
 
 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  
 

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

…..................…………………………..… σελ. 2 

02. Φορολογική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 10 

03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία 

…..................…………………………… σελ. 21 

 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ  

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ 

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΕΒ 

 

Μαρίνα Σπυριδάκη 

Διευθύντρια Τομέα 

Ε: mspyridaki@sev.org.gr 

Τ: +30 211 500 6187     

 

Αθηνά Βουνάτσου  

Associate Advisor 

Ε: avounatsou@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6109  

 

Αυγή Οικονομίδου 

Associate Advisor 

E: aoikonomidou@sev.org.gr 

T: +30 211 500 6130 

 

Σωτηρία Καλαντζή  

Advisor 

E: skalantzi@sev.org.gr  

T: +30 211 500 6113 

 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΝΙΚΟΛΑΣ 

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ – ΧΑΡΑ ΖΕΡΒΑ  

& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» 

 

Χαρά Δ. Ζέρβα 

Δικηγόρος - Εταίρος, Διαμεσολαβήτρια  

Ε: c.zerva@kanell.gr  

Τ: +30 210 361 1225 

 

Κατερίνα Καλαϊτζάκη 

Δικηγόρος 

Ε: k.kalaitzaki@kanell.gr  

Τ: +30 210 361 1236 

 

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

 

Η αγορά τοποθετείται   

 

 

 

Πηνελόπη Παγώνη 
Ανώτερη Διευθύντρια 
Υγιεινής, Ασφάλειας, 
Περιβάλλοντος & 
Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 

Κώστας Καλλιντέρης 
Tax partner  
Δικηγορική Εταιρεία 
Ζέπος & Γιαννόπουλος 
 

Κωστής 
Μπακόπουλος  
Δικηγόρος,  
Επίκουρος Καθηγητής 
Νομικής Σχολής 
Αθηνών 
 

 

“Περιβαλλοντική    
Αδειοδότηση: 
Μπορούμε να τα 
πάμε καλύτερα” 
 
 
 
 
[σελ. 2] 

“Ευθύνες μελών ΔΣ 
από «φοροδιαφυγή» 
της ανώνυμης 
εταιρίας: Πραγματική 
ευθύνη ή  ένα ακόμα 
αντικίνητρο στις 
επενδύσεις;”  
 
[σελ. 10] 

“Ένα σχόλιο για τις 
πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις στα 
Εργασιακά́”  
 
 
 

 
[σελ. 21] 

                                    Τα σημαντικά του μήνα 
 

Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και της Αγοράς Προϊόντων 

Σε διαβούλευση τέθηκε ο νόμος πλαίσιο για τη Εποπτεία των Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων και της Αγοράς Προϊόντων. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη 
διαβούλευση προτάσσοντας την ανάγκη α) επιτάχυνσης της έκδοσης της 
δευτερεύουσας νομοθεσίας, ώστε να καταστεί εφικτή η άμεση και ουσιαστική 
εφαρμογή του, β) ρητής θεσμικής κατοχύρωσης του κανόνα «μια αρχή 
συντονισμού ανά πεδίο εποπτείας», ώστε να αρθούν οριστικά οι 
συναρμοδιότητες μεταξύ των ελεγκτικών φορέων, γ) αξιοποίησης της 
εξωτερικής ανάθεσης και των εργαλείων πιστοποίησης, δ) δημιουργίας 
μητρώου ελεγκτών και ε) αναθεώρησης του τρόπου υπολογισμού και επιβολής 
προστίμων. Περισσότερα στη σελ. 4 

 

Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας 

Σύμφωνα με διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων, δεν 
υφίσταται προσαύξηση περιουσίας, στην περίπτωση κατά την οποία είναι 
εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού ποσού, που εμφανίζεται ως 
πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, 
ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική υποχρέωση.  

Περισσότερα στη σελ. 12 
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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

Πηνελόπη Παγώνη 
Ανώτερη Διευθύντρια  Υγιεινής, Ασφάλειας, Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης 
Ομίλου 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. 
 

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση: Μπορούμε να τα πάμε καλύτερα.   
 
Είναι γεγονός ότι με τον Ν. 4014/2011 η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης εντάχθηκε σε ένα πλαίσιο 
απλοποίησης και διαφάνειας. Αυτό εκφράστηκε με την κατάργηση μιας σειράς αδειών και την ενσωμάτωσή τους στην 
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), με τη θέσπιση ενός αυστηρού χρονικού πλαισίου για την 
ολοκλήρωση της αδειοδότησης, την επιβολή κυρώσεων και τους εναλλακτικούς τρόπους επίσπευσης της 
αδειοδότησης, την καθιέρωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος για έναν πιο ασφαλή και διαφανή τρόπο αδειοδότησης, 
με την παράλληλη μείωση ενός μεγάλου όγκου εγγράφων, την αύξηση της χρονικής ισχύος της ΑΕΠΟ, τη δυνατότητα 
αξιολόγησης των μελετών και την πραγματοποίηση επιθεωρήσεων από ιδιωτικούς φορείς, καθώς επίσης και τη 
μείωση των ασφαλιστικών καλύψεων για τις εγκαταστάσεις που εφαρμόζουν συστήματα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης. Ο νόμος, αυτός μετά από την ολοκλήρωση της πληθώρας των υπουργικών αποφάσεων, την έκδοση 
των οποίων προβλέπει και δεν έχουν δυστυχώς ακόμη ολοκληρωθεί, θα ικανοποιούσε τα πάγια αιτήματα των 
επιχειρήσεων που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας τους και την ουσιαστική περιβαλλοντική 
προστασία, στη μείωση του διοικητικού κόστους για την οικονομία και την κοινωνία και συνολικότερα στη βιώσιμη 
ανάπτυξη. 
 
Σύμφωνα με την  Ex post μελέτη «Έκθεση Συνεπειών Ρυθμίσεων στην ανταγωνιστικότητα από την εφαρμογή του Ν 

4014/11», που έγινε για τα πρώτα χρόνια εφαρμογής αυτού, διαπιστώθηκε μείωση αριθμού φακέλων πάνω από 88% 

και πάνω από 50% βελτίωση στους χρόνους απόκρισης. Έχει λοιπόν ήδη καταγραφεί εντυπωσιακή βελτίωση στην 

διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο πριν τον Ν. 4014. Παρόλα αυτά, έχουμε 

ακόμα μεγάλες καθυστερήσεις, αφού οι πραγματικοί χρόνοι ανταπόκρισης παραμένουν πολλαπλάσιοι αυτών που 

καθορίζει ο νόμος και  η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης θεωρείται για τις περισσότερες επιχειρήσεις 

επίπονη και χρονοβόρα. Στις καθυστερήσεις έρχονται να προστεθούν αυτές των τελικών υπογραφών των 

αποφάσεων λόγω αλλαγών των Υπουργών Περιβάλλοντος και οργανωτικών αλλαγών των υπηρεσιών. 

 

Οι άνθρωποι των επιχειρήσεων γνωρίζουμε ότι η δύσκαμπτη αυτή πραγματικότητα πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Η 

επίσπευση του εγκριτικού έργου των αρχών απαιτεί την ενίσχυση με προσωπικό, που μάλιστα πρέπει να είναι 

εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο σε περιβαλλοντικά θέματα, τεχνολογίες περιβάλλοντος παρόλο που  αυτό σήμερα 

φαντάζει απαγορευτικό. Η απλοποίηση του εγκριτικού έργου απαιτεί την επανεξέταση της κατηγοριοποίησης 

έργων και δραστηριοτήτων, ώστε να μειωθούν οι σημαντικές αποκλίσεις που παρουσιάζει η Ελληνική νομοθεσία 

συγκριτικά με την Ευρωπαϊκή (2011/92/EΕ) υπέρ της υποβολής Μ.Π.Ε., έναντι της ένταξης στο καθεστώς των 

Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (Π.Π.Δ.). Αντίστοιχα η αποτελεσματικότερη διαχείριση των φακέλων 

απαιτεί να εφαρμοστεί άμεσα η ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου, που έχει τεθεί μεν σε δοκιμαστική λειτουργία από 

το 2014, αλλά παραμένει ανενεργή για να περάσουμε σε ηλεκτρονική διεκπεραίωση και ροή εργασιών, συμβάλλοντος 

και στην περαιτέρω διαφάνεια της αδειοδοτικής διαδικασίας. Και φυσικά απαιτείται να ανοίξει ο διάλογος όλων των 

ενδιαφερομένων μερών για τη νομική θωράκιση των ΑΕΠΟ έναντι τυχόν νομικών προσφυγών.  

 

Η Βιώσιμη Ανάπτυξη, δηλαδή η οικονομική ανάπτυξη με προστασία του περιβάλλοντος για όφελος της κοινωνίας, οι 

Στόχοι ΟΗΕ για το 2030, που αποτελούν εθνικές δεσμεύσεις και κυριότερα οι προκλήσεις του μέλλοντος 

προϋποθέτουν ένα σύγχρονο, ευέλικτο και αποτελεσματικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Είναι ανάγκη 

…και μπορούμε να τα πάμε καλύτερα. 

 

http://www.observatory.org.gr/el-gr/erevnesmeletes/impactassessment/expostn40142011.aspx
http://www.observatory.org.gr/el-gr/erevnesmeletes/impactassessment/expostn40142011.aspx
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

Διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/652 (Μέθοδοι Υπολογισμού Εκπομπών 
Αερίων Θερμοκηπίου) 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας σχετικά με: α) 
το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/652 που αφορά στον καθορισμό των 
μεθόδων υπολογισμού των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των απαιτήσεων υποβολής 
εκθέσεων σύμφωνα με την Οδηγία 98/70/ΕΚ σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και 
β) το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που αφορά στη μεθοδολογία υπολογισμού της έντασης 
εκπομπών αερίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/1513 (Βιοκαύσιμα και Βιορευστά) 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας σχετικά με το 
σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1513, το οποίο προβλέπει αλλαγές στο 
υφιστάμενο πλαίσιο για τα βιοκαύσιμα και τα βιορευστά για την τροποποίηση της Οδηγίας 98/70/ΕΚ 
σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων βενζίνης και ντίζελ και για την τροποποίηση της Οδηγίας 
2009/28/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την τροποποίηση του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 & αντικατάσταση ΚΥΑ 
κριτηρίων & μεθοδολογία κατανομής βιοντίζελ 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενεργείας σχετικά με: α) 
το σχέδιο τροποποίησης του άρθρου 15Α του ν. 3054/2002 και β) το σχέδιο Υπουργικής Απόφασης 
για την τροποποίηση του πλαισίου κατανομής βιοντίζελ και τη θεσμοθέτηση υποχρέωσης 
ανάμειξης της βιοαιθανόλης με τη βενζίνη. Με την εν λόγω τροποποίηση προτείνεται ως απαραίτητη 
προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην κατανομή η κατοχή άδειας διάθεσης βιοκαυσίμων εταιρείας με 
μονάδα παραγωγής βιοντίζελ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσπίζεται υποχρέωση ανάμιξης 
βενζίνης- βιοαιθανόλης με αφετηρία το 2019. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι και την Τετάρτη 22 
Νοεμβρίου 2017 σχέδιο νόμου με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών». Συγκεκριμένα με το εν λόγω νομοσχέδιο καθορίζονται τα όρια των 
περιοχών ευθύνης των υφιστάμενων Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) προς 
επίτευξη κάλυψης του συνόλου των προστατευόμενων περιοχών, παράλληλα με την ίδρυση νέων ΦΔΠΠ, 
σε συνέχεια της ένταξης νέων χερσαίων και θαλάσσιων τμημάτων της ελληνικής επικράτειας στο Δίκτυο 
Natura 2000 και ταυτόχρονα, ρυθμίζονται τα διοικητικά και οργανωτικά θέματα αυτών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 σχετικά με 
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά 

H Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου 
Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 10/11/2017 την ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με 
υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά, την τροποποίηση των Οδηγιών 2002/65/ΕΚ, 2009/110/ΕΚ 
και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 και την κατάργηση της Οδηγίας 2007/64/ΕΚ». 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minenv/?p=8835
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8848
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8857
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8894
http://www.opengov.gr/minfin/?p=8104
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Διαβούλευση για το νόμο-πλαίσιο σχετικά με την Εποπτεία των Οικονομικών Δραστηριοτήτων και 
την Εποπτεία αγοράς προϊόντων 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης του 
σχεδίου νόμου- πλαισίου με τίτλο «Νόμος Πλαίσιο για την Εποπτεία των Οικονομικών 
Δραστηριοτήτων και την Εποπτεία αγοράς προϊόντων». Βασικούς πυλώνες του νομοσχεδίου, 
αποτελούν η θέσπιση ενιαίων αρχών και διαδικασιών που διέπουν την εποπτεία και τους ελέγχους, η 
εισαγωγή κοινών μεθόδων και εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την άσκηση εποπτείας και ο 
προσδιορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των αρχών και των υπαλλήλων που ασκούν εποπτεία, 
καθώς και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των ελεγχόμενων οικονομικών φορέων. Ο ΣΕΒ, συμμετείχε 
στη διαβούλευση υποβάλλοντας στο αρμόδιο Υπουργείο τις γενικές και κατ’ άρθρο παρατηρήσεις του και 
προτάσσοντας α) την ανάγκη αξιοποίησης της εξωτερικής ανάθεσης και των εργαλείων πιστοποίησης και 
β) την ανεπαρκή αναφορά του νομοσχεδίου σε μεικτά κλιμάκια, κοινούς ελέγχους μητρώο ελεγκτών και 
πρόστιμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου 
(Domain Names) με κατάληξη .gr. ή .ελ. 

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την έναρξη δημόσιας 
διαβούλευσης μέχρι τις 30 Νοεμβρίυ2017 σχετικά με την τροποποίηση του Κανονισμού Διαχείρισης 
και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ. Στόχος είναι η 
συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν ιδίως την εκχώρηση και διαχείριση 
Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .ελ και τη λειτουργία των καταχωρητών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί των κοινών προτάσεων όλων των ΔΣΜ σχετικά με τη 
μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που προκύπτουν από την 
ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη κατά τα άρθρα 43 και 56 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης επί των κοινών προτάσεων όλων των 
ΔΣΜ σχετικά με τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των προγραμματισμένων ανταλλαγών που 
προκύπτουν από την ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και από την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη 
κατά τα άρθρα 43 και 56 του Κανονισμού, στην ιστοσελίδα του ENTSO-e για την ενιαία σύζευξη επόμενης 
ημέρας και για την ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις 
τους στον ENTSO-e στο πλαίσιο της ως άνω δημόσιας διαβούλευσης έως τις 3 Δεκεμβρίου 2017 και να 
τις κοινοποιήσουν στη ΡΑΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών 
του Διασυνδεδεμένου Δικτύου 

Ενόψει λήψης απόφασης της ΡΑΕ για την έγκριση των συντελεστών απωλειών ενέργειας του 
Διασυνδεδεμένου Δικτύου, η Αρχή θέτει σε διαβούλευση μέχρι τις 24 Νοεμβρίου 2017 τη μελέτη 
εκτίμησης συντελεστών απωλειών δικτύου, καθώς και τα σχετικά ζητήματα που αφορούν την 
επικείμενη απόφασή της, περιλαμβανομένης και ενδεχόμενης θέσπισης υψηλότερου ορίου απωλειών 
δικτύου, σε συνάρτηση με μηχανισμό κινήτρων προς τον Διαχειριστή Δικτύου, κατά τα σχετικά οριζόμενα 
στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για την ανακοίνωση της παράτασης πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8426
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0725.html
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0711.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1511.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2017/maj/1611.csp
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Τροποποίηση ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων 
προϊόντων, προσαρμογή στην οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις (ν. 4496/2017, ΦΕΚ 170 A'/08.11.2017) 

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο σχετικά με την ανακύκλωση και την εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στη 
χώρα μας, εντός του οποίου εισήχθη άρθρο καθορισμού των όρων και οι προϋποθέσεων εγκατάστασης 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα, βιοαέριο ή βιορευστά σε αγροτεμάχια της 
επικράτειας, εκτός Αττικής, που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας. Με το 
άρθρο 28 συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4339/2015 σχετικά με τη διαδικασία αδειοδότησης των 
παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης εθνικής 
και περιφερειακής εμβέλειας. Επιπροσθέτως, με το άρθρο 30 του νόμου παρατείνονται μέχρι τις 11-12-
2017 οι προθεσμίες για την επεξεργασία αντιρρήσεων και την κύρωση δασικών χαρτών από τις 
αρμόδιες υπηρεσίες για τις περιπτώσεις που η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων έληξε στις 25-9-2017 και 
ορίζεται ότι, η συνέχιση λειτουργίας μέχρι και την 8-8-2018 των κατασκηνώσεων που λειτουργούν 
χωρίς τις προϋποθέσεις της δασικής, περιβαλλοντικής και πολεοδομικής νομοθεσίας, αφορά σε 
εγκαταστάσεις επί δασών και δασικών εκτάσεων ιδιαίτερου επιστημονικού, αισθητικού, 
οικολογικού ενδιαφέροντος (εθνικοί δρυμοί, αισθητικά δάση). 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ 

Θέσπιση εισφοράς 2% για τη διαφήμιση, προβολή ή εν γένει προώθηση πωλήσεων προϊόντων ή 
διάθεσης υπηρεσιών στο Ιnternet 

Με το άρθρο 22 του πρόσφατα ψηφισθέντος νόμου 4498/2017 θεσπίστηκε ειδική εισφορά 
ποσοστού 2% επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης 
πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο 
μέσω διαδικτύου (internet), εφόσον ο λήπτης των εν λόγω υπηρεσιών έχει κατοικία ή έδρα στην Ελλάδα 
και ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας ή έδρας του παρόχου των υπηρεσιών για τις διαφημίσεις στο Ιnternet. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ 

Άσκηση Υπαίθριων Εμπορικών Δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής 
νομοθεσίας και άλλες διατάξεις 

Στο εν λόγω ψηφισθέν, νομοσχέδιο περιλαμβάνονται διατάξεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των δυσλειτουργιών και στρεβλώσεων του επιμελητηριακού θεσμού. Ο ΣΕΒ συμμετείχε στη 
διαδικασία ακρόασης φορέων της Βουλής υποβάλλοντας προτάσεις οι οποίες έγιναν δεκτές στο σύνολό 
τους. Τις σημαντικότερες εξ΄ αυτών αποτέλεσαν, η δυνατότητα των επιχειρήσεων για αλλαγή επιμελητηρίου 
και ο εξορθολογισμός των τελών που καταβάλλουν, με βάση τις αρχές της αναλογικότητας και 
ανταποδοτικότητας.   

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ 

Μείωση από 20% σε 5% συντελεστή ειδικού φόρου επί της αξίας των διαφημίσεων 

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» εισήχθη το άρθρο 12 με το οποίο 
καθορίζεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου για τις διαφημίσεις που προβάλλονται από τα 
τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης στα οποία θα χορηγηθεί άδεια λειτουργίας από το ΕΣΡ στο 5% από 
01/04/2018. Παράλληλα, η ως άνω ρύθμιση επεκτείνεται και στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης που έχουν 
υπογράψει σύμβαση παραχώρησης με το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και σε αυτά της ΕΡΤ Α.Ε. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ 

 

 

http://www.parliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c47d98c9-8cec-4350-ab5d-a80a00c338b9
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Mdk-Qqj2Nad5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuaV9nDevpaWsHIllftiq2GkaibhrupVLJqZRJ4vBkLcu
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d51f9821-a6bf-492f-a79b-a82300fedd92
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/e-dentist-pap-apospasma.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=bc69c238-e896-45f7-a17d-a807014902a1
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8cXZ3FBsNLKR5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHdy2wWQDPYqrkVouNumIHyQfB7Xor4tvOKlQHC_wPs
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6feb840b-a603-4349-b431-a7c5010f32fc
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-games-pap-aposp_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf
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Άδεια για την απλούστευση του καθορισμού των ποσών που περιλαμβάνονται στη δασμολογητέα 
αξία των εμπορευμάτων 

Σύμφωνα με τον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα, η κύρια βάση της δασμολογητέας αξίας 
εμπορευμάτων είναι η συναλλακτική αξία, δηλαδή η πράγματι πληρωθείσα ή πληρωτέα για τα 
εμπορεύματα τιμή, όταν αυτά πωλούνται προς εξαγωγή με προορισμό το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. 
Οι τελωνειακές αρχές μπορούν, κατόπιν αιτήσεως, να επιτρέπουν την έκδοση άδειας για τον 
καθορισμό των στοιχείων (πχ. στοιχείων που πρέπει να προστίθενται στη δασμολογητέα αξία ή που δεν 
πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν) βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, εφόσον αυτά δεν μπορούν 
να αποτιμηθούν την ημερομηνία κατά την οποία γίνεται δεκτή η τελωνειακή διασάφηση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΠΟΛ.1162/2017: Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 163/2017 του Β΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με 
την επίδραση από την κατάθεση αίτησης για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 και την έκδοση 
προσωρινής διαταγής «περί αναστολής καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και διατήρησης 
της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του» 

Με γνωμοδότηση του ΝΣΚ κρίθηκε ότι η υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο ν. 3869/2010 και η 
χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 3869/2010, συνεπάγεται αναστολή των 
κατασχέσεων που επιβλήθηκαν στα χέρια των πιστωτικών ιδρυμάτων για τις μέλλουσες απαιτήσεις 
που γεννήθηκαν σε χρόνο μετά την υποβολή της αίτησης ή μετά τη χορήγηση της προσωρινής διαταγής 
αντίστοιχα, χωρίς ωστόσο το πιστωτικό ίδρυμα να πρέπει να αποδώσει τις εν λόγω απαιτήσεις 
στον οφειλέτη, δεδομένου ότι για τις απαιτήσεις αυτές καθίσταται οιονεί μεσεγγυούχος.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων 
ηλεκτρονικού ελέγχου εισροών - εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαιοειδών. 
Εγκατάσταση, διαδικασίες και προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας ηλεκτρονικού 
συστήματος εντοπισμού θέσης (Global Positioning System - GPS) 

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλέπεται ότι όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλει αίτημα για τοποθέτηση 
ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου εισροών-εκροών και διαθέτουν έγγραφη προσφορά από τον 
εγκαταστάτη πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και εντός μηνός παραγγελία, αλλά το 
σύστημα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που αφορούν τον εγκαταστάτη, γεγονός που βεβαιώνεται 
γραπτά, απαλλάσσονται από την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εφόσον η εγκατάσταση 
του συστήματος ολοκληρωθεί έως την 28/2/2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 
(Α’ 240) 

Με την με αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1167412 ΕΞ 2017 Κ.Υ.Α οι  δικαιούχοι πληρωμής υποχρεούνται να 
δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της 
ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
της. Οι σχετικές συναλλαγές αφορούν αποκλειστικά την εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική 
δραστηριότητά τους και πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Οι Επαγγελματικοί 
Λογαριασμοί δηλώνονται σε μορφή IBAN και επιβεβαιώνονται από τους Παρόχους Υπηρεσιών 
Πληρωμών του ν. 3862/2010. Σε περίπτωση μη επιβεβαίωσης του Λογαριασμού ή δήλωσης ίδιου 
Λογαριασμού από διαφορετικούς δικαιούχους πληρωμής, η ΑΑΔΕ προβαίνει σε απενεργοποίησή του.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημιουργία, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση ηλεκτρονικής πλατφόρμας Μητρώου 
Ρευματοδοτών Ρευματοληπτών (ΗΜΡΡ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 4472/2017 

Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η ηλεκτρονική πλατφόρμα (ΗΜΡΡ) 
περιλαμβάνει ένα σύνολο διακριτών λειτουργιών από τον κατασκευαστή, εισαγωγέα ή έμπορο των 
προϊόντων, ενώ καθίσταται υποχρεωτική από τις επιχειρήσεις η ηλεκτρονική καταχώριση 
ρευματοδοτών ρευματοληπτών, δια συνδέσεως των ενδιαφερομένων στην διαδικτυακή πύλη του ΗΜΡΡ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-10/pol1162.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL84GXLxOqNIoAliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtX5FozFP-g5IjUF3V-M1DhpuZ2eZJYN1QreLTNHjP4vz
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8ILYuCsertYx_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW65fSRfesqN5-oYYYoGz4BS-c8sIWSTc1eA1HB9Y4KJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8NdyEqTvdbSIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd-TpR3duyh0v9AxVX3i85Pa-qo90L15eoWXOQMQ8wEI
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Κ.Υ.Α. αριθ. 116821/2017: Λειτουργικές προδιαγραφές της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων ν. 4469/2017 (ΦΕΚ Α' 62) 

Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι η θέσπιση και περιγραφή των λειτουργικών προδιαγραφών 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του ν. 4469/2017, που 
τηρείται αρμοδίως στην ιστοσελίδα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και ειδικότερα 
καθορίζονται οι διαδικασίες υποβολής αίτησης, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και υπαγωγής στη διαδικασία και 
η ανάλυση των επιμέρους σταδίων μέχρι το πέρας της διαδικασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων 
Λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού στη 
σχετική αγορά καλλυντικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και τιμής, σε συνέχεια καταγγελιών της 
εταιρίας «NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Α.Ε.Β.Ε» για πιθανή παράβαση των διατάξεων των άρθρων 
1 και 2 του ν. 703/77 (νυν άρθρα 1 και 2 του Ν. 3959/2011, όπως ισχύει) αναφορικά με τον τομέα του 
χονδρεμπορίου 

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με την υπ’ αριθμ.646/2017 απόφαση επέβαλε πρόστιμα ύψους 18,8 
εκατομμυρίων ευρώ σε εταιρείες χονδρικής και λιανικής πώλησης καλλυντικών, διότι παραβίασαν 
το άρθρο 1 ν. 703/77, όπως ίσχυε, και το άρθρο 81 ΣυνθΕΚ (νυν 101 ΣΛΕΕ), με τη συμμετοχή τους σε 
απαγορευμένη οριζόντια σύμπραξη περί καθορισμού εκπτώσεων με αποτέλεσμα τον έμμεσο 
καθορισμό εύρους τιμών λιανικής, κατά την έννοια των εν λόγω διατάξεων, τουλάχιστον από τον 
Ιανουάριο 2005 έως και το Σεπτέμβριο 2006. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο στοιχείων οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης 

Η ΑΠΔΠΧ, με την υπ’ αριθ. 6/2017 γνωμοδότηση έκρινε το μέτρο της δημοσιοποίησης στο Διαδίκτυο 
του καταλόγου οφειλετών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής 
Ασφάλισης από την ΑΑΔΕ, ως καταρχήν πρόσφορο για την εκπλήρωση των φορολογικών 
υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος, σε περίοδο δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών. Η 
πρακτική αυτή κρίθηκε συνταγματικώς ανεκτή και μη υπερβαίνουσα των ορίων της προσφορότητας 
και της αναγκαιότητας και, συνεπώς, μη αντιτιθέμενη με κανόνες που κατοχυρώνουν το δικαίωμα του 
ατόμου στην προστασία από την επεξεργασία δεδομένων του προσωπικού χαρακτήρα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 212/2017: Μη δέσμευση της Διοίκησης από αμετάκλητες αθωωτικές 
αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων στο πλαίσιο χαρακτηρισμού μιας εκτάσεως ως δασικής 

Δε δεσμεύονται τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης από την αμετάκλητη αθωωτική απόφαση των 
ποινικών δικαστηρίων, καθώς και από αμετάκλητο βούλευμα αναφορικά με το δασικό χαρακτήρα 
μιας έκτασης. Σε περίπτωση που υιοθετήσουν χαρακτηρισμό με αντίθετο περιεχόμενο, τα διοικητικά 
όργανα οφείλουν να συμπεριλάβουν ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8JHHaQ4GNKkNp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQVdSEEv2lNulLtdd05gNz-GK4W9YARY-K5YICxTvQk-
https://www.epant.gr/(X(1)S(mchd0s0vznlpys5agzbkfwb3))/Pages/DecisionDetail?ID=1825
http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentSDisplay.jsp?docid=183,8,184,181,205,148,252,96
http://www.nsk.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#page-19
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Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 223/2017: Εγγραφή κοινοπραξιών στο Γ.Ε.ΜΗ. 

Οι κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, οι κοινοπραξίες με τη μορφή αστικής 
εταιρίας με νομική προσωπικότητα και οι ενώσεις προσώπων που ασκούν ή προτίθενται να 
ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα, χωρίς να έχουν καταστεί έμποροι από την άσκηση της 
δραστηριότητας, εγγράφονται υποχρεωτικώς στο Γ.Ε.ΜΗ. Εάν ο υπόχρεος ή ο τρίτος που έχει ειδικό 
έννομο συμφέρον παραλείψουν να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., η αρμόδια υπηρεσία 
καταχώρισης προβαίνει αυτεπαγγέλτως, μετά από έλεγχο, στην αναγκαία καταχώριση και επιβάλλει στον 
υπόχρεο και στους νόμιμους εκπροσώπους το προβλεπόμενο στο άρθρο 17 του ν. 3419/2005 πρόστιμο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 2362/2017: Ανάκληση της παραχώρησης κυριότητας δημόσιας έκτασης 

Η ανάκληση παραχώρησης κυριότητας δημόσιας έκτασης, που είχε λάβει χώρα χωρίς αντάλλαγμα, για 
το λόγο ότι έπαυσε να υφίσταται ο ειδικός δημόσιος σκοπός της παραχώρησης, έστω και μετά την 
παρέλευση μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν προσκρούει στην αρχή της χρηστής διοίκησης ή στην 
αρχή της προστατευόμενης εμπιστοσύνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δ.Εφ Αθ 1105/2017: Αλληλένδετη πώληση (bundling) χωρίς τη λήψη έγκρισης από την ΕΕΤΤ 

Με βάση την δικαστική απόφαση, η προσφεύγουσα εταιρεία και ο ΟΤΕ  αποτελούν ενιαία οικονομική 
οντότητα, διότι η μητρική ΟΤΕ ΑΕ ασκεί αποφασιστική επιρροή στη συμπεριφορά της θυγατρικής της 
προσφεύγουσας, κατέχοντας το 100% των μετοχών αυτής, γεγονός που ασκεί επιρροή στον υπολογισμό 
του κόστους των προϊόντων που συμμετέχουν στη σύζευξη και ως εκ τούτου στη διερεύνηση της ύπαρξης 
ή μη “ληστρικής τιμολόγησης” ή “συμπίεσης του περιθωρίου κέρδους”. Δεδομένου, δε, ότι η ΟΤΕ ΑΕ 
κατείχε σημαντική ισχύ στις αγορές της σταθερής τηλεφωνίας, όφειλε πριν από την παροχή της 
προσφοράς αλληλένδετης πώλησης (έκπτωση στο πάγιο της προσφεύγουσας σε συνδρομητές 
που διέθεταν πρόγραμμα σταθερής τηλεφωνίας ΟΤΕ) να κοινοποιήσει την πρότασή της στην ΕΕΤΤ, 
προκειμένου να λάβει έγκριση.,  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-641/16: Αγωγή εταιρίας που έχει την έδρα της σε άλλο κράτος μέλος κατά του 
αποκτώντος κλάδο δραστηριότητας της εταιρίας που έχει υπαχθεί σε διαδικασία αφερεγγυότητας 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν εμπίπτει στη διεθνή δικαιοδοσία του δικαστηρίου που κήρυξε την 
έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας αγωγή αποζημιώσεως με την οποία προσάπτεται στον 
αποκτώντα κλάδο δραστηριότητας που μεταβιβάστηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ότι κακώς 
εμφανίστηκε ως αποκλειστικός διανομέας των προϊόντων που κατασκευάζονται από τον οφειλέτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα για τις εμπορευματικές μεταφορές  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση από τις 25 Οκτωβρίου 2017 έως και τις 18 Ιανουαρίου 
2018 πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση απόψεων σχετικά με τη χρήση εγγράφων ηλεκτρονικών 
εμπορευματικών μεταφορών. Στόχος είναι να εντοπισθούν α)  ο λόγος της περιορισμένης χρήσης των 
έγγραφων μεταφοράς σε ηλεκτρονική μορφή β) τα ενδεχόμενα μέτρα για τη στήριξη της ευρείας χρήσης 
των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών στον τομέα των 
μεταφορών και της εφοδιαστικής γ)τις αναμενόμενες επιπτώσεις των μέτρων αυτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

http://www.nsk.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#page-19
http://www.ddikastes.gr/?q=node/2243
http://www.adjustice.gr/webcenter/portal/defeteioath/epikairotita/apofaseis?contentID=DECISION-TEMPLATE1510567527397&_afrLoop=36270800327509326#!%40%40%3F_afrLoop%3D36270800327509326%26centerWidth%3D100%2525%26contentID%3DDECISION-TEMPLATE1510567527397%26leftWidth%3D0%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26showHeader%3Dtrue%26_adf.ctrl-state%3D1dnx8a7pmm_33
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196503&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=980003
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-survey-electronic-documents-freight-carriage_en
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ΔΕΕ Yπόθεση C-106/16: Ελευθερία εγκαταστάσεως – Διασυνοριακή μετατροπή εταιρίας – Εθνική 
ρύθμιση, η οποία εξαρτά τη διαγραφή από το εμπορικό μητρώο από τη λύση της εταιρίας μετά το 
πέρας διαδικασίας εκκαθαρίσεως 

Σε περίπτωση που, εταιρία συσταθείσα, σύμφωνα με τη νομοθεσία κράτους μέλους, επιθυμεί να 
μετατραπεί σε εταιρία του εθνικού δικαίου άλλου κράτους μέλους, τηρουμένου του κριτηρίου που θέτει 
το δεύτερο κράτος μέλος για την υπαγωγή μιας εταιρίας στην εθνική έννομη τάξη του, η σχετική δυνατότητα 
εμπίπτει στην ελευθερία εγκαταστάσεως, έστω και αν η εταιρία αυτή θα ασκεί το κύριο μέρος ή και 
το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της στο πρώτο κράτος μέλος. Τυχόν εθνική ρύθμιση  
για διαγραφή της από το οικείο εμπορικό μητρώο την εκκαθάριση της εταιρίας, είναι ικανή να 
δυσχεράνει ή και να εμποδίσει τη διασυνοριακή μετατροπή μιας εταιρίας. καισυνιστά περιορισμό 
της ελευθερίας εγκαταστάσεως, ο οποίος δικαιολογείται μόνο από επιτακτικούς λόγους γενικού 
συμφέροντος, όπως η προστασία των συμφερόντων των δανειστών, των μειοψηφούντων εταίρων και των 
εργαζομένων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ψευδείς ειδήσεις και την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο έως και τις 23 Φεβρουαρίου 2018. Πρώτιστος σκοπός της 
διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό των ψευδών ειδήσεων 
και τη διάδοσή τους στο διαδίκτυο, την αξιολόγηση των μέτρων που έχουν ήδη λάβει πλατφόρμες, 
εταιρείες μέσων ενημέρωσης και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών με σκοπό την καταπολέμηση 
της διάδοσης ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο και τέλος τον καθορισμό του πεδίου μελλοντικής δράσης 
με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των πληροφοριών και την πρόληψη της 
παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με τους θεσμικούς επενδυτές και τα καθήκοντα των διαχειριστών 
περιουσιακών στοιχείων όσον αφορά τη βιωσιμότητα  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοινώνει δημόσια διαβούλευση έως και τις 22 Ιανουαρίου 2018, σχετικά με 
τους θεσμικούς επενδυτές και τα καθήκοντα των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων όσον 
αφορά στη βιωσιμότητα, προκειμένου να συλλέξει τις απόψεις των ενδιαφερομένων μερών για να 
ενημερωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των επιπτώσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195941&pageIndex=0&doclang=EL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1854037
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fake-news-and-online-disinformation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-investors-duties-sustainability_en
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02. Φορολογική νομοθεσία 

  

 

 

 

Κώστας Καλλιντέρης 
Tax partner  
Δικηγορική Εταιρεία Ζέπος & Γιαννόπουλος 

 
Ευθύνες μελών ΔΣ από «φοροδιαφυγή» της ανώνυμης εταιρίας: Πραγματική ευθύνη ή  
ένα ακόμα αντικίνητρο στις επενδύσεις;  
 
Ερώτηση: Υπάρχουν βασικές αλλαγές στην ποινική φορολογική νομοθεσία που να αιτιολογούν την  
αυξημένη «ποινικοποίηση» των φορολογικών παραβάσεων που παρατηρείται την τελευταία περίοδο 
κατά τη διάρκεια των φορολογικών ελέγχων;  
 
Ας ξεκινήσουμε επισημαίνοντας ότι η έννοια της φοροδιαφυγής δεν έχει διευρυνθεί με την εισαγωγή του ΚΦΔ 
(Ν.4174/2013) καθώς οι υφιστάμενες διατάξεις απλώς ενσωματώθηκαν στο άρθρο 67 του Κώδικα. Η περιγραφή 
των εγκλημάτων της φοροδιαφυγής προϋποθέτει πρόθεση απόκρυψης φορολογητέας ύλης και σκοπό μη 
καταβολής του οφειλόμενου φόρου. Τέτοιες περιπτώσεις συνδέονται συνήθως με τη χρήση πλαστών και εικονικών 
φορολογικών στοιχείων, όπου η πρόθεση απόκρυψης εισοδήματος είναι προφανής, η μη απόδοση 
παρακρατούμενων φόρων και η μη υποβολή φορολογικών δηλώσεων από δόλο. Μέχρι πρόσφατα, αυτές ήταν οι 
περιπτώσεις που κατέληγαν στα ποινικά δικαστήρια.  
Ακόμη και η διαδικασία άμεσης έναρξης της ποινικής διαδικασίας με τη διαπίστωση του αδικήματος, είχε ήδη 
εισαχθεί στο νόμο πριν την εισαγωγή του ΚΦΔ, όταν επρόκειτο για περιπτώσεις κακουργηματικής φοροδιαφυγής. 
Ασφαλώς, αν τελικά ο φορολογούμενος προέβαινε σε εξώδικη λύση της διαφοράς, αίρονταν η ποινική ευθύνη των 
μελών της διοίκησης της υπόχρεης εταιρείας. Υπό το σημερινό καθεστώς, η υποχρέωση υποβολής μηνυτήριας 
αναφοράς προς τον εισαγγελέα υποβάλλεται «αμελλητί» και καλύπτει και τις περιπτώσεις πλημμεληματικής 
φοροδιαφυγής. Ποιοτικά όμως, οι περιπτώσεις φοροδιαφυγής δεν έχουν αλλάξει. Συνεπώς, η σημερινή πρακτική 
της φορολογικής διοίκησης εξηγείται μόνο στα πλαίσια της επίδειξης υπερβάλλοντος ζήλου σε συνδυασμό με μία 
παρανόηση ως προς την ερμηνεία της έννοιας της φοροδιαφυγής, ίσως λόγω της πλήρους αυτοματοποίησης της 
σχετικής ποινικής διαδικασίας. Σήμερα, εφόσον καλύπτεται το ποσοτικό όριο του νόμου (50.000 ευρώ/έτος για 
ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους και 100.000 ευρώ/έτος για φόρο εισοδήματος) κατά κανόνα αποστέλλεται 
από την ελεγκτική αρχή μηνυτήρια αναφορά προς τον εισαγγελέα.   
 
Ερώτηση: Θα ήταν χρήσιμη μία παρέμβαση από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών ώστε να 
αποφευχθούν οι εκτροπές που παρατηρούνται σήμερα κατά τη διεξαγωγή των φορολογικών ελέγχων;  
 
Η ως άνω προβληματική πρακτική αντιμετωπίζεται τόσο από λειτουργούσες σοβαρές εταιρείες με πολυπληθές 
προσωπικό και εξαγωγική δραστηριότητα όσο και από αλλοδαπούς επενδυτές, οι οποίοι είτε είναι εξαιρετικά 
επιφυλακτικοί είτε αποτρέπονται να επενδύσουν στην Ελλάδα πληροφορούμενοι ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός 
ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ως μοχλό πίεσης την ποινικοποίηση των φορολογικών παραβάσεων για την 
αποδοχή των διαπιστώσεων καταλογισμού που εκδίδει.   
 
Πέρα από την ανάγκη νομοθετικής αλλαγής, θεωρούμε απαραίτητη την έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου από τη 
Διοίκηση, για την οριοθέτηση της έννοιας την ποινικής φοροδιαφυγής. Θέματα όπως (α) η απόρριψη της 
φορολογικής έκπτωσης δαπανών,  (β) ο εξωλογιστικός προσδιορισμός φορολογητέων κερδών και (γ) η εφαρμογή 
διατάξεων κατά της φοροαποφυγής, έννοιας διακριτής από τη φοροδιαφυγή, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο 
της ερμηνευτικής εγκυκλίου.   
 
Η ΑΑΔΕ έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει ορθολογικά και ρεαλιστικά και ότι μπορεί να είναι ίσως πιο 
αποτελεσματική από τη δικαστική εξουσία στο συγκεκριμένο πεδίο. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Παράταση προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 

Στο πλαίσιο του ψηφισθέντος νομοσχέδιου με τίτλο «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων» εισήχθη άρθρο με 
το οποίο δίνεται παράταση έως τις 25.11.2017 για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς 
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών. Για τις δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την 
1.6.2017 μέχρι και τη λήξη της ως άνω παραταθείσας προθεσμίας, ο τυχόν οφειλόμενος πρόσθετος 
φόρος ορίζεται στο δώδεκα τοις εκατό (12%) του κυρίου φόρου. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ και για το ψηφισθέν πιέστε εδώ 

Αναστολή πλειστηριασμών με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής 

Βάσει της υπ’ αριθ. πρωτ.: Δ.ΕΙΣΠΡ. Β 1080206 ΕΞ 2017 της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης 
(ΑΑΔΕ) με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής και για όσο χρονικό διάστημα 
τηρούνται οι όροι αυτών, αναστέλλεται κατά περίπτωση η λήψη των αναγκαστικών μέτρων ή η 
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης (έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού) 
και λοιπών μέτρων επί κινητών και ακινήτων, εφόσον η εκτέλεση αφορά μόνο ρυθμισμένα χρέη. 
Επίσης, με την υπαγωγή των οφειλών σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής αναστέλλεται κατά 
περίπτωση η ποινική διαδικασία ή αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε κατά τις 
διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990, ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Κ.Υ.Α. αριθ. 1069/2017: Τύπος 

και περιεχόμενο της Δήλωσης Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ) και της Δήλωσης Οικονομικών 

Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ) - Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών 

Κατόπιν της σχετικής απόφασης του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματική την εκδοθείσα ΚΥΑ για τις 
δηλώσεις «πόθεν έσχες», εκδόθηκε αναπροσαρμοσμένη η σχετική απόφαση, στην οποία εκτός των 
κειμένων, περιέχονται οι οδηγίες συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., καθώς και όλοι οι 
πίνακες συμπλήρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για όλα τα υπόχρεα προς υποβολή δήλωσης 
πρόσωπα. Παρά ταύτα, παρέμεινε η υποχρέωση περί αναγραφής στη Δ.Π.Κ. των ποσών σε 
μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, 
καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, για την οποία το 
ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι αντίκειται στο δικαίωμα περί ελεύθερης ανάπτυξης της 
προσωπικότητας, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην αρχή της 
αναλογικότητας, ενώ δε δόθηκε καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εγκατάσταση μηχανών POS και ακατάσχετος επιχειρηματικός λογαριασμός 

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή με το υπ’αριθ. πρωτ.: 86691/2017 
έγγραφό της αναφέρεται στην υπ. αριθ. 83942/27-07-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο με την οποία παρέχονται 
οδηγίες για την εφαρμογή της σχετικής ΚΥΑ «Ρύθμιση Υποχρέωση Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα 
σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016», η οποία ορίζει ότι όσοι υπόχρεοι έχουν υποβάλλει αίτημα 
πριν την παρέλευση της οριζόμενης προθεσμίας και το τερματικό αποδοχής μέσων πληρωμών με 
κάρτα δεν τους έχει χορηγηθεί για λόγους που ανάγονται στο πιστωτικό ίδρυμα, απαλλάσσονται 
της επιβολής προστίμου. Επίσης ο υπόχρεος απαλλάσσεται από το διοικητικό πρόσημο όταν 
αποδεδειγμένα συντρέχει αντικειμενική αδυναμία απόκτησης τερματικού αποδοχής καρτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=6feb840b-a603-4349-b431-a7c5010f32fc
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/r-games-pap-aposp_XPress_Hamster_temp.qxp.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL89yHYf254ryXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcN4PCpUGvmO2S8YC15AwkyX23M48UOaYgIv_DlUxxFV
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ΠΟΛ.1174/2017: Φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας από μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και 

εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου που προκύπτει κατ’ εφαρμογή της Υ.Α. 1332/2017 

Στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, τα κεφαλαιακά 

κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου ή εταιρικών 

ομολόγων με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου με άλλους τίτλους, που λαμβάνει χώρα με βάση τα 

οριζόμενα στο σχετικό Πληροφοριακό Δελτίο και αποτελεί μέρος του προγράμματος συμμετοχής στην 

αναδιάταξη του ελληνικού δημόσιου χρέους, απαλλάσσονται του φόρου υπεραξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1175/2017: Διευκρινίσεις για θέματα ελέγχου προσαύξησης περιουσίας 

Σε συνέχεια της πρόσφατης γνωμοδότησης του ΣτΕ εκδόθηκε διευκρινιστική εγκύκλιος για τη διενέργεια 
ελέγχων αναφορικά με προσαύξηση περιουσίας φορολογουμένων, ανεξαρτήτως του τρόπου ή της μεθόδου 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης. Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι δεν υφίσταται προσαύξηση 
περιουσίας, κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 48 του ν. 2238/1994 ή της παρ. 4 του άρθρου 21 του 
ν.4172/2013, στην περίπτωση κατά την οποία είναι εμφανής η πηγή προέλευσης ενός χρηματικού 
ποσού, το οποίο εμφανίζεται ως πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του ελεγχόμενου φυσικού 
προσώπου (π.χ. εισόδημα από κεφάλαιο, εισόδημα από κινητές αξίες, εισόδημα Δ' πηγής του 
ν.2238/1994, πώληση περιουσιακών στοιχείων, δάνειο, κ.τλ.), ακόμα και αν το ποσό αυτό δεν 
συμπεριελήφθη στις σχετικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ενώ υπήρχε σχετική 
υποχρέωση. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον οι εν λόγω πιστώσεις συνεπάγονται φορολογική υποχρέωση 
στο φόρο εισοδήματος, ο καταλογισμός δεν θα γίνεται κατ' επίκληση των ανωτέρω διατάξεων, αλλά των, 
κατά περίπτωση, εφαρμοστέων διατάξεων του ν.2238/1994 ή του ν.4172/2013, αναλόγως του είδους του 
εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1172/2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων του 

άρθρου 19 του ν.4174/2013 και την έναρξη της προθεσμίας για την παραγραφή της αξίωσης 

επιστροφής φόρου σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. 

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος που υποβάλλονται από 1-1-2014 και εφεξής, 
ανεξάρτητα εάν αφορούν χρήσεις πριν ή μετά την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Δ., ισχύουν τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 3 της ΠΟΛ.1174/14.7.2014 εγκυκλίου ως προς την προθεσμία υποβολής αυτών, ήτοι πέντε 
έτη από τη λήξη του έτους εντός το οποίου λήγει η προθεσμία υποβολής (αρχικής) δήλωσης. Από 
την με οποιονδήποτε τρόπο αποδοχή της ως άνω τροποποιητικής δήλωσης άρχεται η 
προβλεπόμενη προθεσμία παραγραφής της αξίωσης επιστροφής φόρου, η οποία, για εισοδήματα 
των χρήσεων μέχρι 31-12-2013, είναι τριετής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1166/2017: Παράταση της προθεσμίας οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 

ν.4446/2016 - Κοινοποίηση διατάξεων του κατατεθέντος σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις για την αγορά 

παιγνίων» 

Παρατάθηκε μέχρι και την 15.11.2017 η προθεσμία για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης. 

Φορολογούμενοι για τους οποίους κοινοποιείται εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής 

πληροφοριών από 01.11.2017 και εφεξής έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων 

οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, δύνανται να υποβάλλουν δηλώσεις εντός 

προθεσμίας πέντε ημερών από την κοινοποίηση της εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής 

πληροφοριών. Ο φορολογούμενος δύναται να υποβάλλει δηλώσεις και μετά το πέρας των πέντε ημερών 

και μέχρι το πέρας της προθεσμίας υπαγωγής στη ρύθμιση οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol_1174_2017.pdf
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/7
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol1175_2017.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol_1172_2017.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol1166_2017.pdf
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ΠΟΛ.1171/2017: Εφαρμογή των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 84 του ν.2238/1994 και των 
διατάξεων του ν.2362/1995, για την έκπτωση του φόρου που προέκυψε και καταβλήθηκε κατ' 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 34 του ν.2238/1994 για οικοδομικές επιχειρήσεις - 
Κοινοποίηση της αριθ. 59/2017 γνωμοδότησης του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. 

Κοινοποιείται η υπ’ αριθ. 59/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ., που έγινε αποδεκτή από το Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση κατά την οποία η 
επιχείρηση δεν υποβάλλει και για όσο χρόνο δεν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος που 
να αφορά στη διαχειριστική περίοδο ολοκλήρωσης της οικοδομής, δεν τίθεται ζήτημα έκπτωσης 
φόρου. Τα προεκτεθέντα δεν διαφοροποιούνται σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής 
οριστικής δήλωσης και έκδοσης και κοινοποίησης καταλογιστικού του φόρου φύλλου ελέγχου, διότι στις 
περιπτώσεις αυτές επέρχονται οι προβλεπόμενες από το νόμο συνέπειες, στις οποίες από καμία διάταξη 
δεν προκύπτει ότι συγκαταλέγεται και η απώλεια του δικαιώματος έκπτωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1169/2017: Διευκρινίσεις επι της ΠΟΛ. 1097/2017 ως προς την είσπραξη Εφάπαξ Εισφοράς για 
τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΔΧ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3887/2010, όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του αρ. 18 του ν. 4233/2014, για τη θέση σε κυκλοφορία ΦΔΧ, εισπράττεται εφάπαξ εισφορά 
υπέρ του Δημοσίου, η οποία ορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. Β1/οικ.17662/1345/18.3.2014 κοινή απόφαση 
των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων στο ποσό των 500 ευρώ. 
Περαιτέρω, έπαψαν να ισχύουν αυτοδικαίως οι Άδειες Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) και η εισφορά των 
1000€, που καταβλήθηκε για τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση ΑΟΜ, επιστρέφεται στον υπόχρεο. Κατά 
συνέπεια, απαιτείται η είσπραξη μόνο της εισφοράς για χορήγηση νέων αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ, 
όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρούσα εγκύκλιο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1165/2017: Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1110/20.7.2017 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων που αφορά στη: α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που 
υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α’ του Πέμπτου Μέρους «Οικειοθελής 
Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 4446/2016 και β) 
ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης 

Σε περίπτωση που σε βάρος φορολογουμένου ο οποίος υποβάλλει ή έχει υποβάλει δήλωση με βάση 
τις διατάξεις του ν. 4446/2016 εκδίδεται αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση του αρμοδίου 
δικαστηρίου για οποιοδήποτε από τα εγκλήματα του άρθρου 3 του ν. 3691/2008, εκτός του 
αδικήματος της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης ιη’ του ίδιου άρθρου και νόμου, ο φορολογούμενος 
εκπίπτει των ευνοϊκών ρυθμίσεων των διατάξεων των άρθρων 57 έως και 60 του ν. 4446/2016, 
εκτός αν αποδείξει ότι τα ποσά που περιλαμβάνονται στη δήλωση δεν προέρχονται από το 
έγκλημα για το οποίο καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση κατά τα ανωτέρω. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΔΕΔ Αθήνας απόφ. 4036/2017: Μεταφορά ζημιάς που αναγνωρίσθηκε από τον έλεγχο - Μείωση 

κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών και μεταφορά φορολογικής ζημιάς 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή ενδικοφανή προσφυγή ανώνυμης εταιρείας σε βάρος της 
οποίας είχε επιβληθεί φόρος εισοδήματος ύψους 509.835,70€ και χρηματικό πρόστιμο ύψους 254.917,85€, 
καθώς από τον διενεργηθέντα έλεγχο προσδιορίσθηκαν φορολογητέα κέρδη για τη χρήση 2014 ποσού 
1.960.906,54 €, αν και η ελεγχόμενη εταιρεία ορθώς με απόφαση έκτακτης γενικής συνέλευσης 
συμψήφισε λογιστικές ζημίες με ισόποση μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol_1171_2017.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/pol_1169_2017.pdf
http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/170718_en_4036_ath.pdf
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ΔΕΔ Αθήνας απόφ. 3950/2017: Μεταφορά φορολογικής κατοικίας και υποβολή ξεχωριστής 

δήλωσης με τη σύζυγο 

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκανε δεκτή ενδικοφανή προσφυγή φορολογούμενου για μεταφορά της 
φορολογικής του κατοικίας στο εξωτερικό, δεχόμενη ότι είχε την φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό 
από 1.1.2014 και εφεξής, οπότε από το χρόνο αυτό και μετά έχει τη δυνατότητα υποβολής χωριστής 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τη σύζυγό του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση της αριθ. Φ.31/13/3-6-2003 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών 

αποθηκών κοινοτικών οχημάτων» 

Με την υπ’ αριθμ. ΔΕΦΚΦ Δ 1160668 ΕΞ 2017, τα νέου τύπου οχήματα που παρουσιάζονται για 
πρώτη φορά στη χώρα στο πλαίσιο της εμπορικής πολιτικής του ενδιαφερόμενου αποθηκευτή 
εισαγωγέα δε μπορούν να ξεπερνούν τα 3 τεμάχια ανά τύπο οχήματος, για κάθε αποθηκευτή 
αντιπρόσωπο. Εφόσον ο αριθμός τους ξεπερνά τα 3 τεμάχια, απαιτείται κατόπιν εισήγησης του Τελωνείου 
Ελέγχου της Φορολογικής Αποθήκης, έγκριση της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., πριν από τη 
χορήγηση της άδειας προσωρινής εξόδου από την αρμόδια τελωνειακή αρχή. Ομοίως, κατόπιν έγκρισης 
της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., η αρμόδια τελωνειακή αρχή δύναται να χορηγήσει άδεια 
εξόδου από τη φορολογική αποθήκη με διάρκεια παραμονής, επιπλέον 45 ημερών, από τη διάρκεια και 
μόνο για σκοπούς δοκιμής (test drive). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΣτΕ 2649/2017: Άκυρη η ΚΥΑ για τις δηλώσεις «πόθεν έσχες». Αντισυνταγματική η αναγραφή των 

μετρητών στις δηλώσεις 

Ακυρώθηκε στο σύνολό της η 1846/13.10.2016 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, 
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Τύπος και περιεχόμενο της Δήλωσης 
Περιουσιακής Κατάστασης (Δ.Π.Κ.) και της Δήλωσης Οικονομικών Συμφερόντων (Δ.Ο.Σ.) - 
Ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων αυτών», διότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν απέκτησε 
νόμιμη υπόσταση λόγω μη συνδημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως των παραμετρικών 
τιμών και των οδηγιών συμπλήρωσης πεδίων των Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ., που περιλαμβάνονται στην 
ηλεκτρονική εφαρμογή «πόθεν έσχες», με αποτέλεσμα να καθίσταται ανέφικτος ο έλεγχος νομιμότητας των 
ουσιωδών αυτών στοιχείων της κανονιστικής ρύθμισης. Η επιβαλλόμενη δε υποχρέωση να 
συμπεριληφθούν στη Δ.Π.Κ., ποσά σε μετρητά που υπερβαίνουν τα 15.000 ευρώ και φυλάσσονται εκτός 
πιστωτικών ιδρυμάτων ή εντός θυρίδων, καθώς και κινητά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων η αξία 
υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ, αντίκειται στο δικαίωμα περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, 
στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και στην αρχή της αναλογικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 2084/2017: Μεταρρύθμιση του φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος εταιρείας λόγω μη 

ορθού συνυπολογισμού των εκπεστέων ποσών από τη φορολογική αρχή 

Το Δικαστήριο έκρινε απαραίτητη τη μεταρρύθμιση του φύλλου ελέγχου φορολογίας εισοδήματος εταιρείας, 
κατόπιν προσδιορισμού των ποσών προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα αυτής και ειδικότερα των 
παραγωγικών δαπανών που κατέβαλε η εταιρεία για ενοίκια κατοικίας των στελεχών της, όσο και για 
δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι τα 
ποσά αυτά καταβλήθηκαν οικειοθελώς από την εταιρεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/blog/attach/files/rss/170717_en_3950_ath.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2017-11/forol_apoth.pdf
http://www.ddikastes.gr/?q=node/2185
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ΣτΕ 2810/2017: Φόρος 15% επί των ακινήτων εξωχώριων εταιρειών 

Το αυστηρό καθεστώς προστασίας των δασικών οικοσυστημάτων και αναδασωτέων εκτάσεων δεν 
αποκλείει την επιβολή και στις ειδικές αυτές κατηγορίες ακινήτων φορολογικών επιβαρύνσεων. Άλλωστε, το 
ύψος του φορολογικού συντελεστή που αυξήθηκε αναδρομικώς από 1.1.2010 από 3% σε 15% επί 
της αξίας των ακινήτων, με στόχο, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του νομικού πλαισίου, που 
περιβάλλει τα ακίνητα των εξωχωρίων εταιρειών. Είτε παρέχοντας στη φορολογική αρχή τις αναγκαίες 
πληροφορίες για τους πραγματικούς κυρίους των ακινήτων, είτε κατόπιν μεταβίβασης των αποτελούντων 
το αντικείμενο του φόρου ακινήτων σε φυσικά πρόσωπα εντός ορισμένης προθεσμίας, δε μπορεί να 
θεωρηθεί ως υπέρμετρη επιβάρυνση της ιδιοκτησίας ή επέμβαση στην περιουσία των 
βαρυνομένων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 2173/2017: Οφειλή φόρου μεταβίβασης ακινήτων σε περίπτωση πλαστής δήλωσης 

μεταβίβασης 

Το Δικαστήριο απορρίπτοντας σχετική αναίρεση του φορολογούμενου/αγοραστή, τον θεώρησε υπόχρεο 

για την καταβολή φόρου μεταβίβασης ενός ακινήτου, που μεταβιβάστηκε με πλαστή δήλωση 

μεταβίβασης και πλαστό διπλότυπο καταβολής του εν λόγω φόρου, από άλλο 

φορολογούμενο/πωλητή που δεν είχε πότε στην κυριότητά του το επίμαχο ακίνητο και το οποίο κατ’ 

ουσίαν ο φορολογούμενος/αγοραστής δεν απέκτησε ποτέ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1751/2017: Άρνηση της φορολογικής αρχής για λήψη ανακλητικών δηλώσεων 

φορολογουμένου μετά την πάροδο του πενταετούς χρόνου παραγραφής των φορολογικών 

αξιώσεων του Δημοσίου 

Η αξίωση του φορολογούμενου για επιστροφή του καταβληθέντος φόρου εισοδήματος, βάσει των 
φορολογικών του δηλώσεων, προϋποθέτει την αντίστοιχη ανάκληση εντός του πενταετούς χρόνου 
παραγραφής των φορολογικών αξιώσεων του Δημοσίου. Η υποβολή ανακλητικών δηλώσεων του 
φορολογούμενου μετά την πάροδο του πενταετούς χρόνου παραγραφής της σχετικής 
φορολογικής αξίωσης του Δημοσίου δεν ανατρέπει τους τίτλους, βάσει των οποίων καταβλήθηκαν οι 
αναλογούντες στα δηλωθέντα εισοδήματα φόροι, με αποτέλεσμα αυτοί να μην καθίστανται αχρεώστητοι. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2829/2016: Ο τρόπος υπολογισμού των τόκων για την επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων φόρων 

Για την έντοκη επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων ως αφετηρία της καταβολής των τόκων 
πρέπει να θεωρηθεί η ημερομηνία άσκησης της προσφυγής εκ μέρους του φορολογούμενου. Ως 
βάση δε υπολογισμού του επιτοκίου δεν πρέπει να ληφθεί υπόψη το γενικώς ισχύον επιτόκιο υπερημερίας, 
αλλά το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2477/2016: Εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού 

νομικών προσώπων 

Ο προσδιορισμός του φορολογητέου για κοινωφελή ιδρύματα εισοδήματος από ακίνητα γίνεται μετά την 
αφαίρεση από το ακαθάριστο εισόδημά τους των δαπανών που συμβάλλουν στην πραγματοποίηση της 
συγκεκριμένης κατηγορίας εισοδήματος και συνεπώς για τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα δε νοείται έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα από εκμίσθωση ακινήτων δαπανών μη 
συναφών προς την απόκτηση του εν λόγω εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.ddikastes.gr/?q=node/2241
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ΣτΕ 2115/2017: Η φορολογική αρχή φέρει το βάρος απόδειξης της εικονικότητας φορολογικών 

στοιχείων 

Σε περίπτωση απόδοσης της παράβασης σε επιτηδευματία της λήψεως εικονικού τιμολογίου ή 
δελτίου αποστολής, υπό την έννοια, είτε ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η συναλλαγή στην οποία αυτό 
αναφέρεται, είτε ότι έχει μεν πραγματοποιηθεί η συναλλαγή, όχι όμως, όπως εμφανίζεται, με το φερόμενο 
ως εκδότη του τιμολογίου ή δελτίου αποστολής, η φορολογική αρχή βαρύνεται κατ’ αρχήν με την 
απόδειξη της εν λόγω εικονικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΑΠ 1220/2017: Αξιόποινο της μη καταβολής χρεών προς το Δημόσιο – Διαφορές με φοροδιαφυγή 

Παρά τις νεότερες νομοθετικές μεταβολές στο άρθρο 25 παρ. 1 ν. 1882/90 για την μη καταβολή χρεών 
προς το Δημόσιο, με τις οποίες επήλθε αύξηση του ορίου θεμελιώσεως του αξιοποίνου του ως άνω 
αδικήματος από το ποσό των 50.000 ευρώ στα 100.000 ευρώ, εντούτοις εξακολουθεί να μην 
λαμβάνεται υπόψη για το αξιόποινο του εγκλήματος το ύψος του χρέους ανά διαχειριστικό -
φορολογικό έτος, όπως συμβαίνει με το έγκλημα της φοροδιαφυγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1087/2017: Αφορολόγητο όριο για πολύτεκνες οικογένειες 

Η παράλειψη του νομοθέτη να θεσπίσει αφορολόγητο όριο ειδικώς για τις πολύτεκνες οικογένειες 

δε στοιχειοθετεί παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 16 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και 

της Διεθνούς Συμβάσεως για τα δικαιώματα του παιδιού, διότι οι διατάξεις αυτές δεν ορίζουν 

συγκεκριμένα το περιεχόμενο και την έκταση των μέτρων προστασίας της οικογένειας και δη της 

πολύτεκνης, αλλά περιέχουν απλώς υποδείξεις προς τα συμβαλλόμενα Κράτη να προσδιορίσουν τα 

μέτρα αυτά κατά την εκτίμησή τους, λαμβανομένων υπόψη των εθνικών τους συνθηκών και πάντοτε στο 

μέτρο των δυνατοτήτων τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2476/2016: Εκπιπτόμενες δαπάνες του καθαρού εισοδήματος από ακίνητη περιουσία των μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 

Αν και τα υποκείμενα σε φόρο έσοδα των μη κερδοσκοπικού σκοπού νομικών προσώπων θεωρούνται ως 

έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα και για τον προσδιορισμό του εξ αυτών προκύπτοντος καθαρού 

εισοδήματος είναι κατ’ αρχήν εφαρμοστέες οι διατάξεις περί της φορολογίας των κερδών από 

επιχειρηματική δραστηριότητα των φυσικών προσώπων, ειδικώς το καθαρό εισόδημα από ακίνητη 

περιουσία των εν λόγω νομικών προσώπων προσδιορίζεται με περιορισμό των εκπιπτόμενων 

δαπανών σε ποσοστό 75%. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 215/2017: Φορολογητέα αξία δασών και δασικών εκτάσεων 

Για τον υπολογισμό της φορολογητέας αξίας των δασών και δασικών εκτάσεων, λαμβάνονται υπόψη 

πρόσφορα συγκριτικά στοιχεία που προέρχονται από μεταβιβάσεις ομοειδών δασικών εκτάσεων, 

ενώ επιβάλλεται και η συνεκτίμησή τους με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, 

υδρονομικές, αισθητικές και λοιπές λειτουργίες τους και την εκ του νόμου αδυναμία 

χρησιμοποίησής τους για οικιστικούς σκοπούς ή άλλη εκμετάλλευση ξένη προς τον προορισμό 

του δάσους. Αντιθέτως, η αξία εδαφικής εκτάσεως που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής 

νομοθεσίας, προσδιορίζεται βάσει των οικείων διατάξεων περί αντικειμενικού προσδιορισμού της 

φορολογητέας αξίας ακινήτων και του ν. 2961/2001 για προσδιορισμό φόρου κληρονομιών ή δωρεών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.areiospagos.gr/
http://www.nsk.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
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ΣτΕ 2703/2017: Αστική συνευθύνη εταιρείας πετρελαιοειδών για πολλαπλά τέλη λαθρεμπορίας 

καυσίμων τελούντων υπό καθεστώς αναστολής των ειδικών φόρων κατανάλωσης 

Εταιρεία πετρελαιοειδών, η οποία καταθέτει επ’ ονόματί της αίτηση ατελούς εφοδιασμού πλοίου και 
εμφανίζεται έναντι της τελωνειακής αρχής ως προμηθεύτρια, παραμένει κυρία των καυσίμων μέχρι την 
παράδοση αυτών στο πλοίο, οι δε διαμεσολαβούντες μεταπράτες (traders), εφόσον δεν έχουν άδεια 
διακινήσεως πετρελαιοειδών προϊόντων τελούντων υπό καθεστώς αναστολής, θεωρούνται παραλήπτες 
δυνάμει σχέσεως εντολής με την εφοδιάστρια εταιρία επί σκοπώ διενεργείας του εφοδιασμού, ακόμη και αν 
έχουν εμφανισθεί στις συναλλαγές ως κύριοι των καυσίμων ενεργούντες ιδίω ονόματι. Συνεπώς, στην 
περίπτωση εφοδιασμού πλοίων με υποκείμενα σε φόρους καύσιμα, η κήρυξη της εταιρείας 
πετρελαιοειδών, που υπέβαλε το αίτημα ατελούς εφοδιασμού, ως αλληλεγγύως συνυπεύθυνης 
αστικώς για την πληρωμή των πολλαπλών τελών που καταλογίσθηκαν στους τελέσαντες 
λαθρεμπορία, προδήλως δεν αντίκειται στις αρχές της ασφαλείας του δικαίου και της 
αναλογικότητας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1617/2017: Άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας-Ευθύνη του Διευθύνοντος 

Συμβούλου για την επιστροφή στο Δημόσιο μέρους καταβληθείσας αναπτυξιακής επιχορήγησης  

Μη νόμιμη η άρνηση χορήγησης φορολογικής ενημερότητας σε Διευθύνοντα Σύμβουλο ανώνυμης 
εταιρείας, δεδομένου ότι η αναζήτηση καταβληθείσας σε ανώνυμη εταιρεία αναπτυξιακής 
επιχορήγησης και επιδότησης επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού μπορεί να ενεργηθεί νομίμως, σε 
περίπτωση παύσης της λειτουργίας της προ της παρόδου δεκαετίας από την ημερομηνία δημοσίευσης της 
οικείας απόφασης ολοκλήρωσης της επένδυσης, μόνο σε βάρος της ανώνυμης εταιρείας και όχι κατά 
του φυσικού προσώπου, που είχε την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου αυτής, κατά το χρόνο 
κατά τον οποίο συνέτρεξαν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις επιστροφής της επιχορήγησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 2934/2017: Τα στοιχεία τραπεζικών καταθέσεων του φορολογούμενου στην ημεδαπή δεν 

μπορούν να θεωρηθούν ως «συμπληρωματικά στοιχεία» 

Τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων του φορολογουμένου στις ημεδαπές τράπεζες δε μπορούν 
να χαρακτηριστούν ως στοιχεία τα οποία δεν είχε, ούτε μπορούσε να έχει δικαιολογημένα υπόψη 
του ο έφορος κατά τον αρχικό έλεγχο ή την αρχική φορολογική εγγραφή, δεδομένου ότι ευρίσκονταν 
ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του φορολογικού ελέγχου ή, τουλάχιστον, ο φορολογικός έλεγχος μπορούσε 
ανά πάσα στιγμή να λάβει γνώση αυτών. Ως εκ τούτου, τα στοιχεία των τραπεζικών καταθέσεων, 
ανεξαρτήτως του αν στοιχειοθετούν την απόκτηση εισοδήματος, δεν μπορούν να θεωρηθούν 
«συμπληρωματικά» φορολογικά στοιχεία υπό την έννοια της διάταξης του άρθρου 68 παρ. 2 του 
Κ.Φ.Ε., προκειμένου να δικαιολογήσουν την έκδοση συμπληρωματικού φύλλου ελέγχου ή την 
παράταση της παραγραφής. Ομοίως έκρινε και η ΣτΕ 2935/2017.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 216/2017: Συμψηφισμός απαίτησης ιδιώτη κατά του Δημοσίου, η οποία 

ενεχυράσθηκε σε Τράπεζα, με οφειλές του προς το Δημόσιο  

Σε περίπτωση κατά την οποία, δανειστής του Δημοσίου, ο οποίος έχει συνάψει σύμβαση ενεχύρασης 
της απαίτησής του με τράπεζα και έχει ταυτόχρονα οφειλές προς το Δημόσιο, βεβαιωμένες στις ΔΟΥ, 
ή καταστάσεις ληξιπρόθεσμες πριν από την αναγγελία της εκχώρησης, οι οφειλές αυτές νομίμως 
συμψηφίζονται με εκχωρηθείσες κατά του Δημοσίου απαιτήσεις και νομίμως, περαιτέρω, 
αποδίδονται μέσω της αρμόδιας φορολογικής αρχής στο δημόσιο ταμείο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.ddikastes.gr/?q=node/2240
http://www.nsk.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#page-20
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ΣτΕ 2080/2017: Επιστροφή του επιβληθέντος φόρου εισοδήματος σε περίπτωση αναστροφής της 

σχετικής συμβάσεως πωλήσεως μετοχών 

Σε περίπτωση αναστροφής της σχετικής συμβάσεως πωλήσεως μετοχών, με συνέπεια την επιστροφή 
του καταβληθέντος τιμήματος, ο φόρος εισοδήματος, η επιβολή του οποίου προϋποθέτει περιουσιακή 
επαύξηση συνεπεία εκποιήσεως μετοχών, καθίσταται αχρεώστητος και πρέπει, είτε να επιστραφεί στον 
πωλητή, είτε να συμψηφιστεί με το φόρο εισοδήματος που ο ίδιος τυχόν οφείλει για την ίδια χρήση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 167/2017: Δεν ενεργοποιείται ο κανόνας ne bis in idem, όταν η προηγηθείσα αμετάκλητη 

απαλλακτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου αποφαίνεται να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη 

Η διαδικασία της διοικητικής βεβαιώσεως τελωνειακής παραβάσεως, η οποία κατατείνει στην επιβολή του 
πολλαπλού τέλους λαθρεμπορίας είναι αυτοτελής και διακεκριμένη σε σχέση με την αντίστοιχη ποινική. Η 
αυτοτέλεια, δε, έχει την έννοια ότι το εκ των υστέρων επιλαμβανόμενο διοικητικό δικαστήριο όταν 
κρίνει για τη διοικητική παράβαση της λαθρεμπορίας δε δεσμεύεται από την τυχόν προηγηθείσα 
αμετάκλητη απαλλακτική απόφαση του ποινικού δικαστηρίου, που αποφαίνεται να παύσει οριστικά η 
ποινική δίωξη για το αδίκημα της λαθρεμπορίας λόγω παραγραφής, αλλά υποχρεούται απλώς κατά τη 
διαμόρφωση της κρίσης του να την συνεκτιμήσει.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Συνεκδικασθείσες Υποθέσεις C-374/16 και C-375/16: Έκπτωση του φόρου εισροών – Στοιχεία 

υποχρεωτικώς αναγραφόμενα στα τιμολόγια 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι αντιτίθενται στο ευρωπαϊκό δίκαιο σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας, διάταξη εθνικής νομοθεσίας, η οποία εξαρτά την άσκηση του δικαιώματος 
εκπτώσεως του ΦΠΑ επί των εισροών από την αναγραφή στο τιμολόγιο της διευθύνσεως του 
τόπου στον οποίο ο εκδότης του ασκεί την οικονομική του δραστηριότητα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-39/16: Κοινό φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών εταιρειών - 
Δυνατότητα εκπτώσεως από το φορολογητέο κέρδος της μητρικής εταιρίας 

Το άρθρο 1 παρ. 2 της οδηγίας 90/435/ΕΟΚ, σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για 
τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών, δεν επιτρέπει στα κράτη μέλη να 
εφαρμόζουν εθνική διάταξη, δυνάμει της οποίας οι καταβληθέντες από μητρική εταιρία τόκοι 
δανείου δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο της κέρδος έως ποσού ίσου προς τα ήδη 
φορολογικώς εκπεστέα μερίσματα, τα οποία η ανωτέρω μητρική εταιρία έχει εισπράξει από 
συμμετοχές που διατηρεί στο κεφάλαιο θυγατρικών εταιριών για περίοδο μικρότερη του ενός 
έτους, ακόμη και όταν οι εν λόγω τόκοι δεν σχετίζονται με τη χρηματοδότηση των συγκεκριμένων 
συμμετοχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196683&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1967281
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196122&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=570780
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ΔΕΕ Υπόθεση C-534/16: Εγγραφή στο μητρώο υποκείμενων στον ΦΠΑ – Εθνική νομοθεσία 
επιβάλλουσα τη σύσταση εγγυήσεως 

Δεν αντίκειται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης η επιβολή εκ μέρους των φορολογικών αρχών της 
σύστασης εγγυήσεως ύψους έως και 500.000 ευρώ κατά την εγγραφή ενός νέου υποκειμένου στο 
φόρο στο μητρώο φόρου προστιθέμενης αξίας, λόγω των δεσμών του με άλλο νομικό πρόσωπο το 
οποίο έχει ληξιπρόθεσμες φορολογικές οφειλές, καθόσον η απαιτούμενη εγγύηση δε βαίνει πέραν του 
αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη των σκοπών, που μνημονεύονται στο άρθρο 273 της Οδηγίας 
2006/112/ΕΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-298/16: Απόφαση περί βεβαιώσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας εκδοθείσα 
από τις εθνικές φορολογικές αρχές χωρίς να παρασχεθεί στον φορολογούμενο πρόσβαση στα 
στοιχεία και στα έγγραφα επί των οποίων στηρίχθηκε η εν λόγω απόφαση 

Το Δικαστήριο έκρινε ότι η γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης περί σεβασμού των δικαιωμάτων άμυνας 
έχει την έννοια ότι, στο πλαίσιο εθνικών διοικητικών διαδικασιών για τον έλεγχο και τον καθορισμό 
της βάσης επιβολής του φόρου προστιθέμενης αξίας, οι ιδιώτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
ζητήσουν να τους γνωστοποιηθούν τα στοιχεία και έγγραφα τα οποία περιέχονται στον διοικητικό 
φάκελο και τα οποία έλαβε υπόψη η δημόσια αρχή προκειμένου να εκδώσει την απόφασή της, εκτός εάν 
σκοποί γενικού συμφέροντος δικαιολογούν τον περιορισμό της προσβάσεως στα εν λόγω στοιχεία και 
έγγραφα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-499/16: Δυνατότητα των κρατών μελών να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή σε 
ορισμένες παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών-Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 
ή τελική ημερομηνία ανάλωσης 

Το άρθρο 98 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας, έχει την έννοια ότι δεν αντιτίθεται –υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται η αρχή της φορολογικής 
ουδετερότητας– σε εθνική νομοθεσία, όπως η επίμαχη στην κύρια δίκη, η οποία εξαρτά την εφαρμογή 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νωπά είδη ζαχαροπλαστικής και στα γλυκίσματα 
αποκλειστικά και μόνον από το κριτήριο της «ημερομηνίας ελάχιστης διατηρησιμότητάς» τους ή 
της «τελικής ημερομηνίας ανάλωσής» τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-552/16: Λύση εταιρίας επιφέρουσα τη διαγραφή της από το μητρώο του ΦΠΑ – 
Υποχρέωση υπολογισμού του ΦΠΑ επί των υφισταμένων στοιχείων του ενεργητικού και 
καταβολής του υπολογισθέντος ΦΠΑ στο Δημόσιο  

Είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας εθνική ρύθμιση, η οποία προβλέπει 
ότι η αναγκαστική διαγραφή από το μητρώο του ΦΠΑ εταιρίας της οποίας η λύση διατάχθηκε με 
δικαστική απόφαση επιφέρει την υποχρέωση υπολογισμού του οφειλόμενου ή καταβληθέντος 
ΦΠΑ εισροών επί των υφισταμένων κατά την ημερομηνία της λύσεως της εταιρίας στοιχείων του 
ενεργητικού, αφενός, και καταβολής του στο Δημόσιο, αφετέρου, υπό την προϋπόθεση ότι η 
εταιρία δεν διενεργεί πλέον, από της λύσεώς της, οικονομικές πράξεις. Όμως, το δικαίωμα 
εκπτώσεως δε μπορεί να εξαρτάται από την τήρηση της εν λόγω υποχρέωσης, ακόμη και όταν η εταιρία 
αυτή εξακολουθεί να διενεργεί οικονομικές πράξεις κατά τη διάρκεια της θέσεώς της υπό εκκαθάριση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196125&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=572326
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196496&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196498&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633691
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196508&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633691
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ΔΕΕ Υπόθεση C-273/16: Απαλλαγή της παροχής υπηρεσιών από το ΦΠΑ σε σχέση με την 
εισαγωγή αγαθών 

Εθνική ρύθμιση, η οποία απαιτεί, για την εφαρμογή της απαλλαγής από το φόρο προστιθέμενης αξίας 
επί των παρεπόμενων παροχών, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών μεταφοράς, όχι μόνον να 
περιλαμβάνεται η αξία τους στη βάση επιβολής του φόρου, αλλά και να έχουν όντως υπαχθεί οι 
παροχές αυτές στο φόρο προστιθέμενης αξίας στο τελωνείο κατά την εισαγωγή αντίκειται στο 
άρθρο 144 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης 
αξίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 86 της Οδηγίας αυτής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-573/16: Συγκεντρώσεις κεφαλαίων – Επιβολή φόρου 1,5 % επί της μεταβιβάσεως, 
προς υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως κινητών αξιών, νεοεκδοθεισών μετοχών ή μετοχών 
προοριζόμενων να εισαχθούν στο χρηματιστήριο κράτους μέλους 

Η Οδηγία περί των έμμεσων φόρων των επιβαλλομένων επί των συγκεντρώσεων κεφαλαίων, αντιτίθεται 
τόσο σε φορολόγηση πράξεως μεταβιβάσεως μετοχών, με την οποία η υπό νομική έννοια κυριότητα 
του συνόλου των μετοχών μιας εταιρίας μεταβιβάζεται σε υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως κινητών 
αξιών με μόνο σκοπό την εισαγωγή των μετοχών της σε χρηματιστήριο, χωρίς μεταβολή στην εν 
τοις πράγματι κυριότητα των μετοχών αυτών, όσο και σε φορολόγηση πράξεως μεταβιβάσεως 
μετοχών, με την οποία η υπό νομική έννοια κυριότητα νεοεκδοθεισών μετοχών κατά την αύξηση κεφαλαίου 
μεταβιβάζεται σε υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως κινητών αξιών με μόνο σκοπό την προσφορά 
αυτών των νέων μετοχών προς αγορά. Η ίδια απάντηση προσήκει σε περίπτωση που νομοθεσία 
κράτους μέλους, επιτρέπει στον παρέχοντα υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως κινητών αξιών, 
κατόπιν εγκρίσεως της φορολογικής αρχής, να επιλέξει τη μη καταβολή τέλους χαρτοσήμου κατά 
την αρχική μεταβίβαση μετοχών στην υπηρεσία φυλάξεως και διαχειρίσεως, αλλά αντιθέτως την 
επιβολή πρόσθετου τέλους επί του τέλους χαρτοσήμου σε κάθε μεταγενέστερη πώληση μετοχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διαβούλευση για τη δικαιότερη φορολογία της ψηφιακής οικονομίας  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση από τις 26 Οκτωβρίου 2017 έως και τις 3 Ιανουαρίου 
2018 σχετική πρωτοβουλία προκειμένου να καθοριστεί μια προσέγγιση σχετικά με τη φορολογία της 
ψηφιακής οικονομίας, ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους της δικαιότερης και πιο 
αποτελεσματικής φορολογίας, της στήριξης των δημόσιων εσόδων και των ίσων όρων 
ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. Η προσέγγιση αυτή θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την 
αποτελεσματική φορολογία, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης μέσω της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-507/16: Δυνατότητα εκπτώσεως του οφειλομένου ή καταβληθέντος ΦΠΑ επί των 
εισροών – Πράξεις εκροών πραγματοποιηθείσες σε άλλα κράτη μέλη – Απαλλαγή από το φόρο στο 
κράτος μέλος στο οποίο ασκείται το δικαίωμα προς έκπτωση 

Αντίκειται στο ευρωπαϊκό σύστημα ΦΠΑ, νομοθεσία κράτους μέλους που εμποδίζει υποκείμενο στο φόρο, 
εγκατεστημένο στο έδαφος του συγκεκριμένου κράτους μέλους, να εκπίπτει το ΦΠΑ επί των εισροών 
στο εν λόγω κράτος μέλος για υπηρεσίες παρεχόμενες από υποκειμένους στο φόρο 
εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη, τις οποίες χρησιμοποιεί για την παροχή υπηρεσιών σε άλλα 
κράτη μέλη από το κράτος μέλος στο οποίο είναι εγκατεστημένος αυτός ο υποκείμενος στον φόρο, 
για το λόγο ότι αυτός διαθέτει αριθμό μητρώου ΦΠΑ. Αντιθέτως, είναι συμβατή με το ευρωπαϊκό δίκαιο 
νομοθεσία κράτους μέλους που εμποδίζει υποκείμενο στο φόρο, εγκατεστημένο στο έδαφος του 
συγκεκριμένου κράτους μέλους και απαλλασσόμενο του ΦΠΑ στη χώρα αυτή, να ασκεί το δικαίωμα προς 
έκπτωση του ΦΠΑ επί των εισροών, ο οποίος καταβάλλεται σε αυτό το κράτος μέλος για υπηρεσίες 
παρεχόμενες από υποκειμένους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195229&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2482342
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195742&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=347484
https://ec.europa.eu/info/consultations/fair-taxation-digital-economy_en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196684&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1967281
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

  

 
 
 
 
 
 
 
Κωστής Μπακόπουλος  
Δικηγόρος,  
Επίκουρος Καθηγητής Νομικής Σχολής Αθηνών 

 
Ένα σχόλιο για τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις στα Εργασιακά 
 
Προβληματίζουν οι πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις της κυβέρνησης στο χώρο των εργασιακών σχέσεων, και 
ειδικότερα όσες πηγάζουν «εξ ιδίας πεποιθήσεως» και δεν αποτελούν εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεων 
βάσει Μνημονίου. Αναφερόμαστε κυρίως στο ν. 4488/2017, δεδηλωμένος στόχος του οποίου είναι, όπως μαρτυρά 
ο τίτλος του, η ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων. Το ερώτημα είναι, πώς εννοεί ο νομοθέτης αυτή την 
προστασία.  
 
Πρώτο σημείο προβληματισμού είναι οι αμιγώς γραφειοκρατικής και κυρωτικής λογικής διατάξεις σχετικά με τις 
διοικητικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων απέναντι στο Σ.ΕΠ.Ε. και το σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. Αυτές έρχονται να 
προστεθούν σε ένα πυκνό πλέγμα διοικητικών υποχρεώσεων, ενδεχόμενων παραβάσεων και κυρώσεων για 
οτιδήποτε εμπίπτει –ή, κατά τις απόψεις των ελεγκτών του Σ.ΕΠ.Ε., θα έπρεπε να εμπίπτει– στο πεδίο εφαρμογής 
της εργατικής και συνακόλουθα της ασφαλιστικής νομοθεσίας. Δεν είναι υπερβολή να παρατηρηθεί ότι οποιοδήποτε 
ζήτημα συνιστά αντικείμενο εργατικής διαφοράς, μπορεί ταυτόχρονα να αποτελέσει και διοικητική παράβαση του 
εργοδότη. Έτσι, η έκθεση των επιχειρήσεων στο νομικό και οικονομικό κίνδυνο διπλασιάζεται. Επίσης, ενώ στις 
εργατικές διαφορές προηγείται η δικαστική διερεύνηση της αξίωσης πριν εκδοθεί η απόφαση, στις διοικητικές 
διαφορές προηγείται η κύρωση και έπεται η προσπάθεια ανατροπής της στο δικαστήριο. Ουδείς βέβαια επιθυμεί να 
μην υπάρχει έλεγχος και εποπτεία του κράτους στο χώρο της μισθωτής εργασίας. Το ζητούμενο είναι να υπάρχει 
μέτρο στη γραφειοκρατία, αναλογικότητα στις κυρώσεις, απροκατάληπτοι έλεγχοι και σεβασμός στη νομιμότητα.  
 
Δεύτερο σημείο προβληματισμού είναι η θέσπιση διατάξεων που δεν εντάσσονται ομαλά στο σύστημα των κανόνων 
του εργατικού δικαίου. Παράδειγμα: το άρθρο 56 του ν. 4487/2017 χαρακτηρίζει ως μονομερή βλαπτική μεταβολή 
των όρων εργασίας την αξιόλογη καθυστέρηση καταβολής των αποδοχών, ανεξαρτήτως της αιτίας της 
καθυστέρησης. Έτσι μπορεί ο εργαζόμενος, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν του καταβάλλεται έγκαιρα 
ο μισθός, να αποχωρεί από την εργασία απαιτώντας την πλήρη αποζημίωση απόλυσης. Πέρα από τα ερμηνευτικά 
ζητήματα που γεννώνται (π.χ. πόσο πρέπει να διαρκεί η καθυστέρηση, αρκεί και η μη καταβολή μέρους του μισθού 
ή κάποιας πρόσθετης παροχής;), το βασικό πρόβλημα είναι ότι πρόκειται για ισοπεδωτική ρύθμιση. Ο νομοθέτης 
θέλει εδώ, προφανώς, να ακυρώσει την από δεκαετιών παγιωμένη νομολογία, σύμφωνα με την οποία η καθυστέρηση 
καταβολής του μισθού δεν συνιστά από μόνη της βλαπτική μεταβολή, αν υπάρχει κάποια εύλογη αιτία για την 
καθυστέρηση, όπως είναι οι ταμειακές δυσχέρειες. Μόνο αν η καθυστέρηση είναι αδικαιολόγητη ή, πολλώ μάλλον, 
όταν γίνεται με σκοπό να εξαναγκασθεί ο μισθωτός σε παραίτηση, θεωρείται ότι επέρχεται μονομερής βλαπτική 
μεταβολή των όρων εργασίας. Η νομολογία –και πολύ σωστά- προβαίνει πάντοτε σε μια στάθμιση λόγων και 
συμφερόντων πριν δώσει στον εργαζόμενο το δικαίωμα της αποχώρησης με αποζημίωση.  
 
Άλλο παράδειγμα νομικά προβληματικής ρύθμισης είναι το να θεωρείται ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας 
από τον εργοδότη η μη εμπρόθεσμη αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού (άρθρο 38 παρ. 2 ν. 
4488/2017). Πρόκειται εδώ για μαχητό τεκμήριο ή για υποχρεωτικό νομικό συμπέρασμα δίκην πλάσματος δικαίου; 
Ποιές θα είναι οι συνέπειες αυτής της πλασματικής καταγγελίας; Θα θεωρείται άκυρη, αφού προφανώς στις 
περιπτώσεις αυτές δεν θα έχει γίνει εγγράφως ούτε θα έχει καταβληθεί αποζημίωση; 
 
Είναι σίγουρο, ότι με τέτοιες εγγενείς ατέλειες η νέα νομοθεσία θα δημιουργήσει περισσότερα ζητήματα απ’ όσα θα 
επιλύσει. Με την έννοια αυτή είναι αμφίβολο αν πραγματικά συμβάλλει στην ενίσχυση της προστασίας των 
εργαζομένων. Ο Γάλλος φιλόσοφος Μοντεσκιέ έλεγε, ότι αν δεν είναι απαραίτητο να γίνει ένας νόμος, τότε είναι 
απαραίτητο να μη γίνει. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση παροχής από τον εργαζόμενο πρόσθετης εργασίας 

Με την αριθ. πρωτ.: 22557/434/2017 Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης ο εργοδότης οφείλει να καταβάλει πρόσθετη αμοιβή σε περίπτωση που 
αξιώσει από τον εργαζόμενο, εντός του νομίμου ωραρίου της απασχόλησής του, πρόσθετης, 
διαρκούς φύσεως, εργασίας, η οποία κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας και της λογικής, δεν είναι 
συναφής προς την αρχικά συμφωνηθείσα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή αίτησης έκδοσης πιστοποιητικού βάση του άρθρου 22 του 
ν.4144/13 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 39 του Ν.4488/17 

Σύμφωνα με την αριθμ.πρωτ. ΕΞ-274804-2017/10031 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  προκειμένου να χορηγηθεί από τις Διευθύνσεις 
Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) στις εκάστοτε 
αναθέτουσες αρχές το πιστοποιητικό του άρθρου 22 του ν.4144/2013, θα πρέπει στα υποβαλλόμενα 
προς το Σ.ΕΠ.Ε αιτήματα, να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού για τον οποίο αιτείται το 
πιστοποιητικό, οι αριθμοί φορολογικού μητρώου των υποψήφιων αναδόχων και η ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς του διαγωνισμού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 42 του ν.4410/2016 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 
9 του Ν.3943/2011 περί κοινής δημοσιοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Δημόσιο και 
Ε.Φ.Κ.Α. 

Με την υπ’ αριθ. 40/2017 εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 42 του 
ν.4410/2016 με τις οποίες τροποποιήθηκε το άρθρο 9 του ν.3943/2011 και σύμφωνα με τις οποίες η 
υποχρέωση δημοσιοποίησης των στοιχείων των φυσικών και νομικών προσώπων με 
ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, όπως προΐσχυε, εφαρμόζεται πλέον και για τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές προς τον Ε.Φ.Κ.Α. Επιπρόσθετα, κοινοποιείται 
και η ΠΟΛ.1158/2017, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υφυπουργών Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης, Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών, η οποία εξειδικεύει τις επιμέρους προϋποθέσεις 
δημοσιοποίησης, τον τρόπο και το μέσο δημοσιοποίησης, τις τεχνικές προδιαγραφές παραγωγής των 
δημοσιοποιούμενων καταστάσεων, τα αρμόδια όργανα, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άρσης ή 
διόρθωσης των δημοσιευθέντων δεδομένων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 95 του Ν. 4387/2016 που αφορούν θέματα παραγραφής 
αξιώσεων του Ε.Φ.Κ.Α. από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές 

Με την υπ’ αριθ. 39/2017 εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α  κοινοποιούνται διατάξεις με τις οποίες τροποποιείται ο 
χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικότερα για την 
παραγραφή των απαιτήσεων από μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές ορίζεται ότι οι κάθε είδους 
χρηματικές απαιτήσεις του Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και των οργανισμών, ταμείων και λογαριασμών των 
οποίων οι εισφορές συνεισπράττονται από τον Ε.Φ.Κ.Α. και που προέρχονται από ασφαλιστικές εισφορές, 
αλλά και αναλογούντα οίκοθεν πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, αυτοτελή πρόσθετα τέλη, παραγράφονται 
μετά από εικοσαετία, η οποία αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου έτους από εκείνο μέσα 
στο οποίο παρασχέθηκε η ασφαλιστέα εργασία ή υπηρεσία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_39_2017.pdf
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Παράταση της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 2016 των ασφαλισμένων του τ. 
ΕΤΑΑ και τ. ΟΓΑ έως την 31-1-2018 

Με την υπ’ αριθμ.46/2017 απόφαση του  Διοικητικού Συμβουλίου  του ΕΦΚΑ αποφάσισε ομόφωνα την 
περαιτέρω χρονική επέκταση της δυνατότητας καταβολής εισφορών έτους 2016, για τους 
ασφαλισμένους του τ. ΕΤΑΑ-ΤΑΝ και των εισφορών Β΄ εξαμήνου έτους 2016, για τους ασφαλισμένους του 
τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ και τ. ΟΓΑ, έως 31-1-2018. Δικαιώματα και ευεργετήματα που 
συνδέονται με την καταβολή εισφορών παραμένουν ενεργά μέχρι την ημερομηνία αυτή (π.χ. 
ρυθμίσεις, ασφαλιστική ενημερότητα, ασφαλιστική ικανότητα, παροχές αγροτικής εστίας). 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οδηγίες χορήγησης βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 2128/2017εγύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. σε περίπτωση φυσικών ή νομικών 
προσώπων, που αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως εργοδότες ακολουθείται η μέχρι 
σήμερα ισχύουσα διαδικασία, ενώ στις περιπτώσεις που ο αιτών βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας 
έχει υπαχθεί και σε ρύθμιση οφειλών, η βεβαίωση θα χορηγείται μόνο εφόσον τηρείται η οικεία ρύθμιση. Σε 
περίπτωση φυσικών προσώπων, τα οποία αιτούνται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως μη 
μισθωτοί ασφαλισμένοι, χορηγείται η σχετική βεβαίωση εξάμηνης διάρκειας, εφόσον έχουν 
καταβληθεί οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα που προηγείται της 
χορήγησης της βεβαίωσης. Τέλος, οι μη μισθωτοί ασφαλισμένοι που κατά το έτος 2017 
απασχολούνται παράλληλα και ως μισθωτοί, θα λαμβάνουν βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας για 
την μη μισθωτή τους δραστηριότητα, εφόσον δεν βαρύνονται με οφειλές προηγούμενων ετών, 
δεδομένου ότι καταβάλουν ήδη την ελάχιστη ασφαλιστική εισφορά από την μισθωτή απασχόληση.  

 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020 

Κύριος στόχος της απόφασης της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 
2016-2020 είναι η προαγωγή και διατήρηση των υψηλότερων κατά το δυνατόν επιπέδων υγείας και 
ασφάλειας στην εργασία, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για την αποφυγή ή τη μείωση της εμφάνισης 
των εργατικών ατυχημάτων, των επαγγελματικών ασθενειών και των άλλων προβλημάτων υγείας που 
σχετίζονται με την εργασία με την ενεργοποίηση ενός ολοκληρωμένου Εθνικού Συστήματος Υγείας και 
Ασφάλειας στην Εργασία, που θα λειτουργεί σε τρείς βασικούς πυλώνες, ήτοι παραγωγή 
πολιτικών, νομοθεσίας και κανόνων λειτουργίας, δημιουργία υποστηρικτικών δομών και ελεγκτικοί 
μηχανισμοί. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ασφάλιση απασχολούμενων σε ΙΕΚ, ΚΕΚ, Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Δια Βίου 
Μάθησης και Κολλέγια κλπ. του άρθρου 31 ν.4186/2013 

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο και με έναρξη εφαρμογής του νέου ακαδημαϊκού έτους, ήτοι από 01/09/2017 
και εφεξής, για τους απασχολούμενους, που παρέχουν τις εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στους 
ανωτέρω φορείς, ως μισθωτοί εκπαιδευτικοί και για τους οποίους κατέβαλλαν ασφαλιστικές εισφορές 
σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, καταβάλλουν πλέον τις ασφαλιστικές εισφορές 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για την ασφάλιση μισθωτών. Η 
ασφάλιση που έχει χωρίσει μέχρι 31/8/17 για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τα 
προϊσχύοντα, είναι ισχυρή. Η πρόβλεψη περί εξαίρεσης από την ασφάλιση και την καταβολή εισφορών 
υπέρ ΑΚΑΓΕ επί των μικτών αποδοχών των ως άνω εκπαιδευτικών, η οποία βαρύνει τον υπόχρεο 
εργοδότη και τον απασχολούμενο, παύει να ισχύει από 1/9/2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.efka.gov.gr/_news/files/20171030.cfm
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/deisfmm-1228-1490270_15-11-2017.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8bReVM9NqpX_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteg4qiK6queFJfXza5ZKd11w0E97FM7_RXZ_zBXpQd1c
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/d.asf.1094%201433479%202%2011%202017.pdf
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Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης 
καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ 

Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 50067/28/2017 εγκύκλιο οι διατάξεις της παρούσας εφαρμόζονται σε όλα τα 
φυσικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις για να τους ανατεθούν καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας 
σε επιχειρήσεις, στις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης, στις Εσωτερικές Υπηρεσίες 
Προστασίας και Πρόληψης και σε όλους τους εργοδότες που έχουν υποχρέωση να χρησιμοποιούν τις 
υπηρεσίες Τεχνικού Ασφάλειας. Στην Ηλεκτρονική βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών 
Ασφάλειας, που λειτουργεί στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ), καταχωρούνται στοιχεία ταυτοποίησης του τεχνικού 
ασφάλειας, στοιχεία ειδικότητας, καθώς και στοιχεία άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, με 
ρητή προϋπόθεση για την ανάθεση καθηκόντων σε αυτόν την εγγραφή του στην ηλεκτρονική βάση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΑΠ 909/2017: Επί αξιώσεων απολυθέντος εργαζομένου για την καταβολή οφειλόμενων αποδοχών, 
μόνη η έλλειψη διαμαρτυρίας αυτού για τη μη καταβολή τους κατά το χρόνο που παρείχε την 
εργασία του δε δικαιολογεί τη δημιουργία εύλογης πεποίθησης ότι δεν προτίθεται ν’ ασκήσει τις 
αξιώσεις αυτές 

Κρίθηκε ότι μπορεί να αξιώσει αποζημίωση ύψους 250.479 ευρώ απολυμένος εργαζόμενος, ο οποίος 
προσέφυγε στη Δικαιοσύνη τρία χρόνια αφότου απολύθηκε και παρά το γεγονός ότι το διάστημα που 
εργαζόταν, δεν διαμαρτυρήθηκε για τις οικονομικές διαφορές, που επικαλέστηκε στην αγωγή του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 1266/2017 Διάκριση εργάτη – υπαλλήλου ως προς την παρεχόμενη εργασία 

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

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 1182/2017: Τι συμπεριλαμβάνεται στις συνήθεις αποδοχές και τις αποδοχές αδείας 

Κατά τη διάρκεια της αδείας ανάπαυσης ο μισθωτός δικαιούται τις συνήθεις αποδοχές, ήτοι το συμβατικό ή 
νόμιμο μισθό ή το ημερομίσθιο, καθώς και οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη εργοδοτική παροχή σε χρήμα ή σε 
είδος, που καταβάλλεται κατά την διάρκεια της συμβάσεως εργασίας, εφόσον η παροχή αυτή δίδεται 
σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως στις 
αποδοχές αδείας το επίδομα αδείας, διότι αυτό υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές αδείας ως και η 
αποζημίωση που καταβάλλεται στον εργαζόμενο για απασχόλησή του εκτός της έδρας παροχής 
της εργασίας του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
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ΑΠ 684/2017: Υπερωρία, υπερεργασία, χρονικά όρια εργασίας, ημερήσιο όριο εργασίας για 
υπερωρία 

Αόριστη κρίθηκε η αγωγή των εργαζομένων, οι οποίοι ζητούσαν την καταβολή αποζημίωσης για τις 
πραγματοποιούμενες στην επιχείρηση υπερωρίες, χωρίς να προσδιορίζουν τη διάρκεια της ημερήσιας 
απασχόλησής τους κατά τις εργάσιμες ημέρες της εβδομάδας, ούτε το εβδομαδιαίο ωράριο 
εργασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η ημερήσια απασχόλησή τους κατά το επίδικο χρονικό 
διάστημα υπερέβαινε και κατά πόσο το νόμιμο ωράριό τους κι αν η εργασία τους κατά τις πέντε εργάσιμες 
ημέρες της εβδομάδας υπερέβαινε τις σαράντα ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης, ώστε να κριθεί αν εν 
τέλει πραγματοποιούσαν υπερεργασιακή και υπερωριακή απασχόληση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 1174/2017: Οικειοθελείς παροχές εργοδότη - Διάκριση όταν χορηγούνται με την «επιφύλαξη 
ελευθεριότητας» και με «ρήτρας ανακλήσεως» 

Όταν μία οικειοθελής παροχή χορηγείται με την «επιφύλαξη ελευθεριότητας», ο εργοδότης επιφυλάσσει 
στον εαυτό του το δικαίωμα να τη διακόψει οποτεδήποτε, μονομερώς και αναιτιολόγητα. Διαφορετική έννοια 
έχει η διατύπωση της «ρήτρας ανακλήσεως», η οποία δεν εμποδίζει τη δημιουργία επιχειρησιακής 
συνήθειας και, κατ' επέκταση, σιωπηρής συμβατικής δέσμευσης του εργοδότη και αντίστοιχης αξίωσης του 
εργαζόμενου για την καταβολή της παροχής, όταν αυτή χορηγείται σταθερά και ομοιόμορφα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης, όμως, έχει την ευχέρεια να ανατρέψει την κατάσταση αυτή, ασκώντας με 
μονομερή, απευθυντέα δήλωσή του το δικαίωμα ανακλήσεως. Η διαφορά έγκειται στο ότι στην επιφύλαξη 
ελευθεριότητας δε γεννιέται αξίωση του εργαζόμενου για να λάβει την παροχή, ενώ στη ρήτρα 
ανακλήσεως γεννιέται τέτοια αξίωση, η οποία χάνεται για το μέλλον μετά την άσκηση του 
δικαιώματος ανακλήσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 1354/2017: Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος μισθωτού για απαίτηση καταβολής αποδοχών 

Η άσκηση αγωγής εκ μέρους μισθωτού για την καταβολή των νόμιμων αποδοχών του δεν είναι 
καταχρηστική, επειδή οι ένδικες αξιώσεις του ασκήθηκαν ένα έτος μετά την απόλυσή του, σε 
συνδυασμό με το γεγονός ότι στις εξοφλητικές αποδείξεις αναγραφόταν ότι έχει εξοφληθεί πλήρως και δεν 
έχει άλλη απαίτηση από την εργοδότρια εταιρεία, παρόλο που μετά την απόλυσή του προσέφυγε στο Σώμα 
Επιθεώρησης Εργασίας και επήλθε συμβιβασμός μεταξύ των διαδίκων για αξιώσεις του από άλλες αιτίες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 785/2017: Καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου 

Σε περίπτωση καταγγελίας εκ μέρους του εργοδότη της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου, απαιτείται 
για το κύρος αυτής και η καταβολή στο μισθωτό της νόμιμης αποζημίωσης, ανεξάρτητα από το λόγο που 
την προκάλεσε. Επομένως ο εργαζόμενος δικαιούται σε κάθε περίπτωση, λαμβανομένου υπόψη ότι 
η ακυρότητα αυτή της καταγγελίας είναι σχετική υπέρ αυτού να ζητήσει αντί για αποδοχές 
υπερημερίας, επικαλούμενος την ακυρότητα της καταγγελίας τη νόμιμη αποζημίωση, 
παραιτούμενος, έτσι, σιωπηρά, με την άσκηση της σχετικής αγωγής από το δικαίωμα προσβολής του 
κύρους της καταγγελίας και θεωρώντας αυτήν έγκυρη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΑΠ 1247/2017: Αποζημίωση εργοδότη από εργαζόμενο για πλημμελή εκτέλεση καθηκόντων 

Το Εφετείο έσφαλε ως προς την κρίση του περί αοριστίας της αγωγής συνεταιρισμού για πλημμελή 
εκτέλεση καθηκόντων εργαζομένου, με την οποία ζητούσε να αναγνωρισθεί ότι ο εναγόμενος οφείλει να 
καταβάλει ένα ποσό ως θετική ζημία, δεδομένου ότι η υπαιτιότητα του εργαζομένου δεν αποτελεί 
στοιχείο της αγωγής με την οποία ο εργοδότης ζητεί αποζημίωση από τον εργαζόμενο για τη ζημία 
που προκάλεσε ο τελευταίος με την πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του από τη σύμβαση 
εργασίας, εναπόκειται δε στον εργαζόμενο να επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι η προκληθείσα ζημία δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητά του.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
http://www.areiospagos.gr/
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Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Yπόθεση C-200/16: Μεταβιβάσεις επιχείρησης ή εγκατάστασης- Ανάθεση της σύμβασης σε 
άλλη επιχείρηση – Μη ανάληψη του προσωπικού 

Εμπίπτει στην έννοια της «μεταβίβασης επιχείρησης ή εγκατάστασης» η περίπτωση κατά την οποία 
αναθέτων φορέας καταγγέλλει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών επιτήρησης και φύλαξης των 
εγκαταστάσεών του, την οποία είχε συνάψει με συγκεκριμένη επιχείρηση, εν συνεχεία δε συνάπτει νέα 
σύμβαση για την εκπλήρωση της ίδιας παροχής με άλλη επιχείρηση η οποία αρνείται να αναλάβει 
τους μισθωτούς εργαζομένους της πρώτης, υπό τον όρο ότι η δεύτερη επιχείρηση έχει αναλάβει τον 
εξοπλισμό, που είναι απαραίτητος για την εκπλήρωση της οικείας παροχής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Yπόθεση C-306/16: Εβδομαδιαία ανάπαυση – Εθνική ρύθμιση προβλέπουσα τουλάχιστον μία 
ημέρα αναπαύσεως ανά περίοδο επτά ημερών 

Δεν απαιτείται να χορηγείται η ελάχιστη περίοδος εβδομαδιαίας συνεχούς αναπαύσεως 
εικοσιτεσσάρων ωρών, την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος, το αργότερο την ημέρα που έπεται μιας 
περιόδου έξι συνεχόμενων ημερών εργασίας, αλλά απαιτείται να χορηγείται αυτή εντός κάθε περιόδου 
επτά ημερών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=195740&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2478878
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196495&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=633691
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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/

