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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 
 

Επιβολή τέλους 2% στις συσκευές tablets και Η/Υ ως αποζημίωση των 

δικαιούχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 

δικαιωμάτων 

Με τη διαδικασία του επείγοντος ψηφίστηκε το νομοσχέδιο του Υπουργείου 

Πολιτισμού και Αθλητισμού για την προστασία των έργων πνευματικής 

ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από την παραβίαση τους μέσω 

του διαδικτύου. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, επιβάλλεται τέλος 2% επί της 

αξίας των ηλεκτρονικών συσκευών tablets και Η/Υ ως εύλογη αποζημίωση των 

δικαιούχων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΣΕΒ εξέφρασε 

την αντίθεσή του στην συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την διαδικασία ακρόασης 

φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής αλλά και υποβάλλοντας 

ολοκληρωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, 

επιτυγχάνοντας την εξαίρεση των συσκευών smartphones από την επιβολή 

του τέλους, ενώ πρόκειται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την πλήρη 

κατάργηση της διάταξης.  

Περισσότερα στη σελ. 5  

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές-

Ορισμός περιοχών  

Ορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η προαιρετική λειτουργία των 

εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές. Πρόκειται για τμήματα των Δήμων 

Πειραιά, Καλλιθέας, Αλίμου, Γλυφάδας και Παλαιού Φαλήρου στην Αττική και 

για τμήμα του ιστορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. 

Περισσότερα στη σελ. 4 

Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής 

έρευνας των επιχειρήσεων  

Ορισμός εννοιών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων και 

κριτηρίων για την εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων επ’ αυτών. Απαιτείται ο 

επανασχεδιασμός της διάταξης καθώς χαρακτηρίζεται από ασάφεια και 

αδυναμία ενσωμάτωσης των σχετικών καλών ευρωπαϊκών πρακτικών.  

Περισσότερα στη σελ. 16 

ΣτΕ Ολομέλεια  1738/2017: Περί συνταγματικότητας της παράτασης του 

χρόνου παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων 

Αντισυνταγματική κρίθηκε η διάταξη που επιτρέπει την παράταση του χρόνου 

παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου, ως αντικείμενη στην 

αρχή της ασφάλειας δικαίου και στο Σύνταγμα. 

Περισσότερα στη σελ. 18 
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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

 

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και την Υπεύθυνη 

Επιχειρηματικότητα 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή έθεσε σε διαβούλευση, έως τις 21.7.2017, το 

Σχέδιο Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) και την Υπεύθυνη 

Επιχειρηματικότητα. Στο Σχέδιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στο είδος των ενεργειών που 

εντάσσονται στο πλαίσιο της ΕΚΕ, στον τρόπο λειτουργίας τους, στη διαφάνεια και στη λογοδοσία 

για το σύνολο των σχετικών δραστηριοτήτων, στην εποπτεία, στον έλεγχο, στη προβολή και στη 

διάχυση της πληροφορίας προς αμοιβαίο όφελος των επιχειρήσεων και οργανισμών και του κοινωνικού 

συνόλου εν γένει. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας 

Ολοκληρώθηκε στις 14.7.2017 η δημόσια διαβούλευση του σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό της 

επιμελητηριακής νομοθεσίας, που περιλαμβάνει αναλυτικές ρυθμίσεις για τη ίδρυση, τα μέλη, τα 

διοικητικά όργανα και εν γένει τη λειτουργία των επιμελητηρίων. Ορίζονται επίσης πειθαρχικά θέματα 

και ζητήματα παύσης λειτουργίας και κατάργησης τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών ορυκτών και άλλες διατάξεις 

Ολοκληρώθηκε στις 12.7.2017 η διαβούλευση για το σχέδιο νόμου «Έρευνα και εκμετάλλευση λατομικών 

ορυκτών και άλλες διατάξεις», με αντικείμενο τον εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης λατομικής 

νομοθεσίας, τη διαμόρφωση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου για την λειτουργία των εξορυκτικών 

επιχειρήσεων και την απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης της διενέργειας των εργασιών 

έρευνας και εκμετάλλευσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιος Διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος 
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίου για την αναθεώρηση του 

Συντάγματος, η οποία θα διαρκέσει έως τις 31.7.2017, κατόπιν νέας παράτασης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χορήγηση αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης 

Ολοκληρώθηκε στις 14.7.2017 η διαβούλευση σχεδίου νόμου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και 

διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών που αιτούνται να τους επιτραπεί η είσοδος και η διαμονή στην 

Ελληνική Επικράτεια στο πλαίσιο ενδοεταιρικής μετάθεσης και έχουν λάβει θεώρηση εισόδου με 

σκοπό την ενδοεταιρική μετάθεση, ή έχουν γίνει δεκτοί στην Ελλάδα στο πλαίσιο ενδοεταιρικής 

μετάθεσης ως διευθυντικά στελέχη, ειδικευμένοι εργαζόμενοι ή ασκούμενοι εργαζόμενοι. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8205
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8252
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8704
http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=19999
http://www.opengov.gr/immigration/?p=555
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ΡΑΕ: Δημόσια διαβούλευση για την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας 

Σε εξέλιξη έως τις 24.7.2017 θα βρίσκεται Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ επί α) της κοινής πρότασης των 

ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας της νοτιοανατολικής Ευρώπης και β) της 

κοινής πρότασης των ΔΣΜ από την περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά 

με τον καθορισμό διαδικασιών επαναφοράς κατά το άρθρο 44 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1222 της 

Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή 

της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση του JAO επί του κειμένου των Κανονισμών Ημερήσιων Δημοπρασιών 

για τις διασυνδέσεις της Ελβετίας και τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας 

Ανακοινώθηκε η διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί της κοινής πρότασης των ΑΔΜΗΕ και TERNA 

σχετικά με τους Κανονισμούς Ημερήσιων Δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του Joint Allocation Office 

(JAO) για τις διασυνδέσεις της Ελβετίας και τη διασύνδεση Ελλάδας-Ιταλίας για το έτος 2018.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e για τις διαδικασίες ορισμού φυσικών δικαιωμάτων 

μεταφοράς για τις ζώνες προσφοράς Ελλάδας-Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας στο πλαίσιο 

εφαρμογής του άρθρου 36 του Κανονισμού 2016/1719 της ΕΕ 

Στις 27 Ιουνίου 2017, ο ENTSO-e ανακοίνωσε την έναρξη Δημόσιας Διαβούλευσης επί των 

προτάσεων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς, που εκδίδουν φυσικά δικαιώματα 

μεταφοράς σε ένα σύνορο προσφοράς, για τους κανόνες ορισμού των χρονοδιαγραμμάτων 

ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ ζωνών προσφοράς. Ειδικότερα, σε αυτές 

συμπεριλαμβάνονται και οι προτάσεις των ΑΔΜΗΕ, TERNA και ESO για τις ζώνες προσφοράς Ελλάδας-

Ιταλίας και Ελλάδας-Βουλγαρίας σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού 2016/1719 της ΕΕ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 

Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ολοκληρώθηκε στις 12.07.2017 Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση των διατάξεων 

του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και συγκεκριμένα για την τροποποίηση της υποπερίπτωσης (αα) 

της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 138 του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Οργανισμός και Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών 

Με τα Προεδρικά Διατάγματα υπ’ αριθμ. 57 και υπ’ αριθμ. 58 θεσπίζονται αντίστοιχα ο Οργανισμός της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών και ο Ειδικός Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2206.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2906.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/3006.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0507.csp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Q92htLCbm4vtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijOpHQtnuqElpGLDisYZzjQoIeshng-88nFkufQ5DvGbN
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Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας 
Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. 

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη στρατηγική αναμόρφωση του συστήματος υπηρεσιών 

της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.). Με το εν λόγω νομοσχέδιο το Υπουργείο Υγείας 

αποσκοπεί στη διασφάλιση του δικαιώματος των πληθυσμού σε δωρεάν, καθολική, ισότιμη και χωρίς 

διακρίσεις πρόσβαση στις δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ., στη διαφανή και δημοκρατική 

διοικητική οργάνωση και ηλεκτρονική διακυβέρνηση της Π.Φ.Υ., στην οικονομική προστασία του 

πληθυσμού αναφορικά με τις δαπάνες υγείας, στον κοινωνικό έλεγχος και στη λογοδοσία των μονάδων 

παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και τέλος, στη διασφάλιση της προάσπισης των δικαιωμάτων υπηρεσιών 

υγείας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υπαγωγή ασφαλιστικών εισφορών στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 

4469/2017 

Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία βάσει της οποίας ο ΕΦΚΑ μέσω του 

Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) θα υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή 

αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού 

ρύθμισης οφειλών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές-Ορισμός περιοχών  

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ορίστηκαν οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η 

προαιρετική λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές, οριοθετημένες χρονικά βάσει της 

περιόδου υψηλότερης τουριστικής κίνησης και κατανάλωσης της χώρας και γεωγραφικά βάσει χαρτών και 

οδών. Πρόκειται για τμήματα των Δήμων Πειραιά, Καλλιθέας, Αλίμου, Γλυφάδας και Παλαιού 

Φαλήρου στην Αττική και για τμήμα του ιστορικού κέντρου στη Θεσσαλονίκη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιτάχυνση διαδικασιών υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στον αναπτυξιακό νόμο και 

ολοκλήρωση παλαιών επενδυτικών σχεδίων 

Με τα άρθρα 18-21 του ν. 4479/2017 εισάγονται τροποποιήσεις για την επιτάχυνση της διαδικασίας 

αξιολόγησης των υποβαλλόμενων επενδυτικών σχεδίων μέσω της διευκόλυνσης των φορέων υποδοχής 

να αξιοποιήσουν τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών για να 

αντεπεξέλθουν στο σημαντικό αριθμό επενδυτικών σχεδίων. Προβλέπεται η έκδοση απόφασης του 

Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία ορίζονται η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την 

καταβολή της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του 

κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, των επενδυτικών σχεδίων του ν.4399/2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορισμός κατώτατης τιμής προσφοράς δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων 

ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2017. 

Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθεωρείται η κατώτατη 

τιμής προσφοράς των δημοπρατούμενων προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 139 του ν. 4389/2016 και εφαρμόζεται νέα μεθοδολογία 

προσδιορισμού της τιμής αυτής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=71a24282-cf9a-48ff-bda2-a7b6015f8cd1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8SRL2byguO4fNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSZ-CTVNuPiLJj78zE9OfnLN2HEs6cV-hHs0xUR794nd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41KlznMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRnmRxFSsSwdKZb5p4NGQhnRoUXlgbpEKThcm4rq4zkt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8f8uEKElbw5ntIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6hq6ZkZV96FIdzzU_wXvEbjBGQ2lS1XqgmAKRTZ35oNqE5p7elLjG3g.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8liRx8Eq_4LLuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRW5W_99-xeE2IO_TvprOtRBLGBWADNLxrGg7eqnYmHj
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Ψηφίστηκε ο ν. 4478/2017 «Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στη Σύμβαση της 

Βαρσοβίας της 16ης Μαΐου 2005 του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, 

κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας»  

Με τις διατάξεις του νόμου προσδιορίζονται οι κατηγορίες δικαιούμενων συμμετοχής στη διαγωνιστική 

διαδικασία που θα διενεργηθεί για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΣΦΑ Α.Ε, κυρώνονται και αποκτούν 

ισχύ νόμου τα Συμφωνητικά Τροποποίησης της Σύμβασης Παραχώρησης για την αναβάθμιση, 

συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία Περιφερειακών Αεροδρομίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας 

και Ιονίου και Αιγαίου, ενώ εισάγονται ειδικές προβλέψεις για τις προδικαστικές προσφυγές και τις 

αιτήσεις αναστολής στις δημόσιες συμβάσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων 

Με τη διαδικασία του επείγοντος και χωρίς προηγούμενη δημόσια διαβούλευση ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου 

σχετικά με την αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προς 

ενσωμάτωση της οδηγίας 2014/26/ΕΕ.  

Η βασικότερη αλλαγή αφορά στη θέσπιση διατάξεων για την αποτελεσματική προστασία των έργων 

πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων από την παραβίαση τους μέσω του 

διαδικτύου. Περιλαμβάνονται διατάξεις που προβλέπουν υψηλά πρόστιμα σε περιπτώσεις προσβολών, 

την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, καθώς και τη σύσταση διοικητικής αρχής αρμόδιας με 

σύστημα ειδοποίησης για την απόσυρση του παράνομου περιεχομένου. Επιπλέον, ρυθμίζονται ζητήματα 

δημόσιας εκτέλεσης μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. 

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, επιβάλλεται τέλος 2% επί της αξίας των ηλεκτρονικών συσκευών tablets 

και Η/Υ ως εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων. Ο ΣΕΒ 

τοποθετήθηκε επί του νομοσχεδίου κατά την διαδικασία ακρόασης φορέων στην αρμόδια επιτροπή 

της Βουλής και υπέβαλε ολοκληρωμένες προτάσεις προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού 

εκφράζοντας την αντίθεσή του στην συγκεκριμένη ρύθμιση. Δεδομένης της μερικής αποδοχής των θέσεων 

του, πρόκειται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την απόσυρση της διάταξης. 

Για το σχέδιο νόμου πιέστε εδώ και για την παρέμβαση ΣΕΒ πιέστε εδώ 

Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων 

Με το υπ’ αριθμ. 51/2017  Προεδρικό Διάταγμα αναγνωρίζεται η επαγγελματική πρακτική άσκηση υπό 

επίβλεψη που πραγματοποιήθηκε στην αλλοδαπή, στις περιπτώσεις που, σύμφωνα με την ελληνική 

νομοθεσία, αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την πρόσβαση σε ένα νομοθετικά ρυθμιζόμενο επάγγελμα. 

Επίσης, ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ευρωπαϊκής επαγγελματικής ταυτότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων πιστοποίησης των φορέων επιμόρφωσης καθώς και 

γενικών όρων και προϋποθέσεων επιμόρφωσης των διαχειριστών αφερεγγυότητας. 

Με ΥΑ καθορίζεται ως «φορέας επιμόρφωσης», κάθε πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η οποία 

παρέχει υπηρεσίες επιμόρφωσης στους διαχειριστές αφερεγγυότητας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που έχουν τεθεί από την Επιτροπή Διαχείρισης Αφερεγγυότητας. Σκοπός του φορέα επιμόρφωσης είναι η 

συνεχής βελτίωση των εξειδικευμένων γνώσεων και ικανοτήτων οι οποίες είναι αναγκαίες για την άσκηση 

των καθηκόντων των διαχειριστών αφερεγγυότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8r598mVlpWhjtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijEBmYWbIAdvvnvvIuanbiyVh7yfQnXRcMUGwzNAsJttf
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d14ce242-ad52-4d56-87c5-a7a80163e022
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/anakoinosi-gia-tin-paremvasi-sev-schetika-me-tin-aposyrsi-tou-arthrou-55-tou-nomoschediou-tou-yp-politismou-kai-athlitismou-gia-ta-pnevmatika-dikaiomata-13-7-2017/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL85CIBV551Ig7tIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijLGyyOP3ZZ3e4BHkR6MWxeX3eBeXZQC0AiWqR9TDW6lX
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Rc9TCA8iZVcfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdyKzxiKhujQ7J6LXOaxVR97-Z_LfhbUYwq0qOlVi4F8
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Τροποποίηση της ΚΥΑ για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών 

Με τροποποίηση της ΚΥΑ «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων 

λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 

παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών» εισάγονται αλλαγές ως προς το 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που αφορά στις θέσεις απαγόρευσης για απλή χρήση αιγιαλού και παραλίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών (προφορικών και ηλεκτρονικών) για την παραχώρηση 

απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων 

ποταμών. 

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, σε ημέρα και ώρα που θα καθορίζεται από 

τη Διακήρυξη της δημοπρασίας και διεξάγονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της 

Π.Δ.Δ.Π. Οι προφορικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται είτε στα γραφεία των Π.Δ.Δ.Π. (για 

δημοπρατούμενες θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας της έδρας της Π.Δ.Δ.Π.), είτε στα γραφεία των 

Αυτοτελών Γραφείων Δημόσιας Περιουσίας (για δημοπρατούμενες θέσεις εντός της χωρικής αρμοδιότητας 

της έδρας των Α.Γ.Δ.Π.). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 41756οικ./2017 (ΦΕΚ 1884/Β/30-5-2017) για τη 

«Διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». 

Ο εγγεγραμμένος στα ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ. υποψήφιος πλειοδότης που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε 
συγκεκριμένο ηλεκτρονικό πλειστηριασμό, δηλώνει τη συμμετοχή του, αφού προηγουμένως (α) έχει 
καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965 ΚΠολΔ σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό 
λογαριασμό που τηρείται σε ελληνικό τραπεζικό ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού και (β) έχει 
υποβάλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003 ΚΠολΔ, μέχρι ώρα 15:00, δύο 
εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα του πλειστηριασμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προϋποθέσεις και προδιαγραφές επανέγκρισης πολεοδομικών ρυθμίσεων που εγκρίθηκαν με 

διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα. 

Πολεοδομικές ρυθμίσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί διοικητικές πράξεις από αναρμόδια όργανα και 

έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο έκδοσης 

προεδρικού διατάγματος, ανεξάρτητα από το αν ακυρώθηκαν από τα αρμόδια δικαστήρια ή 

εξακολουθούν να ισχύουν. Όταν επανεγκρίνονται με την έκδοση προεδρικού διατάγματος διατηρώντας το 

ίδιο ακριβώς περιεχόμενο της αρχικής αναρμοδίως εκδοθείσας πράξης, απαιτείται μόνο γνωμοδότηση του 

οικείου Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) μετά από βεβαίωση της 

αρμόδιας Υπηρεσίας της οικείας Περιφέρειας, κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με τον αντίστοιχο Δήμο, ότι 

δεν έχουν επέλθει πραγματικές καταστάσεις που καθιστούν ανεφάρμοστη τη ρύθμιση όπως αυτή είχε 

εγκριθεί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση του θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων  

Τροποποιήθηκε ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της Γ5(α)/39260/26.5.2017, 

απόφασης του Υπουργού ως προς το μέρος που αφορά τα φάρμακα του ν.3816/2010 με έναρξη ισχύος 

από 1.7.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8_xWC9HhzIh7uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTDwMqzidKl20yYLYQFqTnLOgx-Pnu9eMhCx3kLpPoTM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8jadRmqD6e2DnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcwia0vyqT60eJzMBGSNYdCC9PDy8Aps7bl_xW4jKV67
file:///C:/Users/e.ligoutsikou/Downloads/document.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8AAq6YYgHlq4fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbYKMpN_Tl64ELNaxltmWgzWtpIP_BGvQZ0IYE8Y8mJt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Cqi_epRn1g8fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRUWsnRzST3c6tZs2OnGRPWQrT-MUvj71bdQzyII-ISs
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Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες 

διατάξεις  

Με Υγειονομική Διάταξη ρυθμίζονται οι αναγκαίοι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις για τη 

λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Προβλέπεται η άσκηση υγειονομικού ελέγχου, 

τακτικά, έκτακτα ή κατόπιν καταγγελίας, στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών και στις επιχειρήσεις 

παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος και γενικότερα στις δραστηριότητες οι συνθήκες 

λειτουργίας των οποίων είναι δυνατόν να επιδράσουν δυσμενώς στην Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον. 

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό 

υποβολής γνωστοποίησης από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων 

(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.). 

Με απόφαση του Τμήματος Πολιτικής και Τιμών Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας του Υπουργείου Υγείας 
εκδόθηκε ο κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗΣΥΦΑ, που ισχύουν σε όλη την 
Επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι 
συντελεστές ΦΠΑ, οι ενδεικτικές τιμές λιανικής πώλησης διαμορφώνονται ανάλογα μειωμένες για 
συντελεστή 6% και για συντελεστή 13%. H ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗΣΥΦΑ δεν είναι 
υποχρεωτική για τα κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Συμπληρωματικό Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, λόγω αιτήματος μείωσης τιμής 

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εκδόθηκε Συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ανθρώπινης 

χρήσης, λόγω αιτημάτων μείωσης τιμής και καθορισμού των ανώτατων τιμών πώλησης, που θα 

ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια. 

Για το αναθεωρημένο δελτίο πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις σχετικά με την ανάρτηση δασικών χαρτών 

Σε διευκρινίσεις προέβη η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος 

σχετικά με την αυτεπάγγελτη και υποχρεωτική για τη διοίκηση επίσπευση της ενεργοποίησης της 

έρευνας, κατά προτεραιότητα, για τις περιπτώσεις αναδασωτέων εκτάσεων, προκειμένου να υπάρξει 

θετική ή αρνητική εισήγηση ανάκλησης ή τροποποίησης της σχετικής απόφασης. Με τις νέες διατάξεις, 

μπορεί, για την ίδια έκταση, να υποβάλλεται παράλληλα αίτημα υπαγωγής σε πρόδηλο σφάλμα, 

αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης και αντίρρηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Τεχνικές προδιαγραφές και τιμολόγιο υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες 

κατάρτισης δασικών χαρτών  

Ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών και το τιμολόγιο υπολογισμού 

προεκτιμώμενων αμοιβών που θα εφαρμόζονται σε μελέτες κατάρτισης δασικών χαρτών 

προκηρυσσόμενες μετά τις 12.7.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών. Μητρώο 

Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων  

Ορίζεται το καθεστώς επαγγελματικών προσόντων των ενεργειακών ελεγκτών, ήτοι των φυσικών 

προσώπων που είναι αρμόδια για τη διενέργεια των ελέγχων του άρθρου 3 ν. 4342/2015, η σύσταση και 

τήρηση Μητρώου, το περιεχόμενο των ενεργειακών ελέγχων και οι εκθέσεις αποτελεσμάτων. 

 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z1uCRhYSV30tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtbCjjCQRgPv7xpVtGburCODothWUwJJm39aOXI550xIu
http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/4831-diorthwtiko-deltio-timwn-farmakwn-anthrwpinhs-xrhshs-anatimologhshs-13-07-2017
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oeKAuTKOuiW4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXNfJZo7Q8fOcUkU0noDRLgj22mBHXdUYxcM2hM3W8yI
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
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Καθορισμός αριθμού δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής 

τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος 

γενικού περιεχομένου 

Με σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και σε συνέχεια δημόσιας διαβούλευσης, ο 

αριθμός των δημοπρατούμενων αδειών παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής 

ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας ενημερωτικού προγράμματος γενικού περιεχομένου, 

ορίζεται σε επτά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης περί «Καθορισμού όρων, προϋποθέσεων, 

τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης 

αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει 

Για τις μισθώσεις απλής χρήσης του 2017 θα πρέπει να έχουν συναφθεί οι συμβάσεις 

παραχώρησης για τις απευθείας παραχωρήσεις από τους Δήμους μέχρι 7.7.2017 και να έχουν 

αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ οι προκηρύξεις δημοπρασίας μέχρι 23.6.2017. Οι Δήμοι οφείλουν να 

αποστείλουν όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις για τις οποίες δεν έχουν τηρηθεί οι προθεσμίες αυτές, έως τις 

9.7.2017 στις αρμόδιες κατά χώρο ΠΔΔΠ ή ΑΓΔΠ. Μέχρι 31.7.2017 οι Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπ. 

Οικονομικών θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει όλες τις αιτηθείσες παραχωρήσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων μεγάλων οφειλετών για 

στατιστικούς λόγους  

Τα πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, οι 

εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων, οι εταιρείες παροχής πιστώσεων, τα ιδρύματα 

πληρωμών, τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και 

πιστώσεις, με έδρα στην Ελλάδα, καθώς, επίσης, τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων και τα 

υποκαταστήματα των ανωτέρω χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, με έδρα εκτός Ελλάδας (εντός ή εκτός του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου) τα οποία λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να γνωστοποιούν 

στην Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος της Τράπεζας της Ελλάδος στοιχεία μεγάλων 

οφειλετών, εφόσον το συνολικό υπόλοιπο της οφειλής τους υπερβαίνει το ποσό του ενός 

€1.000.000. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων  

Με το νέο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων διαμορφώνεται το πλαίσιο αρχών και όρων για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μέσω του ενεργειακά αποδοτικού σχεδιασμού του 

κελύφους, της χρήσης ενεργειακά αποδοτικών δομικών υλικών και ηλεκτρομηχανολογικών 

συστημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη χορήγηση, ανανέωση ή τροποποίηση 

άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας. 

Με Υπουργική Απόφαση καθορίζονται και εξειδικεύονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν οι 

ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας, 

εντατικής ή ημιεντατικής μορφής, σε υδάτινες και χερσαίες εκτάσεις, καθώς και για την ανανέωση ή 

τροποποίηση αυτής, σε εφαρμογή των άρθρων 21, 22 και 23 του ν. 4282/2014. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41Klz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSpB_WV3T44x9Eqg4ComQfgIa1wYm5JFqnIj02kKBi72
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8jXotFUXFV2QliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtScUID0uP120PeX45sfCDOHvHrMmjItFtWrzeiOJCpkA
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL84tQ3Uej7ZmkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZKW8MGyxBhn9UPffHnQz-yl7iQYkaxpQmjCgqc821Bo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8SRL2byguO4f3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRTum4H80DKYnzC1KFAimSHO5IMYNjE-eOE764e9ZHue
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8L25yp9NHeBZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdJowH1M4wDPDykc5xgIwg9ozaYm_amsXdU3iz8Obm7l
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Καθορισμός κριτηρίων υπαγωγής στην έννοια της «χωριστής επιχειρησιακής μονάδας 

ανεξαρτήτως υπεύθυνης για τη σύναψη συμβάσεων της ίδιας ή ορισμένων κατηγοριών αυτών» του 

αρθ. 6, παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016 

Με Υπουργική Απόφαση ορίστηκε η έννοια της χωριστής επιχειρησιακής μονάδας κατά το άρθρο 6, 

παρ. 2, εδάφιο β' του ν. 4412/2016, ούτως ώστε να καθοριστεί πότε η αξία των συμβάσεων μπορεί να 

υπολογίζεται στο επίπεδο της συγκεκριμένης χωριστής μονάδας, καθώς και το εν γένει πλαίσιο των 

κανόνων που αφορούν τις μεθόδους υπολογισμού της αξίας των συμβάσεων και η επιλογή της κατάλληλης 

διαδικασίας ανάθεσης από τις αναθέτουσες αρχές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα και 

επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-

67 ετών 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του δημοσίου τομέα, όπως 

αυτοί ορίζονται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και σε επιχειρήσεις της τοπικής 

αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του ν. 3852/2010, οι οποίες 

ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 

ΑΠΔΠΧ 50/2017: Επιβολή προστίμου 75.000 ευρώ σε υπεύθυνο επεξεργασίας για αποστολή 

μηνυμάτων αζήτητης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και παράνομη χρήση πληροφοριών από 

τερματικό εξοπλισμό χρηστών. 

Ατομική Επιχείρηση απέστειλε διαφημιστικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε παραλήπτες χωρίς 

την προηγούμενη συγκατάθεσή τους. Καμία από τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που 

βρέθηκαν κατά τον έλεγχο δε θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί νομίμως, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν 

τηρήθηκαν στοιχεία για την απόδειξη της συγκατάθεσης, όπως ρητά επιβάλλεται µε τη διάταξη του 

άρθρου 5 παρ. 3 του ν. 3471/2006.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠΔΠΧ - Η τοποθέτηση POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων 

Η Αρχή έκρινε ομόφωνα ότι η ΚΥΑ 45231/20.4.2017 με την οποία επιβάλλεται και στα δικηγορικά γραφεία 

η υποχρέωση να αποδέχονται πληρωμή με κάρτα (POS)  βρίσκεται εκτός των ορίων της νομοθετικής 

εξουσιοδότησης του άρθρου 65 του ν. 4446/2016 διότι το άρθρο αυτό, όπως ισχύει, δεν έχει 

εφαρμογή στους δικηγόρους, οι λήπτες των υπηρεσιών των οποίων δεν είναι «καταναλωτές» που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4446/2016. Εντούτοις, η Αρχή έκρινε κατά πλειοψηφία ότι η 

υποχρέωση τοποθέτησης POS στα δικηγορικά γραφεία δεν έρχεται σε αντίθεση με τις ουσιαστικές 

προϋποθέσεις επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων κατά τον ν.2472/1997. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oVI0aL41KlwfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVGuHlV9Yz3M4Qbyrx3Fgwdgb9QmGV_KmVYxuQlFAf0c
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8zS83ZvoDVVT3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ4FEvfdPE9XcHETezmmouofCcWxSC5F9spEUFmEq3fl
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=113,169,23,2,196,59,26,154
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=113,169,23,2,196,59,26,154
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/795
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Επιτροπή Ανταγωνισμού:  Έκδοση απόφασης επί διαγωνισμού δημοπράτησης δημόσιων έργων 

στο Νομό Πέλλας, κατά παράβαση του άρθρου 1 ν. 3959/2011(καρτέλ) 

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού με απόφασή της μετά από αυτεπάγγελτη έρευνα της Γενικής 

Διεύθυνσης Ανταγωνισμού σχετικά με το διαγωνισμό «Περιβαλλοντική Αποκατάσταση – Ανάπλαση 

Χ.Α.Δ.Α. Νομού Πέλλας», διαπίστωσε ότι 9 επιχειρήσεις συμμετείχαν σε συμφωνία ή/και εναρμονισμένη 

πρακτική με στόχο τη χειραγώγηση και νόθευση του επίμαχου διαγωνισμού, πραγματοποιώντας προ της 

διεξαγωγής του, πολυμερή συνάντηση σε ξενοδοχείο της Έδεσσας, καθώς και άλλες επιμέρους 

συναντήσεις, στο πλαίσιο των οποίων κατήρτισαν σχέδιο για τον εκ των προτέρων καθορισμό του 

αναδόχου του έργου. Για τις εν λόγω παραβάσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού επέβαλε στις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις πρόστιμο συνολικού ύψους 805.591,00 Ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη 

οικονομική κρίση που έπληξε και τον κλάδο των κατασκευών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΣτΕ 1101/2017: Λήψη διασφαλιστικών μέτρων του Δημοσίου κατά πτωχεύσαντος 

Μετά την κήρυξη της πτώχευσης, απαγορεύεται η αναγκαστική εκτέλεση, καθώς και η λήψη 

προσωρινών, συντηρητικών ή προφυλακτικών μέτρων κατά της πτωχευτικής περιουσίας και, 

συνεπώς, δεν επιτρέπεται ούτε η λήψη των προβλεπομένων στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2523/1997 

διασφαλιστικών των συμφερόντων του Δημοσίου μέτρων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΣτΕ 1774/2016: Επιβολή προστίμου από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σε εταιρία 

η οποία θυροκόλλησε έγγραφα που περιείχαν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα χωρίς να έχουν 

τοποθετηθεί σε ενσφράγιστο φάκελο 

Πρόστιμο λόγω μη λήψης κατάλληλων μέτρων για την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

υγείας επεβλήθη σε ασφαλιστική εταιρεία που προέβη σε θυροκόλληση καταγγελίας σύμβασης ασφάλισης 

υγείας. Η  θυροκόλληση εγγράφων ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων υγείας, κρίθηκε ότι δεν 

εξασφάλιζε την προστασία τους από τον κίνδυνο απώλειας, απαγορευμένης πρόσβασης σε αυτά 

από τρίτους ή και απαγορευμένης διάδοσής τους σε τρίτους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  
ΔΕΕ Υπόθεση C-180/16 P: Toshiba κατά Επιτροπής-Δημιουργία καρτέλ και επιβολή προστίμου 

Το Δικαστήριο επικυρώνει το πρόστιμο ύψους 61,44 εκατομμυρίων ευρώ που είχε επιβληθεί στην 

Toshiba (για την καταβολή του οποίου η Toshiba ευθύνεται μέχρι του ποσού των 4,65 εκατομμυρίων ευρώ 

εις ολόκληρον με τη Mitsubishi) λόγω της συμμετοχής της στη σύμπραξη που λειτούργησε εντός της 

αγοράς των εξοπλισμών μεταγωγής με μόνωση αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.epant.gr/(X(1)S(a5ipqknupbopmyckafh5p5mq))/default?AspxAutoDetectCookieSupport=1
https://www.epant.gr/(X(1)S(a5ipqknupbopmyckafh5p5mq))/default?AspxAutoDetectCookieSupport=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192401&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158268


TEYXΟΣ 06 | Ιούλιος 2017 | σελ. 11 

 
  

 
 

ΔΕΕ Υπόθεση C-26/16: Προϋποθέσεις απαλλαγής από τον φόρο της ενδοκοινοτικής παραδόσεως 

ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου. 

Tο κοινό σύστημα ΦΠΑ απαγορεύει να προβλέπεται από εθνικές διατάξεις, ως προϋπόθεση για την 

απαλλαγή από τον φόρο μιας ενδοκοινοτικής παραδόσεως καινούργιου μεταφορικού μέσου, το να είναι ο 

αποκτών εγκατεστημένος ή να έχει την κατοικία του στο κράτος μέλος προορισμού του εν λόγω 

μέσου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκτελεστικός Κανονισμός 2017/989 για τη διόρθωση και τροποποίηση του εκτελεστικού 

κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 για τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής ορισμένων διατάξεων 

του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη 

θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα 

Μετά τη δημοσίευση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2015/2447 του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα, 

διαπιστώθηκαν σφάλματα διαφόρων ειδών, τα οποία διορθώνονται με το νέο Εκτελεστικό 

Κανονισμό 2017/989. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Νέα ευρωπαϊκή Οδηγία για την καταπολέμηση της απάτης 

Η Οδηγία θα καταστήσει ευκολότερη τη δίωξη των περιπτώσεων απάτης στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων και των διασυνοριακών πρακτικών εξαπάτησης που σχετίζονται με τον ΦΠΑ, 

προβλέποντας την υιοθέτηση κοινών ορισμών στα εθνικά ποινικά δίκαια για αδικήματα που 

σχετίζονται με τις περιπτώσεις απάτης, προθεσμίες παραγραφής διάρκειας τουλάχιστον 5 ετών για τη 

διερεύνηση των αδικημάτων και τη δίωξη των υπευθύνων και επιβολή μέγιστης ποινής φυλάκισης 

τουλάχιστον 4 ετών, εάν η απάτη αφορά ποσό άνω των 100.000 ευρώ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Νέες αναθεωρημένες οδηγίες του ΟΟΣΑ σχετικά με τις ενδοομιλικές συναλλαγές για τις πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις 

Δεδομένου ότι οι φορολογούμενοι χρειάζονται σαφή καθοδήγηση σχετικά με την ορθή εφαρμογή της αρχής 

του πλήρους ανταγωνισμού, η οποία βασίζεται στη σύγκριση μεταξύ των όρων που εφαρμόζονται από 

τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις και των όρων που θα ίσχυαν μεταξύ των ανεξάρτητων 

επιχειρήσεων, ο ΟΟΣΑ εξέδωσε αναθεωρημένες οδηγίες για τις ενδοομιλικές συναλλαγές, που 

εμπεριέχουν την ενοποίηση των αλλαγών που απορρέουν από το σχέδιο του ΟΟΣΑ / G20 για τη διάβρωση 

της φορολογικής βάσης και τη μετατόπιση των κερδών (BEPS).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα πιθανά μέτρα για τη ρύθμιση του περιβαλλοντικού αντικτύπου 
των επιχειρησιακών εξυπηρετητών και των προϊόντων αποθήκευσης δεδομένων 

Έως τις 23.10.2017 ζητείται η άποψη των ενδιαφερομένων επί ζητημάτων όπως το αναμενόμενο 

αποτέλεσμα πιθανών νομοθετικών μέτρων σε επιχειρήσεις και στην κατανάλωση ενέργειας στον 

τομέα των εξυπηρετητών και των προϊόντων αποθήκευσης δεδομένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα που προκύπτουν από τα ευάλωτα σημεία των αμοιβαίων 

κεφαλαίων, τα οποία αναδείχθηκαν κατά την κρίση, και για τη διατήρηση της ακεραιότητας και της 

σταθερότητας της εσωτερικής αγοράς, θεσπίζονται ενιαίοι για ολόκληρη την Ένωση κανόνες 

ενίσχυσής τους και περιορισμού των διαύλων μετάδοσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191709&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=154097
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0989&qid=1499946663476&from=EL
http://www.europarl.europa.eu/news/el/press-room/20170629IPR78661/nea-europaike-odegia-gia-ten-katapolemese-tes-apates
http://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-potential-measures-regulating-environmental-impact-enterprise-servers-and-data-storage-products_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ServersdatastorageSurvey2017
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1131&qid=1499950833653&from=EL
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ΔΕΕ Υπόθεση C-678/15: Έννοια επενδυτικής υπηρεσίας 

Η επενδυτική υπηρεσία που συνίσταται στη λήψη και τη διαβίβαση εντολών σχετικών με ένα ή περισσότερα 

χρηματοπιστωτικά μέσα δεν καλύπτει τη διαμεσολάβηση για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο 

την ανάληψη δραστηριότητας διαχειρίσεως χαρτοφυλακίου, ακόμη και αν η σύναψη τέτοιας 

συμβάσεως οδηγήσει στη λήψη και τη διαβίβαση εντολών για την αγορά ή την πώληση χρηματοπιστωτικών 

μέσων από τον διαχειριστή του χαρτοφυλακίου στο πλαίσιο της σχετικής δραστηριότητάς του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-290/16: Δημοσίευση αεροπορικών ναύλων-Καταχρηστικότητα εξόδων ακύρωσης 

που επιβάλλουν οι αερομεταφορείς 

Κατά τη δημοσίευση των αεροπορικών τους ναύλων, οι αερομεταφορείς οφείλουν να επισημαίνουν 

χωριστά τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν το τελικό αντίτιμο που πρέπει να τους καταβληθεί. 

Επίσης, είναι δυνατό, βάσει νομοθεσίας προστατευτικής για τους καταναλωτές, να κηρυχθεί άκυρη μια 

ρήτρα που προβλέπεται στους γενικούς όρους συναλλαγών και καθιστά δυνατή την επιβολή 

χωριστής κατ’ αποκοπήν χρέωσης διεκπεραίωσης στους πελάτες που δεν εμφανίστηκαν σε πτήση 

ή που ακύρωσαν την κράτησή τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αξιολόγηση του Κανονισμού 996/2010 για τη διερεύνηση αεροπορικών ατυχημάτων στην ΕΕ 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 4.10.2017 ο Κανονισμός 996/2010 με σκοπό τη βέλτιστη 

διαχείριση των κινδύνων ασφάλειας στον τομέα των αερομεταφορών. Η έρευνα επιτρέπει να γίνουν 

αντιληπτά τα τεχνικά, λειτουργικά ή ανθρώπινα αίτια της συντριβής και να ληφθούν αποφάσεις σχετικά 

με τις αναγκαίες βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στο σύστημα ασφάλειας των αερομεταφορών 

προκειμένου να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες πληροφορίες και να συνταχθεί έκθεση που θα παρουσιαστεί 

στα τέλη του 2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Δημόσια διαβούλευση για τη στοχευμένη αναθεώρηση των οδηγιών της ΕΕ για τα δικαιώματα των 

καταναλωτών 

Διεξάγεται δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 8.10.2017 με στόχο τη συγκέντρωση απόψεων των 
ενδιαφερομένων για πιθανές στοχευμένες νομοθετικές αλλαγές ορισμένων βασικών οδηγιών της ΕΕ για 
τους καταναλωτές, με βασικούς άξονες την ενίσχυση της διαφάνειας των συμβάσεων για 
ηλεκτρονικές αγορές, την επέκταση των δικαιωμάτων των καταναλωτών στις συμβάσεις 
διαδικτυακών υπηρεσιών και την πληρέστερη ατομική έννομη προστασία/αποζημίωσή τους. 
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Δημόσια διαβούλευση για την ανάπτυξη δευτερογενούς αγοράς για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, 

τα υποτιμημένα περιουσιακά στοιχεία και την προστασία των δανειστών από πτώχευση των 

οφειλετών τους 

Έως τις 20.10.2017 θα είναι ανοιχτή διαβούλευση για την παροχή ανατροφοδότησης προς την Ευρωπαϊκή  

Επιτροπή σχετικά με την επιδίωξή της να εξαφανίσει ή να μειώσει τα εμπόδια για τη λειτουργία 

δευτερογενών αγορών μη εξυπηρετούμενων δανείων και να διευκολύνει την ανάπτυξή τους. Επίσης, 

αναζητά τις θέσεις των ενδιαφερομένων σχετικά με την ενίσχυση της δυνατότητας των πιστωτών να 

ανακτούν τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν δανείσει μέσω εξασφαλισμένων δανείων σε εταιρείες 

και επιχειρηματίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 
 
 
 
 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191708&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=229252
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192402&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=158268
https://ec.europa.eu/transport/content/evaluation-regulation-9962010-investigating-aviation-accidents-eu_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPCRegulation996
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-targeted-revision-eu-consumer-law-directives_el
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/ConsumerLawReview
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-non-performing-loans_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/non-performing-loans-2017?surveylanguage=en
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ΔΕΕ Υπόθεση C-245/16: Κρατική ενίσχυση βάσει περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος 

του ΕΤΠΑ σε επιχείρηση που υπήχθη σε πτωχευτικό συμβιβασμό με συνέχιση της δραστηριότητας  

Επιχείρηση που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία κατά το εθνικό 

δίκαιο δεν επιτρέπεται να λάβει κρατική ενίσχυση. Αντιθέτως, ενίσχυση χορηγηθείσα σε επιχείρηση 

τηρουμένου του κανονισμού 800/2008, δεν μπορεί να ανακληθεί για τον λόγο και μόνον ότι η 

επιχείρηση αυτή υπήχθη σε συλλογική πτωχευτική διαδικασία μετά τον χρόνο χορηγήσεως της 

ενισχύσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192404&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=103024
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02. Φορολογική νομοθεσία  

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας 

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στη βουλή νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει την εναρμόνιση της 
ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή οδηγία για την υποχρεωτική ανταλλαγή πληροφοριών στον 
τομέα της φορολογίας και διατάξεις που αφορούν τη μείωση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια, τον 
κώδικα είσπραξης εσόδων, το τέλος επιτηδεύματος, τον ΕΝΦΙΑ, την καταβολή φόρου εισοδήματος, 
την ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο των υπαλλήλων της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αλλά και 
την ανάληψη έργων από την ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στο πλαίσιο παροχής τεχνικής 
βοήθειας σε τρίτες χώρες. 

Ειδικότερα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου: 

1. Ανασφάλιστα οχήματα: Καθορίζονται νέα παράβολα ως εξής: 
-100 ευρώ για δίκυκλα έως 250 κυβικά, 
-150 ευρώ για δίκυκλα άνω των 250 κυβικών, 
-200 ευρώ για αυτοκίνητα έως 1000 κυβικά και 
-250 ευρώ για αυτοκίνητα άνω των 1.000 κυβικών. 

Επίσης ακυρώνονται τα παράβολα (250 ευρώ) που έχουν ήδη εκδοθεί και επιστρέφονται τα ποσά σε 
όσους τα έχουν πληρώσει. Το κόστος για το δημόσιο υπολογίζεται σε 3,2 εκατ. ευρώ. 

2. Τέλος επιτηδεύματος: Απαλλάσσονται από το τέλος τα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν σε 
ξεχωριστούς χώρους αλλά με ενιαία άδεια λειτουργίας. 

3. ΕΝΦΙΑ : Απαλλαγή στις περιπτώσεις ακινήτων εντός του δήμου Λέσβου που έχουν αποδεδειγμένα 
υποστεί ζημιές από το σεισμό της 12ης Ιουνίου. Η απαλλαγή προβλέπεται για τα έτη 2017-2018. 

4. Εκπτώσεις ΕΝΦΙΑ έτους 2017: Επανεξέταση μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2018 των χορηγούμενων 
εκπτώσεων που μετά την υποβολή των δηλώσεων του Ε1 για το 2016 διαπιστωθεί ότι δεν έπρεπε να είχαν 
δοθεί. 

5. Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων. Παραμένει η 31η Ιουλίου, παρά την παράταση που δόθηκε 
στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. 

6. Ακατάσχετος λογαριασμός: Επεκτείνεται και για τα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» και τις προπληρωμένες 
κάρτες ο ακατάσχετος λογαριασμός έως 1.250 ευρώ. 

7. ΦΠΑ: Διευρύνεται ο κατάλογος των αγροτικών εφοδίων για τα οποία ισχύει ο μειωμένος συντελεστής 
ΦΠΑ 13%. Συγκεκριμένα ο ΦΠΑ μειώνεται για τους σπόρους ανθών, άνθη, σπόρους, τροφές 
παρασκευασμένες για ζώα εξαιρούμενων των προς πώληση συσκευασμένων τροφών για σκύλους ή γάτες. 

8. Ναυτιλία: Κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου και εφοπλιστικής κοινότητας, για την 
παράταση για ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθελούς παροχής τους που αποτελούσε 
καθυστερημένο προαπαιτούμενο της δεύτερης αξιολόγησης. 

9. Δωρέες: Δεκτές θα γίνονται δωρεές ακόμα και καυσίμων για τα αστυνομικά οχήματα από το δημόσιο 
μέχρι του ποσού των 40.000. Σε κάθε υπουργείο θα συγκροτείται Μητρώο δωρεών που θα καταγράφει 
όλες τις δωρεές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=ee0a3469-500e-49dc-aad9-a7b601439a2b
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ΠΟΛ.1102/2017: Εφαρμογή του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας 

επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία, τα όργανα και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του 

άρθρου 13Α του ν. 2523/1997, για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων και 

την επιβολή ειδικής χρηματικής κύρωσης από τα όργανα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ. 1097/2017: Υπολογισμός και είσπραξη τελών και εισφορών κατά την έκδοση νέων αδειών 

κυκλοφορίας και κατά την έκδοση αδειών κυκλοφορίας μετά από μεταβολές στοιχείων των 

επαγγελματικών οχημάτων 

Δεδομένου ότι μετά την Δ. ΟΡΓ. Α 1036960/10-03-2017 (ΦΕΚ Β΄968/22-03-2017) Απόφαση του Διοικητή 

Α.Α.Δ.Ε. διεκόπη η λειτουργία των Γραφείων Εσόδων Αυτοκινήτων των Δ.Ο.Υ. (Κλιμάκια) που 

στεγάζονταν στις Περιφερειακές Δ/νσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι αρμοδιότητές 

τους ασκούνται από όλες τις Δ.Ο.Υ. Για την άμεση διευκόλυνση των φορολογουμένων, δύνανται οι 

ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στις ΔΥΟ, στις οποίες υπάγονταν τα πρώην Γραφεία Εσόδων 

Αυτοκινήτων, και να ακολουθούν τις οδηγίες αυτής της ΠΟΛ για τον υπολογισμό και την είσπραξη τελών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1095/2017: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 σχετικά με την 

παράταση της οικειοθελούς αποκάλυψης εισοδημάτων 

Παρατείνεται μέχρι και τις 30.9.2017 η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 

του ν. 4446/2016 από τότε που έληξε (δηλαδή 31/5/2017). Για δηλώσεις που υποβάλλονται από την 

1η.6.2017 και μέχρι τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται ότι: Φορολογούμενοι για τους οποίους δεν έχει 

εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν και μετά τις 31.5.2017 και μέχρι τη λήξη της 

παραταθείσας προθεσμίας τις δηλώσεις του άρθρου 57 του ανωτέρω νόμου και ο πρόσθετος φόρος των 

άρθρων 1 και 2 του ν. 2523/1997 ορίζεται σε (12%) του κύριου φόρου, αντί του δέκα τοις εκατό (10%) που 

ίσχυε έως 31.5.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΠΟΛ 1088/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1200/02.09.2015 σχετικά με τον καθορισμό διαδικασίας 

αναστολής του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) για διενέργεια ενδοκοινοτικών 

συναλλαγών  

Ο φορολογούμενος του οποίου έχει ανασταλεί η χρήση Α.Φ.Μ. για διενέργεια ενδοκοινοτικών 
συναλλαγών δεν μπορεί από την καταχώρηση της αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης 
άρσης της αναστολής, να προβεί σε: α) υποβολή οποιασδήποτε φορολογικής δήλωσης ηλεκτρονικά με 
εξαίρεση τις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (έντυπο Ε9), β) λήψη εγγράφων ηλεκτρονικά (π.χ. 
πιστοποιητικού του άρθρου 54 Α’ του ν. 4174/2013), γ) λήψη αποδεικτικού (φορολογικής) ενημερότητας 
ηλεκτρονικά του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α), δ) μεταβολές στοιχείων μητρώου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες για την έξοδο των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, την υποβολή 

Συνοπτικής Διασάφησης Εξόδου (EXS) για σκοπούς ασφάλειας και προστασίας και την κατάθεση 

Γνωστοποίησης Επανεξαγωγής στο πλαίσιο του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα 

Επικαιροποιούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί για την τήρηση των διατυπώσεων εξόδου των 
εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Ειδικότερα, παρέχονται νέες οδηγίες για την 
τήρηση των διατυπώσεων εξόδου των εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης, 
ενσωματώνονται οι αλλαγές που επήλθαν από την έκδοση των ως άνω ΕΔΥΟ και παρέχονται διευκρινίσεις 
επί συγκεκριμένων θεμάτων.  
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL89_56gLvJ6W3nMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVQQs7vERCTr2Oy0YvRHdcji58Df3kKK18tZbmwxrW8E
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-07/pol_1097_2017.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Cqi_epRn1g_uFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteUl0TNX0uC1esN-lyP_TkevZLogQm_96mSw5-qIWwiX
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Εφαρμογή του άρθρου 39α στην περίπτωση παράδοσης απαξιωμένων αυτοκινήτων από 

υποκείμενους στο φόρο που υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ 

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 39α του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000, όπως 

ισχύει), οι υποκείμενοι οι οποίοι πραγματοποιούν σε άλλους υποκείμενους παραδόσεις 

ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, όπως αυτά καθορίζονται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, 

θεωρείται ότι διενεργούν πράξεις απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών 

τους και δεν επιβαρύνουν με ΦΠΑ το φορολογικό στοιχείο που εκδίδουν. Σε περίπτωση που η αξία της 

παράδοσης των αυτοκινήτων είναι αντίστοιχη με την τιμή των απορριμμάτων σιδήρου, αυτή 

υπάγεται στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον υπερβαίνει την τιμή αυτή 

δεν υπάγεται στις διατάξεις του εν λόγω άρθρου και πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι το 

αυτοκίνητο είναι ενιαίο αγαθό και εφόσον σε αυτό εμπεριέχονται απορρίμματα και μη (π.χ. ανταλλακτικά), η 

συνολική του αξία θα πρέπει να επιβαρύνεται με ΦΠΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων  

Ορίζονται οι έννοιες της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων και 

προβλέπονται τα κριτήρια που θα πρέπει να τηρούνται για την εφαρμογή φορολογικών εκπτώσεων 

επ’ αυτών. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, οι δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας πρέπει 

να συνδέονται με έργα αποκλειστικά αυτοχρηματοδοτούμενα - εξαιρουμένων των έργων που 

συγχρηματοδοτούνται από οποιαδήποτε άλλο φορέα -που υλοποιούνται από αυτήν. Παράλληλα, η 

επιχείρηση οφείλει να τηρεί ιδιαίτερο λογαριασμό στα λογιστικά της αρχεία για παρακολούθηση των 

σχετικών δαπανών.  

Τηρουμένων των λογιστικών διαδικασιών, όπως αυτές ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, οι αρμόδιες 

φορολογικές αρχές επιβεβαιώνουν την ορθότητα των λογιστικών καταχωρήσεων ώστε να καθίσταται 

εφικτή η εκπεσιμότητα των σχετικών δαπανών εντός της χρήσεως κατά την οποία αυτές 

πραγματοποιήθηκαν, προκειμένου η επιχείρηση να απολαμβάνει άμεσα τα οριζόμενα φορολογικά οφέλη. 

Η ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση των δαπανών καινοτομίας, συνιστά πρόοδο για την κινητροδότηση της 

καινοτομίας και αποτελεί πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και της επιχειρηματικής κοινότητας.  

Η συγκεκριμένη ρύθμιση ωστόσο, πάσχει από σοβαρές αδυναμίες, όπως η ασάφεια ως προς τον 

συντελεστή απόσβεσης τόσο των παγίων που αποκτήθηκαν στο διάστημα από 11/5/2016 (κατ’ 

εφαρμογή της ΠΟΛ 1111/2016) έως την ημερομηνία έκδοσης της ΚΥΑ όσο εκείνων που 

αποκτήθηκαν προγενέστερα. Ακόμη, η ΚΥΑ χαρακτηρίζεται από έλλειψη θέσπισης δεσμευτικών, για 

την διοίκηση, προθεσμιών για την ολοκλήρωση των ελέγχων επιλεξιμότητας, ασάφεια ως προς την 

υπαγωγή και των συγχρηματοδοτούμενων έργων και αδυναμία υιοθέτησης αντίστοιχων καλών 

ευρωπαϊκών πρακτικών, όπως το Εγχειρίδιο Frascati για τις επιλέξιμες δαπάνες καινοτομίας. 

Χάνονται συνεπώς πολλές δυνατότητες στήριξης της καινοτομίας καθώς το εξαιρετικά ασαφές πλαίσιο 

είναι πιθανό να οδηγήσει σε πολλαπλές ερμηνείες από τις αρμόδιες αρχές, δυσχεραίνοντας, μεταξύ 

άλλων, τη συνδυασμένη χρήση των σχετικών ευρωπαϊκών κονδυλίων, μια πρακτική που 

εφαρμόζεται ευρύτατα στην Ε.Ε., με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τις ελληνικές επιχειρήσεις που 

έρχονται σε δυσχερέστερη θέση έναντι του λοιπού ευρωπαϊκού ανταγωνισμού.  

Απαιτείται ο επανασχεδιασμός και η αναμόρφωση της ΥΑ προκειμένου να προβλεφθεί ρητά η 

δυνατότητα αναδρομικής εφαρμογής των διατάξεών της τουλάχιστον για τα πάγια που 

αποκτήθηκαν μετά την 11/5/2016 αλλά και προκειμένου να γίνει εφικτή η υιοθέτηση των 

αποδεδειγμένα επιτυχημένων πρακτικών του ευρωπαϊκού κεκτημένου και να επέλθουν πραγματικά 

και ουσιαστικά αποτελέσματα για την καινοτομία και τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε αυτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Xne5rO2Ypm4tiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVLJGyFt2fzZvEru0Pc5wP_zQcNA2QyBocEZBcmhg9h0
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Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της ΔΕΦΚ 5019249/ΕΞ2010/10 Α.Υ.Ο. για το υπολειπόμενο 

διάστημα ισχύος μειωμένου συντελεστή Ε.Φ.Κ. αλκοολούχων προϊόντων τα οποία αποστέλλονται 

στην περιοχή της Δωδεκανήσου 

Τα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία φορολογήθηκαν με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ. προς κατανάλωση 

εντός της περιοχής της Δωδεκανήσου, επιβαρύνονται με τη διαφορά του φόρου στην περίπτωση 

επαναποστολής ή διάθεσής τους στη λοιπή Ελλάδα, πριν την μεταφορά τους από την περιοχή της 

Δωδεκανήσου. Είναι δε ευνόητο ότι η εν λόγω διαδικασία έχει εφαρμογή και μετά τις 31/12/2017 

ημερομηνία λήξης του ευνοϊκού καθεστώτος για τα προϊόντα τα οποία, μέχρι την ημερομηνία αυτή, έχουν 

τεθεί σε ανάλωση με μειωμένο συντελεστή Ε.Φ.Κ..  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΝΣΚ 145/2017: Διαγραφή βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών καταλογιστικών πράξεων, 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 68 του ν. 4386/2016. 

Αρμόδια υπηρεσία για τη διαγραφή των υπαγομένων στην ρύθμιση του άρθρου 68 του ν. 4386/2016 

βεβαιωθέντων και μη εισπραχθέντων ποσών είναι η Δ.Ο.Υ. που διενήργησε την εν στενή έννοια 

βεβαίωσή τους, δηλαδή συνέταξε το ατομικό φύλλο έκπτωσης και βεβαίωσε το έσοδο που εκπίπτεται, 

χωρίς να απαιτείται να προηγηθεί πράξη τροποποιητική ή ανακλητική της καταλογιστικής αποφάσεως, διότι 

οι καταλογιστικές αυτές πράξεις αίρονται εκ του νόμου και δεν εκτελούνται, όπως άλλωστε εκ του νόμου 

χωρεί και η διαγραφή των βεβαιωθέντων ποσών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΝΣΚ 164/2017 Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Παράδοση αγαθών. Μεταβίβαση αγαθών 

επιχείρησης ως συνόλου. Απαλλαγές. Ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων. 

Για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της υπό εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία 

«Π. Τράπεζα Α.Ε.» στην επιχείρηση με την επωνυμία «Τράπεζα Π. Α.Ε.» ως συνόλου ή μέρους 

αυτής συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 5 παρ. 4, εδάφια πρώτο και δεύτερο, (και 

όχι του τελευταίου εδαφίου) του ν. 2859/2000 με συνέπεια η μεταβίβαση να μην υπάγεται στο καθεστώς 

του Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1102/2017: Λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος  

Ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος δεν αποκλείεται και αν ακόμη συντρέχει παράλειψη 

τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων ή στοιχείων, υπό την προϋπόθεση ότι, παρά την παράλειψη, 

είναι εφικτός ο εν λόγω προσδιορισμός. Τα βιβλία του φορολογουμένου δεν απορρίπτονται σε 

περίπτωση που είναι δυνατή η αναπλήρωση των ελλείψεων με στοιχεία τα οποία παρέχονται από 

τον φορολογούμενο και αν ακόμη συντρέχει παράλειψη τηρήσεως ή εκδόσεως ορισμένων βιβλίων 

ή στοιχείων, εφόσον είναι εφικτός ο λογιστικός προσδιορισμός του αποτελέσματος. 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

http://nsk.gov.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_jspPage=%2Fjsps%2Fconsulatories%2Fview-consultatory.jsp&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_consultId=5087813
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=5094923
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ΣτΕ - ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ 1738/2017: Περί συνταγματικότητας της παράτασης του χρόνου παραγραφής 

των φορολογικών αξιώσεων 

Ως ουσιαστικό στοιχείο της φορολογικής ενοχής, η διάρκεια της παραγραφής πρέπει να καθορίζεται εκ 

των προτέρων, ενώ μεταβολή της με την πρόβλεψη επιμηκύνσεως είναι δυνατή μόνον υπό τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ανωτέρω άρθρου 78 του Συντάγματος, δηλαδή με διάταξη 

θεσπιζόμενη το αργότερο το έτος, που έπεται εκείνου, στο οποίο ανάγεται η φορολογική 

υποχρέωση. Κατά συνέπεια, διάταξη νόμου περί παρατάσεως χρόνου παραγραφής φορολογικών 

αξιώσεων, οι οποίες ανάγονται σε ημερολογιακό έτος προγενέστερο του προηγουμένου της δημοσιεύσεως 

του νόμου αυτού έτους, όπως οι διατάξεις των νόμων 3513/2006, 3697/2008, 3790/2009 και 3842/2010, 

είναι ανίσχυρη ως αντικείμενη στην απορρέουσα από την αρχή του κράτους δικαίου αρχή της 

ασφάλειας δικαίου και στις εξειδικεύουσες αυτήν ειδικώς στο φορολογικό δίκαιο ανωτέρω 

συνταγματικές διατάξεις, για τον λόγο ότι θα τροποποιούσε κατά τον τρόπο αυτό αναδρομικά εις 

βάρος των φορολογουμένων το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε κατά τον χρόνο στον οποίο ανάγονται οι 

φορολογικές τους υποχρεώσεις όσον αφορά ουσιαστικό στοιχείο των εν λόγω υποχρεώσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 
Τα νέα από την ΕΕ  

Σχέδιο νέας ευρωπαϊκής οδηγίας: Δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος 

από πολυεθνικές επιχειρήσεις και υποκαταστήματα 

Οι μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις πρέπει να δημοσιοποιούν τους φόρους που πληρώνουν σε 

κάθε χώρα, σύμφωνα με το σχέδιο της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας που ενέκρινε το 

Ευρωκοινοβούλιο. Σύμφωνα με αυτή τη νομοθετική πρόβλεψη, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις με κύκλο 

εργασιών (σε παγκόσμιο επίπεδο) άνω των 750 εκατ. ευρώ θα υποχρεούνται να δημοσιοποιούν 

πληροφορίες σχετικά με τους φόρους που καταβάλλουν σε κάθε χώρα (εντός και εκτός ΕΕ). Προβλέπονται 

εξαιρέσεις σε περιπτώσεις εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών. Στόχος της νέας ευρωπαϊκής οδηγίας είναι 

η ενίσχυση της διαφάνειας, παρέχοντας στο κοινό μια σαφέστερη εικόνα των φόρων που καταβάλλουν οι 

πολυεθνικές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-682/15: Έννοια προβλέψιμης συνάφειας σε αίτημα παροχής πληροφοριών κατά τη 

διάρκεια φορολογικού ελέγχου 

Η «προβλέψιμη συνάφεια» των πληροφοριών που ζητεί κράτος μέλος από άλλο κράτος μέλος αποτελεί 

προϋπόθεση την οποία πρέπει να πληροί το αίτημα παροχής πληροφοριών προκειμένου να ενεργοποιηθεί 

η υποχρέωση του λαμβάνοντος κράτους μέλους να ανταποκριθεί στο αίτημα. Ως εκ τούτου, αποτελεί 

προϋπόθεση της νομιμότητας τόσο της αποφάσεως με την οποία το κράτος μέλος αυτό υποχρεώνει 

διοικούμενο να παράσχει ορισμένες πληροφορίες, όσο και της κυρώσεως που του επιβάλλει σε περίπτωση 

μη συμμορφώσεώς του προς την απόφαση αυτή. Ειδικότερα, πρέπει να βεβαιώνεται ότι οι ζητούμενες 

πληροφορίες δεν στερούνται οποιασδήποτε προβλέψιμης συνάφειας με την ταυτότητα του 

ενδιαφερόμενου φορολογουμένου, του τρίτου που ενδεχομένως κατέχει πληροφορίες, καθώς και 

με τις ανάγκες της συγκεκριμένης φορολογικής έρευνας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0284+0+DOC+PDF+V0//EL
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190721&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=229619
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Προτάσεις Γενικής Εισαγγελέως Υπόθεση C‑246/16: Περιορισμός του δικαιώματος μειώσεως της 

βάσεως επιβολής του φόρου σε περίπτωση μη καταβολής του τιμήματος από τον 

αντισυμβαλλόμενο 

Σε αίτηση για έκδοση προδικαστικής απόφασης του φορολογικού δικαστηρίου της επαρχίας Συρακουσών 

της Ιταλίας, το ΔΕΕ απεφάνθη ότι το άρθρο 90, παρ. 2, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ, παρέχει στα κράτη μέλη 

τη δυνατότητα να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τη μη καταβολή 

του τιμήματος από τον αντισυμβαλλόμενο. Συγκεκριμένα, δύναται να προβλεφθεί ότι τέτοια περίπτωση 

αρκούντως βέβαιης και μακροπρόθεσμης μη καταβολής συντρέχει μόνο υπό ορισμένες συνθήκες, 

όπως η λήξη προθεσμίας ή η μη τελεσφόρηση ορισμένων μέτρων που έλαβε ο υποκείμενος στο 

φόρο. Ο περιορισμός της δυνατότητας διακανονισμού της βάσεως επιβολής φόρου που εξαρτάται από την 

επέλευση γεγονότων επί των οποίων ο υποκείμενος στον φόρο δεν μπορεί να ασκήσει αυτοτελώς επιρροή 

–όπως η περάτωση ή η έναρξη διαδικασίας αφερεγγυότητας– προσβάλλει τα θεμελιώδη δικαιώματα του 

υποκειμένου στον φόρο, παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας, ενώ δεν συνάδει με το χαρακτήρα του 

ΦΠΑ και παραβιάζει ιδίως την αρχή της φορολογικής ουδετερότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191321&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=181028
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

 
 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

ΕΦΚΑ Εγκύκλιος 28:Ένταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) των 

απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα με Έμμισθη Εντολή Δικηγόρων ασφαλισμένων του τ. 

Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν. 

Τα ανωτέρω πρόσωπα, τα οποία μέχρι 31/12/2016 λόγω ιδιότητος υπάγονταν στην ασφάλιση του τ. 

Ε.Τ.Α.Α. – Τομέα Τ.Α.Ν. - με τις εν λόγω διατάξεις ρητώς αναφέρονται ως κατηγορία ασφαλισμένων 

του Ε.Φ.Κ.Α. υπαγόμενων από 1-1-2017 στις ρυθμίσεις του άρθρου 38 του ν.4387/2016 και ορίζονται 

σχετικώς η βάση υπολογισμού των καταβαλλόμενων εισφορών και το ύψος αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης των μαθητών των ΕΠΑ.Σ μαθητείας του ν. 3475/2006, 

το έτος 2017 

Η επιδότηση της μαθητείας/πρακτικής άσκησης σε χώρο εργασίας για τους μαθητές των ΕΠΑ.Σ μαθητείας 

του ν. 3475/2006, που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α, σε 

επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κ.λπ. το 

έτος 2017, ανέρχεται στο ποσό των 11€ ανά ημέρα κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2017 έως και 

31-12-2017.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός κατώτατου ορίου ετησίων μικτών απολαβών για απασχόληση υψηλής ειδίκευσης 

Το κατώτατο όριο ετήσιων μικτών απολαβών για την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης πολιτών τρίτων 

χωρών, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 111, παρ.1, περίπτωση β του ν.4251/2014 και με βάση τα 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το έτος 2016, καθορίζεται στα 31.016,64 ευρώ ετησίως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

Νομολογία  
ΑΠ 677/2017: Η μη καταβολή δεδουλευμένων δεν συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων σύμβασης 

εργασίας  

Η μη καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών του μισθωτού, έστω και μακροχρόνια, δεν αρκεί να 

θεμελιώσει την έννοια της βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης εργασίας του, αν δεν 

συνδέεται και με την πρόθεση του εργοδότη να εξαναγκάσει αυτόν σε παραίτηση προκειμένου να αποφύγει 

την καταβολή σ’ αυτόν της αποζημίωσης απόλυσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL899BPB_U8p_znMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfSZH4A8_-KlVr1_7iViMukSP2283cjsu7L0-rp-3HAR
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ΑΠ 680/2017: Επίσχεσης της εργασίας του μισθωτού. Πότε το δικαίωμα για επίσχεση θεωρείται 

καταχρηστικό 

Η απόφαση της εναγομένης εταιρίας περί μετακίνησης της ενάγουσας-εργαζόμενης ως πωλήτριας-

για παροχή υπηρεσιών σε τόπο διαφορετικό από τον αρχικό, στο πλαίσιο άσκησης του διευθυντικού 

δικαιώματος της πρώτης, ενόψει του ότι η μετακίνηση αυτή επιβαλλόταν για την αναδιοργάνωση των 

υπηρεσιών της εταιρίας με τη διατήρηση των θέσεων εργασίας δε συνιστά βλαπτική μεταβολή των 

όρων εργασίας της ενάγουσας, με αποτέλεσμα η τελευταία να μη δικαιούται να θεωρήσει την 

ανωτέρω απόφαση της εναγομένης ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας και να μη δικαιούται 

συνεπώς να αξιώσει την αποζημίωση απόλυσής της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΝΣΚ 139/2017: Συμμετοχή του ΕΦΚΑ σε συμφωνία εξυγίανσης οφειλέτη, με οφειλές μόνο προς το 

Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και τον ίδιο τον ΕΦΚΑ. 

Ο ΕΦΚΑ δύναται να συνάπτει συμφωνία εξυγιάνσεως, ως κύριος πιστωτής (ήτοι με ποσοστό άνω 

του 60%) με οφειλέτη, ο οποίος έχει βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές μόνο προς το Δημόσιο και 

τον Ε.Φ.Κ.Α. και δεν οφείλει προς ιδιώτες (τραπεζικά ιδρύματα, προμηθευτές, εργαζομένους). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  
ΔΕΕ Υπόθεση C-449/16: Δικαιώματα υπηκόων τρίτων χωρών σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης 

O υπήκοος χώρας εκτός ΕΕ, κάτοχος νόμιμης άδειας διαμονής και άδειας εργασίας σε κράτος μέλος, 

δικαιούται κατά κανόνα τις παροχές κοινωνικής ασφάλισης που προβλέπονται για τους υπηκόους 

του κράτους αυτού. Νομοθετική ρύθμιση που περιορίζει την πρόσβαση στις παροχές αυτές αντιτίθεται 

στην Οδηγία 2011/98/ΕΕ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους 

τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C‑126/16: Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων – Διατήρηση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων – Εξαιρέσεις – Διαδικασία αφερεγγυότητας – pre‑pack – Επιβίωση επιχειρήσεως 

Η οδηγία 2001/23/ΕΚ σχετικά με τη διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση 

μεταβιβάσεων επιχειρήσεων έχει την έννοια ότι η προστασία των εργαζομένων διατηρείται σε 

περίπτωση κατά την οποία η μεταβίβαση επιχειρήσεως πραγματοποιείται, αφότου κηρυχθεί η 

πτώχευση μέσω συμφωνίας pre-pack, η οποία προετοιμάστηκε πριν από την πτώχευση και 

εφαρμόστηκε αμέσως μετά την κήρυξή της. Στο πλαίσιο αυτής ο σύνδικος εξετάζει τις δυνατότητες 

συνεχίσεως από τρίτο των δραστηριοτήτων της επιχειρήσεως και προετοιμάζεται για τις απαραίτητες 

ενέργειες προκειμένου να υλοποιηθεί η συνέχιση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

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=5080138
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192044&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=258847
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=192065&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=181744
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04. Προσεχώς  

Διαμόρφωση δικαίου των Α.Ε και Ε.Π.Ε 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή πρόκειται να προβεί σε αναμόρφωση του 

δικαίου των νομικών μορφών Α.Ε και Ε.Π.Ε σε μια προσπάθεια εκσυγχρονισμού των σχετικών 

διατάξεων ιδιαίτερα υπό το φως των διατάξεων της φορολογικής νομοθεσίας περί κινήτρων. Ο ΣΕΒ 

απέστειλε τις θέσεις του και πρόκειται να παρακολουθήσει στενά το ζήτημα ώστε να παρέμβει καίρια κατά 

τη διαμόρφωση του σχετικού νομοθετικού κειμένου. 

Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ) 

Την τελική του μορφή πρόκειται να λάβει το κείμενο της Υπουργικής Απόφασης με την οποία 

τροποποιούνται οι υφιστάμενοι Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ σε θέματα πληροφόρησης των καταναλωτών και 

ρύθμισης των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων κατά τη διακίνηση και εμπορία προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών. Ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή εντόπισε εγκαίρως τα σημαντικότερα ζητήματα που ρυθμίζονται με το υπό έκδοση σχέδιο 

και προέβη σε στοχευμένες παρεμβάσεις ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για 

την αγορά και τον καταναλωτή. 

Τροπολογία σε σχέδιο νόμου για παραχώρηση χρήσης αιγιαλού 

Με παρέμβαση του ΣΕΒ και σε συνεργασία με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών 

προχωρά προς κατάθεση σχέδιο τροπολογίας με την οποία επιλύεται σειρά προβλημάτων που 

αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις με μόνιμες λιμενικές εγκαταστάσεις είτε εντός είτε εκτός Ζωνών 

Λιμένων τις οποίες χρησιμοποιούν για την διακίνηση των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων 

τους. Η διάταξη ρυθμίζει με ολοκληρωμένο τρόπο το δικαίωμα παραχώρησης χρήσης του αιγιαλού, 

παραλίας και των Ζωνών Λιμένος καθώς και τον τρόπο υπολογισμού του σχετικού ανταλλάγματος.   
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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/

