο, οι οποίοι θα συμπληρώνονται κατά την 

υποβολή της συγκεντρωτικής Δήλωσης ΕΦΚ και θα εφαρμόζονται για τις παραδόσεις προς κατανάλωση 

φυσικού αερίου που πραγματοποιήθηκαν από 1/1/2017.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης 

Με την υπ’ αρ. ΔΔΘΤΟΚ Δ 1026126 ΕΞ 2017 απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι, προϋποθέσεις και επί μέρους διαδικασίες 

που αφορούν: α) στη διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας αποθήκης τελωνειακής αποταμίευσης, β) στη 

λειτουργία του καθεστώτος τελωνειακής αποταμίευσης, γ) στην εκκαθάριση και τον έλεγχο του καθεστώτος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινοποίηση νέων κανόνων για την κατασκευή, παρουσίαση και πώληση των προϊόντων καπνού 

Με την υπ΄αρ. ΔΕΦΚΦ Β 1035885 ΕΞ 2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ κοινοποιούνται οι νέοι κανόνες για τα 

προϊόντα καπνού σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση αυτών με σκοπό την 

αντιμετώπιση των ανακυπτόντων και των πρόσφατων εντοπιζόμενων κινδύνων για την υγεία από τη 

χρήση/κατανάλωση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικού τσιγάρου και φυτικών 

προϊόντων καπνού, όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στο ν. 4419/2016 (ΦΕΚ Α’ 174/20.9.2016). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα  

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/pol_1025_2017.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8xzQn_S5HCnJ5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaQzeqSsODMdegc7grsz2QrjNUGRou_5-Y1Zse0mSZZa
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/647%CE%A0%CE%97-%CE%A75%CE%9B
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/72%CE%919%CE%97-3%CE%986
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8REwBGcCyjxx5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc3BvcPwS_JwU9wEqjsE6HdZS7arHF1I22K5Z-pVses7
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Επιβολή τέλους επιτηδεύματος σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έως 100 kw 

Με  την υπ’ αρ. ΔΕΑΦ Α 1032121 ΕΞ 2017 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι στην έννοια του 

υποκαταστήματος, για τις ανάγκες επιβολής του τέλους επιτηδεύματος, εμπίπτει κάθε επαγγελματική 

εγκατάσταση στην οποία ασκείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα, όπως είναι η εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών. Το γεγονός ότι το εισόδημα από τις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, φορολογείται ως 

εισόδημα από αγροτική επιχείρηση, δεν αναιρεί την διενέργεια παραγωγικής δραστηριότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα  

 

 

Νομολογία  

ΣτΕ: Δεν ισχύει τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί με 

χρησικτησία 

Με την απόφασή του 2826/2016 το ΣτΕ αποφάνθηκε ότι το τεκμήριο φορολογητέου εισοδήματος λόγω 

δαπάνης για αγορά ακινήτου εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που πράγματι καταβάλλεται χρηματικό 

ποσό για αγορά ακινήτου. Σε περίπτωση, όμως, απόκτησης με έκτακτη χρησικτησία, η οποία θεμελιώνεται 

χωρίς την προϋπόθεση καταβολής χρηματικού ποσού, δεν εφαρμόζεται το τεκμήριο αυτό και συνεπώς δεν 

επιβάλλεται φορολόγηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ: Ακύρωση πράξης επιβολής προστίμου χωρίς τη σύνταξη επιτόπου έκθεσης κατάσχεσης 

φορολογικών βιβλίων 

Ουσιώδης τύπος της διαδικασίας κατάσχεσης από τη φορολογική αρχή και της συνακόλουθης πράξης 

επιβολής προστίμου είναι σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ 424/2017 η επιτόπου σύνταξη από τους 

ελεγκτές σχετικής έκθεσης κατασχέσεως και η υπογραφή της τόσο από τους ίδιους όσο και από τον 

ελεγχόμενο επιτηδευματία. Σε περίπτωση που ο τύπος αυτός παραλειφθεί, η κατάσχεση είναι παράνομη 

και απαιτείται η εκ νέου τήρηση όλης της διαδικασίας. Το ΣτΕ επισημαίνει ιδιαιτέρως στην απόφασή του ότι 

η πραγματοποίηση νέας κατάσχεσης δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι, κατά κανόνα, τα φορολογικά 

βιβλία και στοιχεία έχουν ήδη προ πολλού κατασχεθεί από τη φορολογική αρχή, αλλά θα πρέπει 

ενδεχομένως να αποδεικνύεται ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι για το τυχόν ανέφικτο της επανάληψης της 

υλικής πράξης- τους οποίους στην υπόθεση αυτή δεν προέβαλε η φορολογική αρχή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ: Χρόνος παραγραφής αξίωσης φορολογουμένου για αχρεωστήτως καταβληθέντα φόρο 

εισοδήματος 

Ο φορολογούμενος μπορεί να αξιώσει επιστροφή φόρου εισοδήματος που έχει ήδη καταβάλει βάσει 

δηλώσεως, εάν ανακαλέσει τη δήλωση αυτή εντός πέντε ετών από τη λήξη του έτους κατά το οποίο την 

υπέβαλε. Μόνο από την αποδοχή της ανάκλησης, είτε με πράξη της φορολογικής αρχής, είτε κατόπιν 

προσφυγής του φορολογουμένου, γίνεται λόγος για αχρεώστητη καταβολή φόρου, οπότε ξεκινά η τριετής 

παραγραφή της αξίωσης επιστροφής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΣτΕ: Επιβολή τέλους λόγω λαθρεμπορίας 

Το ΣτΕ, με το προγενέστερο του ν. 4446/2016 καθεστώτος, έκρινε με την απόφαση 434/2017 – ότι όταν 

διοικητικό δικαστήριο κρίνει σχετικά με την επιβολή πολλαπλού τέλους λόγω λαθρεμπορίας, δεν δεσμεύεται 

από αμετάκλητη αθωωτική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, αλλά μόνο τη συνεκτιμά. Αυτό σημαίνει ότι 

μπορεί να αποκλίνει από την εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών όπως τη δέχθηκε το ποινικό 

δικαστήριο ή ακόμα και να στηρίξει την κρίση του και σε στοιχεία που δεν έλαβε υπόψιν το ποινικό 

δικαστήριο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ: Μερική εξόφληση ΦΠΑ σε προπτωχευτική διαδικασία 

Στην υπόθεση C-546/14 το ΔΕΕ έκρινε, ερμηνεύοντας την ενωσιακή οδηγία περί ΦΠΑ, ότι έμπορος ο 

οποίος τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας μπορεί να υποβάλει ενώπιον δικαστηρίου αίτηση 

προπτωχευτικού συμβιβασμού, προκειμένου να εξοφλήσει τις οφειλές του μέσω ρευστοποιήσεως της 

περιουσίας του, με την οποία προτείνει μερική μόνο εξόφληση οφειλής ΦΠΑ, στηριζόμενος σε βεβαίωση 

ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, με την οποία θα πιστοποιείται ότι, σε περίπτωση πτωχεύσεως του εν λόγω 

εμπόρου, δεν θα μπορούσε να εξοφληθεί μεγαλύτερο ποσοστό της συγκεκριμένης οφειλής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ: Αντιμετώπιση φορολογικής απαλλαγής τόκων από δάνειο μεταξύ μητρικής και θυγατρικής 

εταιρείας  

Στην υπόθεση C-593/14 Masco Denmark ApS, Damixa ApS κατά Skatteministeriet, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι 

αντιτίθεται στις Συνθήκες της ΕΕ εθνική ρύθμιση που υπό όρους χορηγεί φορολογικές απαλλαγές σε 

τόκους από δάνειο μητρικής εταιρείας προς θυγατρική, εφόσον είναι και οι δύο ημεδαπές, αλλά αποκλείει 

την εφαρμογή της ευνοϊκής αυτής ρύθμισης σε περίπτωση κατά την οποία η θυγατρική εταιρία είναι 

εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ: Φορολόγηση μερισμάτων που διανέμονται από θυγατρική εταιρεία σε οργανισμό συλλογικών 

επενδύσεων σε άλλο κράτος μέλος 

Η εγκαθίδρυση του κοινού φορολογικού καθεστώτος στην ΕΕ αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, και στην αποφυγή 

διπλής φορολόγησης των κερδών που διανέμονται από τις θυγατρικές στις μητρικές εταιρείες. Για το λόγο 

αυτό και στο πλαίσιο της υπόθεσης C-448/15 το ΔΕΕ έκρινε ότι είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο εθνική 

ρύθμιση, η οποία παρακρατεί φόρο στα μερίσματα θυγατρικής που εδρεύει στο κράτος μέλος, τα οποία 

διανέμονται σε μητρική σε άλλο κράτος μέλος, που υπόκειται σε μηδενικό συντελεστή φορολόγησης 

εταιρειών, με την προϋπόθεση όμως ότι η μητρική αυτή διανέμει το σύνολο των κερδών στους μετόχους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175670&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=190186
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=186496&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=95107
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=188663&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=174952
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

 
 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Αναμόρφωση πλαισίου μαθητείας 

Με την υπ’ αρ. 26385 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β 491/20.2.2017) ορίζονται οι παράμετροι του πλαισίου μαθητείας, η 

κατάρτιση σχετικής σύμβασης μεταξύ εργοδότη και μαθητευομένου, η λήψη αμοιβής ή επιδόματος και η 

παρακολούθηση προγράμματος εκπαίδευσης με την ολοκλήρωση του οποίου θα πιστοποιούνται οι 

γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε ο μαθητευόμενος. Σε εθνικό επίπεδο προβλέπεται η σύσταση 

Εθνικού Συντονιστικού Οργάνου για το Σχεδιασμό και την Υλοποίηση Προγραμμάτων Μαθητείας με τη 

συμμετοχή των συναρμόδιων Υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του ΟΑΕΔ, των κοινωνικών εταίρων, της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων, της ΕΝΠΕ (Ένωση Περιφερειών), της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τρόπος αναπροσαρμογής συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους 

της σύνταξης 

Με τροπολογία στο σχέδιο νόμου «Μεταρρυθμίσεις της διοικητικής οργάνωσης των υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας, κέντρα εμπειρογνωμοσύνης σπάνιων και πολύπλοκων νοσημάτων και άλλες διατάξεις» εξειδικεύεται 

ρύθμιση σχετικά με τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης. Έτσι, για την αναγνώριση 

πλασματικών χρόνων μισθωτών του ιδιωτικού τομέα, για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής και της 

εισφοράς προαιρετικής ασφάλισης μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων θα λαμβάνονται υπόψη οι κατά 

περίπτωση αποδοχές αναπροσαρμοσμένες: (α) για το διάστημα έως και το 2020 βάσει της μεταβολής του 

μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και (β) για το διάστημα από το 2021 και εφεξής 

με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Με την ίδια τροπολογία παρατείνεται εκ νέου μέχρι 

28/2/2018 η κάλυψη από τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για παροχές 

ασθένειας σε είδος διαφόρων κατηγοριών ασφαλισμένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εισφορές Κατηγοριών Ελευθέρων Επαγγελματιών – Αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι υπάγονταν 

στην ασφάλιση Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης πλην ΟΑΕΕ – ΕΤΑΑ 

Με την υπ’ άρ. 11 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ διευκρινίζονται οι όροι υπολογισμού των νέων ασφαλιστικών εισφορών 

για ελεύθερους επαγγελματίες-ασφαλισμένους σε φορείς εκτός του ΟΑΕΕ-ΕΤΑΑ, λαμβάνοντας ως ενδεικτικό 

παράδειγμα τα πρόσωπα που έως 31.12.2016 ασφαλίζονταν στο ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ιδιοκτήτες και εκδότες 

εφημερίδων και περιοδικών, φωτοειδησεογράφοι και εικονολήπτες, εφημεριδοπώλες κ.α.) 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8W94P8Q45cUR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuX3VYmOLBR55HydA6yPG17eTTx5Jye3Ql6bUqM7cEd4Q
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/9964430.pdf
http://www.efka.gr/wp-content/uploads/egkyklios11_07.03.2017.pdf
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04. Προσεχώς  

Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων  

Σε εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4442/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση 

κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις» αναμένεται η έκδοση Κοινής Υπουργικής 

Απόφασης που θα εξειδικεύει τις λεπτομέρειες λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης 

για τη σύσταση επιχειρήσεων. Σε πρώτη φάση, μέσω της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας θα συστήνονται 

μόνο Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες (Ι.Κ.Ε) ενώ αργότερα θα μπορούν να συσταθούν και όλες οι 

υπόλοιπες νομικές μορφές. Οι ιδρυτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αρ. ΓΕΜΗ και Α.Φ.Μ για την 

επιχείρησή τους κάνοντας χρήση των πρότυπων καταστατικών που θα είναι επίσης ηλεκτρονικά διαθέσιμα. 

Η έκδοση της σχετικής ΚΥΑ αποτελεί μνημονιακή υποχρέωση και πρέπει να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 

τρέχοντος μήνα, εφόσον επιλυθούν συγκεκριμένα νομικά και τεχνικά ζητήματα τα οποία, σύμφωνα με 

πληροφορίες, βρίσκονται ακόμη σε εκκρεμότητα. 

Κώδικας Ηλεκτρονικού Εμπορίου 

Μετά την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για τον «Κώδικα Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο» την 15η .3. 2017 στο πλαίσιο εκδήλωσης για την παγκόσμια ημέρα καταναλωτή, αναμένεται η 

δημοσίευσή της στο ΦΕΚ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ ο εθελοντικός κώδικας αυτορρύθμισης και 

αυτοδέσμευσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Επισημαίνεται ότι ο 

νέος κώδικας δεν επιβάλει επιπλέον υποχρεώσεις και δεν προβλέπει επιπρόσθετες κυρώσεις, αλλά βοηθά 

τις επιχειρήσεις να κατανοούν ποιες πρακτικές οφείλουν να αποφεύγουν, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο 

τη νομική αβεβαιότητα που συνεπιφέρει υψηλά κόστη συμμόρφωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ ενώ για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ   

Αναθεώρηση του Συντάγματος 

Τη διαδικασία δημόσιου διαλόγου για την αναθεώρηση του Συντάγματος έχει εκκινήσει η αρμόδια επιτροπή 

μέσα από ένα μείγμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης και συναντήσεων που θα πραγματοποιηθούν τους 

προσεχείς μήνες. Η αποστολή της Επιτροπής ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της Τελικής Έκθεσης 

συμπερασμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης η οποία θα κατατεθεί μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 

συνοψίζοντας το σύνολο των προβληματισμών, θέσεων και προτάσεων που θα απογράψει ο Δημόσιος 

Διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση.   

Πιέστε εδώ για το ερωτηματολόγιο της Επιτροπής και εδώ για το χρονοδιάγραμμα της διαβούλευσης 

Λευκή Βίβλος για το μέλλον της ΕΕ των 27 

Με αφορμή τη συμπλήρωση των 60 χρόνων από τη σύναψη των Συνθηκών της Ρώμης, με τις οποίες 

τέθηκαν τα θεμέλια της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jean-

Claude Juncker παρουσίασε την 1.3.2017 τη Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης. Η Λευκή Βίβλος 

εξετάζει τις προοπτικές μετασχηματισμού της Ένωσης κατά την επόμενη δεκαετία και παρουσιάζει τις 

κυριότερες επιλογές σε πέντε σενάρια.   

Η Λευκή Βίβλος θα αποτελέσει αντικείμενο διαλόγου τόσο μεταξύ των 27 προέδρων των κρατών-μελών 

στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της 25ης.3.2017,όσο και μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών    

Για τη Λευκή Βίβλο πιέστε εδώ και για τα Παραρτήματα εδώ και εδώ 

  

http://www.mnec.gr/index.php/%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B5%CE%B9%CE%BF-%CF%84%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85/%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%84%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CF%8D%CF%80%CE%BF%CF%85/3891-kodikas-deontologias-gia-to-ilektroniko-emporio
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/omilies-paremvaseis/omilia-tou-k-k-bitsiou-ektelestikou-antiproedrou-sev-me-thema-anaptyxi-stin-psifiaki-eniaia-agora-i-symvoli-tou-kodika-deontologias-gia-to-ilektroniko-emporio-15-3-2017/
http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/wp-content/uploads/20170302_erwtiseis_platformas.pdf
http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=19999
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b739b382-ff4f-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b739b382-ff4f-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b739b382-ff4f-11e6-8a35-01aa75ed71a1.0012.02/DOC_3&format=PDF
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Άθροισμα δημοσιευμένων ισολογισμών ΑΕ και ΕΠΕ 
** Άθροισμα κερδών και ζημιών όλων των επιχειρήσεων  
*** Φορολογητέα κέρδη κερδοφόρων επιχειρήσεων 

 

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/

