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Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών
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της
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Εταιρείας
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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.
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Έκδοση των νέων κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)
Με Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τους υφιστάμενους Κανόνες
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, ρυθμίζονται πρακτικά ζητήματα της λειτουργίας της αγοράς
προιόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι αλλαγές στοχεύουν κυρίως στην
διασφάλιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και δεσμεύουν κάθε
επιχείρηση τόσο κατά το στάδιο της χονδρικής όσο και κατά το στάδιο της
λιανικής εμπορίας ενώ καταλαμβάνουν κάθε προϊόν που παράγεται ή
εισάγεται και διακινείται στην αγορά καθώς και κάθε υπηρεσία που
παρέχεται στον καταναλωτή.
Περισσότερα στη σελ. 3
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/881 για την υποχρεωτική αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας
Με το νέο ν. 4484/2017 ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία
2016/881 και θεσμοθετείται η υποχρέωση των πολυεθνικών ομίλων να
συντάσσουν ετήσια έκθεση με τα έσοδα, τα κέρδη προ φόρων εισοδήματος,
τον καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος ανά χώρα
δραστηριοποίησης.
Περισσότερα στη σελ. 11
Κατάθεση νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές
ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων,
δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»
Κατά το αρμόδιο υπουργείο με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η
επιτάχυνση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η ενίσχυση της προστασίας
και των δικαιωμάτων των εργαζομένων και η ισότιμη μεταχείριση των
ατόμων με αναπηρία. Για τον ΣΕΒ το παρόν νομοσχέδιο ουσιαστικά εισάγει
μια σειρά από τεχνικού χαρακτήρα ρυθμίσεις που αφορούν στην
καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, κάποιες διευθετήσεις γύρω από το
ασφαλιστικό και την επέκταση δικαιωμάτων σε ειδικές ομάδες του
πληθυσμού αλλά εξακολουθεί να μην εκπληρώνει την ανάγκη της αγοράς και
του ενεργού πληθυσμού για μια ολοκληρωμένη στρατηγική απασχόλησης
που θα προάγει το νέο παραγωγικό μοντέλο και θα διασφαλίσει θέσεις
εργασίας.
Περισσότερα στη σελ. 15

01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Τεχνικός κανονισμός εγκαταστάσεων αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου και βοηθητικών
διατάξεων
Τέθηκε σε διαβούλευση έως τις 28.8.2017 σχέδιο Υπουργικής Απόφασης για τη θέσπιση τεχνικού
κανονισμού, ο οποίος θα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την κατασκευή, τη
δοκιμή, τη θέση σε λειτουργία, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκμετάλλευση των σταθμών
αποσυμπίεσης πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και των βοηθητικών τους διατάξεων. Σκοπός
είναι η εξασφάλιση της συνεχούς και αδιάλειπτης τροφοδότησης των εγκαταστάσεων των δικτύων διανομής
(μη διασυνδεδεμένων με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου) αλλά και των εγκαταστάσεων μεμονωμένων
τελικών πελατών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί της πρότασης τροποποίησης όλων των Διαχειριστών Συστήματος
Μεταφοράς Ενέργειας για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης
Σε δημόσια διαβούλευση έως τις 20.9.2017 έχει τεθεί από τη ΡΑΕ η κοινή πρόταση τροποποίησης για
τον προσδιορισμό των περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, καθώς και η επίσημη μετάφρασή
της στην ελληνική γλώσσα, όπως αναπτύχθηκαν από όλους τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς,
σύμφωνα με το πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια Διαβούλευση αναφορικά με την προταθείσα από τον OTE Προσφορά Αναφοράς
Υπηρεσιών Χονδρικής Εκμίσθωσης Γραμμών
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν έως τις 18.9.2017 σε δημόσια διαβούλευση σχετικά
με την Προσφορά Αναφοράς που αφορά στις υπηρεσίες Χονδρικής Εκµίσθωσης Γραμμών τις οποίες
προσφέρει ο ΟΤΕ στους αδειοδοτηµένους Παρόχους Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στο
πλαίσιο των υποχρεώσεών του σε εφαρμογή της 792/07/22-12-2016 Απόφασης της ΕΕΤΤ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ αναφορικά με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την
Χονδρική Τοπική Πρόσβαση
Η ΕΕΤΤ ανακοινώνει την διεξαγωγή Εθνικής Δημόσιας Διαβούλευσης έως και την 20η.10.2017 αναφορικά
με την Προσφορά Αναφοράς ΟΤΕ 2017 για την Χονδρική Τοπική Πρόσβαση, σε εφαρμογή της
απόφασης της ΕΕΤΤ ΑΠ 792/07/22-12-2016 (ΦΕΚ 4505/Β/30-12-2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Έκδοση των νέων κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προιόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ)
Με Υπουργική Απόφαση που τροποποιεί τους υφιστάμενους Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ, ρυθμίζονται πρακτικά
ζητήματα της λειτουργίας της αγοράς προϊόντων και παροχής υπηρεσιών. Οι αλλαγές στοχεύουν κυρίως
στην διασφάλιση της ενημέρωσης του καταναλωτή και δεσμεύουν κάθε επιχείρηση τόσο κατά το
στάδιο της χονδρικής όσο και κατά το στάδιο της λιανικής εμπορίας ενώ καταλαμβάνουν κάθε
προϊόν που παράγεται ή εισάγεται και διακινείται στην αγορά καθώς και κάθε υπηρεσία που παρέχεται
στον καταναλωτή. Ειδικότερα, οι σημαντικότερες αλλαγές αφορούν:
1. στον τρόπο τήρησης τιμοκαταλόγου και έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις
επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης τροχοφόρων οχημάτων
2. στη δυνατότητα διακίνησης ελαιόλαδου μεταξύ χονδρεμπόρων με χρήση ειδικών βυτιοφόρων
οχημάτων
3. στην υποχρέωση διάθεσης από τα καταστήματα εστίασης προς τον τελικό καταναλωτή ελαιολάδου
για επιτραπέζια χρήση, σε σφραγισμένες, μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ή συσκευασίες
μιας χρήσης
4. στη δυνατότητα χύμα διακίνησης απορρυπαντικών στο στάδιο της χονδρικής πώλησης
5. στον εξορθολογισμό των διατάξεων σχετικά με την διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων
και υγραερίου κίνησης και θέρμανσης
Η ομάδα εργασίας «θέματα καταναλωτή» του ΣΕΒ, ανέλαβε έγκαιρα σχετικές πρωτοβουλίες και, σε
διαρκή συνεργασία με την αρμόδια Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, μερίμνησε
ώστε να αποτυπωθούν με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο τα οριζόντια και ειδικά (κλαδικά) θέματα και να
βελτιωθεί το σχετικό πλαίσιο κανόνων της αγοράς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Δημοσιεύτηκε ο ν.4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για
την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Παρότι ο στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι η ακαδημαϊκή αναβάθμιση και η ανάδειξη του στρατηγικού
ρόλου των Α.Ε.Ι., εντούτοις παρατηρούνται σημαντικές παραλείψεις όπως η απουσία πλαισίου
διασύνδεσης της ανώτατης εκπαίδευσης με τις επιχειρήσεις και την αγορά εργασίας και η δημιουργία
προϋποθέσεων εξασφάλισης χρηματοδότησης των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, ενώ εμφανής είναι και η
πολυπλοκότητα στην οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών.
Σημειώνεται οτι στον νόμο συμπεριλαμβάνονται διατάξεις για τη λειτουργία του ΕΣΥΔ (Εθνικό Σύστημα
Διαπίστευσης) κατά τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η νομιμοποίηση των ενεργειών των αρμόδιων
οργάνων του έως την ανάληψη καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Κατάθεση νομοσχεδίου «Ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων»
Με το κατατεθέν σχέδιο νόμου προτείνονται τροποποιήσεις που περιλαμβάνουν τη μείωση του
συνολικού αριθμού παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT και την αύξηση του αριθμού των
παιγνιομηχανημάτων αυτών σε αμιγείς χώρους και ανά πρακτορείο της ΟΠΑΠ. Επίσης αναθεωρείται η
διάρκεια ισχύος της άδειας λειτουργίας των VLT από την ΟΠΑΠ ΑΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ 1104/2017: Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος - Πίνακας ΚΑΔ με διατύπωση σύστασης
& έναρξης εργασιών μέσω ΥΜΣ.
Τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που πρόκειται να ασκήσουν δραστηριότητα υγειονομικού
ενδιαφέροντος μπορούν πλέον να ολοκληρώνουν τη διαδικασία σύστασης και έναρξης εργασιών τους
στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS.

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4481/2017 «Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και
συγγενικών δικαιωμάτων κ.α.»
Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, επιβάλλεται τέλος 2% επί της αξίας των ηλεκτρονικών συσκευών tablets
και Η/Υ ως εύλογη αποζημίωση των δικαιούχων των πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων για την
χρήση των έργων τους. Ο ΣΕΒ εξέφρασε την αντίθεσή του στην συγκεκριμένη ρύθμιση κατά την
διαδικασία ακρόασης φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και υπέβαλε ολοκληρωμένες προτάσεις
προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, επιτυγχάνοντας την εξαίρεση των συσκευών
smartphones από την επιβολή του τέλους, ενώ πρόκειται να συνεχίσει τις προσπάθειες για την πλήρη
κατάργηση της διάταξης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πατήστε εδώ

Επιμέρους διατάξεις δασικής νομοθεσίας στο νέο ν. 4483/2017
Ο νέος νόμος ρυθμίζει ειδικά ζητήματα της δασικής νομοθεσίας, όπως α) το ιδιοκτησιακό καθεστώς των
δασωμένων αγρών και των εκχερσωμένων εκτάσεων, β) τον χρόνο οριστικοποίησης των δασικών
χαρτών και έκδοσης πιστοποιητικών χαρακτηρισμού εκτάσεων καθώς και γ) τον τρόπο αντιμετώπισης
εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδοθεί πράξεις χαρακτηρισμού. Επιπλέον παρατείνεται περαιτέρω
έως τις 7.9.2017 η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, δηλώσεων και αιτήσεων επί δασικών
χαρτών ακόμα και για περιοχές στις οποίες υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4487/2017 «Ηλεκτρονικό σύστημα διάθεσης τηλεοπτικού διαφημιστικού χρόνου,
τροποποίηση του ν. 3548/2007, σύσταση μητρώου περιφερειακού και τοπικού Τύπου, ειδική
σήμανση γραμμωτού κώδικα στις έντυπες εκδόσεις, δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την
ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις.»
Οι νέες διατάξεις καθιστούν υποχρεωτική τη διενέργεια όλων των αγορών και πωλήσεων
διαφημιστικού χρόνου μέσω του κρατικού «Ηλεκτρονικού Συστήματος Διάθεσης Διαφημιστικού
Χρόνου». Για τον ΣΕΒ, ο νέος νόμος θεσπίζει ένα κρατικό μονοπώλιο, αγνοώντας την ιδιαιτερότητα του
τηλεοπτικού χρόνου ως αντικειμένου ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών και χρήζει άμεσης
τροποποίησης, προκειμένου να περιφρουρηθεί η οικονομική ελευθερία και η ελευθερία παροχής
υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για τις θέσεις του ΣΕΒ πιέστε εδώ

Καταβολή – εκταμίευση της επιχορήγησης, της επιδότησης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της
επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και της επιδότησης των τόκων των
επενδυτικών σχεδίων
Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα δικαιολογητικά καθώς και η διαδικασία εκταμίευσης των πόρων
που αντιστοιχούν σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στους αναπτυξιακούς νόμους 2601/1998,
3299/2004, 3908/2011 και 4399/2016.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρυθμίσεις αναφορικά με τους υφιστάμενους περιορισμούς στην ανάληψη μετρητών και τη
μεταφορά κεφαλαίων
Επιτρέπεται πλέον η ανάληψη μετρητών έως 1.800 € ανά ημερολογιακό μήνα και το άνοιγμα
λογαριασμού, όψεως ή καταθετικού, για νομικά πρόσωπα, σε πιστωτικό ίδρυμα μέσω της δημιουργίας
νέου κωδικού πελάτη (Customer ID), ανεξαρτήτως της ύπαρξης άλλου διαθέσιμου λογαριασμού του
οποίου είναι δικαιούχοι.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Έγκριση θετικού καταλόγου συνταγογραφούμενων φαρμάκων
Εγκρίθηκε ο θετικός κατάλογος συνταγογραφούμενων φαρμάκων της παραγράφου 1, περίπτωσης α, του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως αυτός καταρτίστηκε από την αρμόδια Ειδική Επιτροπή Κατάρτισης
Καταλόγου Συνταγογραφούμενων Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση των διατάξεων του ΠΔ. 77/1998 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά
οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγιστων επιτρεπόμενων διαστάσεων στις
εθνικές και διεθνείς μεταφορές και των μέγιστων επιτρεπόμενων βαρών στις διεθνείς μεταφορές
Οι τροποποιήσεις αναφορικά με τις μέγιστες επιτρεπόμενες διαστάσεις και τα μέγιστα επιτρεπόμενα
βάρη εισάγονται για λόγους προσαρμογής προς την ενωσιακή νομοθεσία.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κατευθυντήρια Οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Λόγοι αποκλεισμού από τη συμμετοχή στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016»
Με την Οδηγία, αναλύεται το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με τους λόγους αποκλεισμού των
οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και
επιχειρείται συσχετισμός με το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. TNΠ NOMOS

Κατευθυντήρια Οδηγία 21 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Ανταγωνιστικός διάλογος στις δημόσιες συμβάσεις»
Με την συγκεκριμένη Οδηγία επιχειρείται αφενός η παρουσίαση των βασικότερων χαρακτηριστικών
του ανταγωνιστικού διαλόγου όπως αυτός προσδιορίζεται από την εθνική και την ενωσιακή νομοθεσία
και αφετέρου, η παροχή της πληρέστερης δυνατής ενημέρωσης προς τους ενδιαφερόμενους φορείς ως
προς τον τρόπο χρήσης της μεθόδου αυτής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. TNΠ NOMOS

Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. «Τροποποίηση των συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους»
Στόχος της Οδηγίας είναι να αποτελέσει ένα εύχρηστο εργαλείο που θα διευκολύνει το έργο των
αναθετουσών αρχών /αναθετόντων φορέων κατά την εκτέλεση των συμβάσεων που συνάπτουν,
παρουσιάζοντας τις προϋποθέσεις των επιτρεπτών τροποποιήσεων της αρχικής σύμβασης,
αποσαφηνίζοντας τα νομικά ζητήματα που εγείρονται, και συσχετίζοντας τα με τη νομολογία του
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των εθνικών δικαστηρίων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. TNΠ NOMOS

Παράταση προθεσμίας νομιμοποίησης αυθαίρετων κτισμάτων
Η προθεσμία υπαγωγής στις διατάξεις του ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» παρατείνεται για εξήντα (60) ημέρες από την λήξη της
προβλεπόμενης στο άρθρο 28 του ν. 4178/2013 προθεσμίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δηλαδή
λήγει την 23η.9.2017 με την πάροδο συνολικά σαράντα εννέα (49) μηνών και δεκαπέντε (15) ημερών από
τη δημοσίευση του ν. 4178/2013.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Περιοδικός τεχνικός έλεγχος μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε
συμμόρφωση με την οδηγία 2014/45/ΕΚ και κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ
Θεσπίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις για το θεσμό του περιοδικού τεχνικού ελέγχου των οχημάτων
που χρησιμοποιούνται στο δημόσιο οδικό δίκτυο, όπως θα εφαρμόζεται στα εξής, μεταξύ άλλων,
οχήματα με μέγιστη εκ κατασκευής ταχύτητα άνω των 25 km/h.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων έργων,
μελετών, και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών
Ρυθμίζονται ορισμένα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και υπηρεσιών με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο
βάσει τιμής και μόνο στην ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 σχετικά με τη χρήση των επιμέρους
εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κατάλογος ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης νέων μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων
(ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
Δημοσιεύτηκε ο κατάλογος των ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης ΜΗΣΥΦΑ, που θα ισχύσουν σε
όλη την Επικράτεια. H ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. δεν είναι υποχρεωτική για τα
κατά το νόμο δικαιούμενα πρόσωπα διάθεσης των φαρμάκων αυτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική
Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016
Τροποποιήθηκε το καθεστώς ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» ως προς το περιεχόμενο και τη
διαδικασία αξιολόγησης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου και τη διαδικασία ενστάσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες
ΜΜΕ" του αναπτυξιακού ν. 4399/2016
Τροποποιήθηκε το καθεστώς ενισχύσεων «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» ως προς το περιεχόμενο και τη
διαδικασία αξιολόγησης του υποβαλλόμενου επενδυτικού σχεδίου και τη διαδικασία ενστάσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας εγκεκριμένου αποθηκευτή
προϊόντων υποκείμενων σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι επιμέρους διαδικασίες που αφορούν στη χορήγηση
της άδειας του εγκεκριμένου αποθηκευτή προϊόντων υποκείμενων σε Ε.Φ.Κ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 64 του ν. 2960/2001. Συγκεκριμένα ορίζονται: α) οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας
β) τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά και γ) οι υποχρεώσεις τις οποίες οφείλει να τηρεί ο
εγκεκριμένος αποθηκευτής μετά την χορήγηση της άδειας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ημερομηνία έναρξης λειτουργίας των Κέντρων Ενημέρωσης - Υποστήριξης Δανειοληπτών
(Κ.Ε.Υ.Δ.) .
Από 17.8.2017 άρχισαν τη λειτουργία τους τα ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Αθηναίων και το Δήμο Πειραιά, και
από 21.8.2017 λειτούργησαν τα ΚΕΥΔ με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, Παύλου Μελά, Λαρισαίων,
Ιωαννιτών και Κοζάνης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας φορολογικής αποθήκης, την
παρακολούθηση και τη λειτουργία αυτής
Συγκεκριμένα ορίζονται α) οι αρμόδιες αρχές για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης, την
ανάκληση - ακύρωση αυτής καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της β) τα κατά
περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά γ) τα είδη φορολογικών αποθηκών δ) οι όροι και ο χρόνος
αποθήκευσης των προϊόντων σε καθεστώς αναστολής ε) οι όροι λειτουργίας και παρακολούθησης της
φορολογικής αποθήκης και ο έλεγχος αυτής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης που
παραλαμβάνεται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για επιστημονικούς και ιατρικούς σκοπούς έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης αυτής
Σε υλοποίηση σχετικής σύστασης του ΟΟΣΑ, απαλλάσσεται από τον ΕΦΚ η αιθυλική αλκοόλη όταν
χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς. Ειδικότερα, η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. αιθυλικής αλκοόλης
χορηγείται, εφόσον ο δικαιούχος καταθέσει Δήλωση Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.ΕΦΚ) στο όνομά
του, σε συγκεκριμένες ποσότητες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις στο ν. 2969/01 «Αιθυλική Αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα»
(Α' 281) που αφορούν στους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους)
Με τις νέες διατάξεις επέρχονται ορισμένες αλλαγές στο καθεστώς λειτουργίας των μικρών
αποσταγματοποιών (διήμερων), ιδίως σε ό,τι αφορά τη διάθεση του παραγόμενου εξ' αυτούς προϊόντος
απόσταξης και προβλέπονται οι σχετικές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Απλούστευση στη διαδικασία δειγματοληψίας κατά την εξαγωγή/ επανεξαγωγή όμοιων
εμπορευμάτων στα πλαίσια των Ειδικών Καθεστώτων με σκοπό την τελειοποίηση
Κατά την εξαγωγή όμοιων εμπορευμάτων, δίνεται η δυνατότητα στην αρμόδια Τελωνειακή Αρχή να
διακρίνει τις διασαφήσεις εξαγωγής/ επανεξαγωγής και να επιλέξει τη διενέργεια δειγματοληψίας στα
πλαίσια της εφαρμογής των διατάξεων των ειδικών καθεστώτων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τροποποίηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Άρση περιορισμών της Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 για τη διενέργεια συναλλαγών στις ελληνικές
οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων»
Επιτρέπεται η αγορά μεριδίων Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) με
χρηματικά ποσά τα οποία μεταφέρονται από την αλλοδαπή με μεταφορά πίστωσης σε
λογαριασμούς που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα και ενεργούν
ως θεματοφύλακες ΟΣΕΚΑ, και τα οποία δεν προέρχονται από ρευστοποίηση υπαρχόντων μεριδίων
ΟΣΕΚΑ για τα οποία ήδη επιτρέπεται η επανεπένδυσή τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Καθορισμός μέτρων και κανόνων για τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών
μεταφοράς, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2015/720/ΕΕ «για την τροποποίηση της Οδηγίας
1994/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς» του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2015
Για την επίτευξη της μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή
προϊόντων, από την 1η Ιανουαρίου 2018 παύει η δωρεάν διάθεση στους καταναλωτές των
πλαστικών σακουλών μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους
καταναλωτές στο ταμείο του σημείου πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων

ΑΠΔΠΧ Απόφαση 87/2017: Άδεια στις τράπεζες Alpha Bank και Eurobank για την δια του τύπου
ενημέρωση των προσώπων που σχετίζονται µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις προς αυτές
Η Αρχή επέτρεψε υπό όρους την δια του τύπου ενημέρωση των προσώπων που σχετίζονται µε
ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις προς την τράπεζα Alpha Bank σχετικά µε τη χορήγηση των δεδομένων
τους στην Εταιρεία «CEPAL Hellas Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Ανώνυμή Εταιρεία Διαχείρισης
Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις» και την δια του τύπου ενημέρωση των προσώπων που
σχετίζονται µε ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις προς την τράπεζα Eurobank σχετικά µε τη χορήγηση των
δεδομένων τους στην Εταιρεία «Eurobank FPS Ανώνυμή Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και
Πιστώσεις».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΑΠΔΠΧ Γνωμοδότηση 4/2017: Επανεξέταση γνωστοποίησης του ΟΑΣΑ για επεξεργασία
προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο του Ενιαίου Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου
(Ηλεκτρονικό Εισιτήριο).
Η Αρχή γνωμοδοτεί θετικά για το νέο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης εισιτηρίων αναφορικά µε την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης αξιοποίησης της
διαδικτυακής υπηρεσίας της ΗΔΙΚΑ μέσω χρήσης ΑΜΚΑ των χρηστών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΡΑΕ Απόφαση 574/2017: Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών Καθολικής Υπηρεσίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η επιλογή του Προμηθευτή που θα παρέχει την Καθολική Υπηρεσία για την ηλεκτρική ενέργεια γίνεται με
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπό όρους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας και αφορά
περίοδο τριών (3) ετών που άρχεται την 23.03.2018. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την ολοκλήρωση
του χρόνου του προηγούμενου εδαφίου θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή νέου Προμηθευτή για
την επόμενη περίοδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΡΑΕ Απόφαση 573/2017: Διαδικασία, όροι και κριτήρια επιλογής με πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος υποψήφιων Προμηθευτών για τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου Ηλεκτρικής
Ενέργειας
Η επιλογή του Προμηθευτή που θα παρέχει τις υπηρεσίες Τελευταίου Καταφυγίου για την ηλεκτρική
ενέργεια γίνεται με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπό όρους ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας
και αφορά περίοδο τριών (3) ετών που άρχεται την 23.03.2018. Τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν την
ολοκλήρωση του χρόνου του προηγούμενου εδαφίου θα εκκινήσουν οι διαδικασίες για την επιλογή νέου
Προμηθευτή για την επόμενη περίοδο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας σε
διαγωνισμούς δημοπράτησης δημόσιων έργων για παράβαση των άρθρων 1 ν. 703/77, 1 ν.
3959/2011 και 101 ΣΛΕΕ
Η Ολομέλεια της Επιτροπής με ομόφωνη απόφασή της έκρινε ότι δεκαπέντε (15) συνολικά εργοληπτικές
επιχειρήσεις παραβίασαν τις διατάξεις περί απαγορευμένων συμπράξεων με την συμμετοχή τους σε
διακριτές οριζόντιες συμπράξεις για την κατανομή αγορών και τη νόθευση διαγωνισμών δημοσίων
έργων, με σκοπό την παγίωση των μεριδίων τους στη σχετική αγορά και την άμβλυνση του
επιπέδου των προσφερόμενων στους δημόσιους διαγωνισμούς εκπτώσεων και επέβαλε σχετικά
πρόστιμα. Στον ανωτέρω μηχανισμό κατανομής εντάχθηκαν, μεταξύ άλλων, έργα Μετρό της περιόδου
2005-2006 και 2012, έργα ΣΔΙΤ της περιόδου 2008-2009 και έργα υποδομής της περιόδου 2011-2012.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 1943/2017: Περιβαλλοντική αδειοδότηση σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας
Οι διατάξεις της ΚΥΑ 198015/ΕΥΠΕ-ΥΠΕΚΑ/4.5.2012, του άρθρου 8 του ν. 4014/2011 και του άρθρου 30
του ν.4070/2012 καθορίζουν ιδιαίτερο και απλουστευμένο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης
των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας που εμπίπτουν στη δεύτερη κατηγορία του ν. 4014/2011,
διότι δεν προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Από το σύστημα αυτό εξαιρούνται
ειδικές περιπτώσεις σταθμών, οι οποίοι είτε έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (π.χ. κομβικοί
σταθμοί, συστήματα μικροκυψελών) είτε χωροθετούνται σε περιοχές Natura 2000 ή περιλαμβάνουν
έργα οδοποιίας. Οι ως άνω νέες διατάξεις, που είναι έγκυρες και ισχυρές, μεταθέτουν την ευθύνη για την
προστασία του περιβάλλοντος στο αρμόδιο για την έκδοση της άδειας κατασκευής όργανο, δηλαδή την
Ε.Ε.Τ.Τ., το οποίο ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα όχι μόνο της δήλωσης υπαγωγής στις Πρότυπες
Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΝΣΚ 179/2017: Δυνατότητα κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, σε περίπτωση πίστωσης
αναδρομικών αποδοχών
Η ΕΤΕ υποχρεούται να αναγάγει το σύνολο των κατατεθέντων ποσών που αφορούν αναδρομικώς
καταβαλλόμενες συντάξεις, σε μηνιαία καταβολή και να εφαρμόσει την προστατευτική ρήτρα περί
ακατασχέτου της μηνιαίως καταβαλλόμενης σύνταξης. Δεν προκύπτει εκ του νόμου χρονικός
περιορισμός εντός του οποίου να πρέπει να αναληφθούν από τον καταθέτη και οφειλέτη του
Δημοσίου οι ως άνω απαιτήσεις που καταλαμβάνονται από το ακατάσχετο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΣτΕ 1804/2017: Ακύρωση Υπουργικής Απόφασης για την ρύθμιση επαγγέλματος φαρμακοποιού
και την ίδρυση φαρμακείων
Το θέμα της ίδρυσης φαρμακείων δεν μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο ρυθμίσεως με υπουργική
απόφαση αφού η άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας που συνίσταται στην παροχή
υπηρεσιών υγείας επιτρέπεται μόνον σε όσα πρόσωπα έχουν τα προσόντα εκείνα που είναι
αναγκαία προκειμένου να εξασφαλίζεται η παροχή στους πολίτες υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου.
Ενόψει και του ότι τα φαρμακεία αποτελούν ιδιότυπα καταστήματα, στα οποία συνδυάζεται η εμπορική
εκμετάλλευση με την υπεύθυνη επιστημονική δραστηριότητα, τα της ασκήσεως του επαγγέλματος του
φαρμακοποιού, καθώς και τα ζητήματα λειτουργίας και δεοντολογίας πρέπει να ρυθμίζονται με
τυπικούς νόμους ή με προεδρικά διατάγματα εκδιδόμενα κατ’ εξουσιοδότηση νόμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 150/2017: Προσωπικά Δεδομένα. Επιβολή προστίμου σε Τράπεζα η οποία απέστειλε
ενημερωτικό φάκελο για την πορεία Χαρτοφυλακίου σε διεύθυνση που δεν είχε δηλώσει ο πελάτης
Η τράπεζα, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, ευθύνεται για την παράνομη επεξεργασία των δεδομένων
προσώπου και για την παράλειψη λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για
την ασφάλεια των δεδομένων καθώς και για την προστασία τους από κάθε αθέμιτη επεξεργασία και
τη λήψη γνώσης από τρίτο πρόσωπο. Η ευθύνη της τράπεζας τεκμηριώνεται χωρίς να απαιτείται η
επέλευση βλάβης του υποκειμένου των δεδομένων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

TEYXΟΣ 07 | Αύγουστος 2017 | σελ. 9

Τα νέα από την ΕΕ
Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την ανταλλαγή τελωνειακών πληροφοριών με τρίτες χώρες
Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 16.10.2017, προκειμένου να συγκεντρωθούν οι απόψεις των
ενδιαφερομένων σχετικά με την υιοθέτηση αποτελεσματικών μεθόδων για την συστηματική ανταλλαγή
τελωνειακών πληροφοριών με τρίτες χώρες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Ορθολογικότερη εφαρμογή του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ)
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται μέχρι τις 9.11.2017, με αντικείμενο τη συλλογή πληροφοριών για τα
προβλήματα που εντοπίζονται στις διευρωπαϊκές μεταφορές και την πρόταση λύσεων για τη
διευκόλυνσή τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις ρυθμίσεις της λιανικής αγοράς σε ένα περιβάλλον πολλαπλών
διαύλων πώλησης
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται έως τις 8.10.2017, ώστε να εντοπιστούν βέλτιστες πρακτικές στον τομέα
του λιανικού εμπορίου, λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες της αυξανόμενης σημασίας του ηλεκτρονικού
εμπορίου και των μεταβαλλόμενων συνηθειών των καταναλωτών καθώς και τις ευκαιρίες και τα
εμπόδια για την ολοκλήρωση της λιανικής αγοράς της ΕΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τη διαφάνεια και τις χρεώσεις κατά τη διενέργεια διασυνοριακών
συναλλαγών
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται έως τις 30.10.2017, προκειμένου να αναζητηθούν τρόποι μείωσης
του κόστους των διασυνοριακών πληρωμών, τόσο εντός της Ευρωζώνης όσο και των συναλλαγών
σε νομίσματα άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Συγκεκριμένα, ερευνάται τόσο το κόστος της ίδιας της
συναλλαγής όσο και της μετατροπής συναλλάγματος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Πρωτοβουλία για τη βελτίωση της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων
Η ειδική ομάδα «Γεωργικές αγορές» (AMTF), που συστάθηκε από τον επίτροπο Χόγκαν, πρότεινε
συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της θέσης των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προωθήσει το έργο αυτό, διενεργώντας δημόσια διαβούλευση
έως τις 17.11.2017 σχετικά με τρεις τομείς που αφορούν τη θέση των γεωργών στην αλυσίδα εφοδιασμού
τροφίμων: (i) αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (ii) διαφάνεια της αγοράς και (iii) συνεργασία των παραγωγών.
Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα συμπληρώσουν το έργο της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού
της ΚΓΠ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την εξωδικαστική διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών και
δημοσίων αρχών εντός της ενιαίας αγοράς
Δημόσια διαβούλευση διενεργείται μέχρι τις 3.11.2017, για να διερευνηθεί αφενός η ύπαρξη
ικανοποιητικού πλαισίου για την πρόληψη και τη διευθέτηση διαφορών μεταξύ επενδυτών και
δημοσίων φορέων, αφετέρου η ύπαρξη ανάγκης για την εγκαθίδρυση ενός τέτοιου ενιαίου πλαισίου
καθώς και το είδος των χαρακτηριστικών του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ
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02. Φορολογική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Δημοσιεύτηκε ο ν. 4484/2017 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
(ΕΕ) 2016/881 και άλλες διατάξεις» για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον
τομέα της φορολογίας
Με το νέο ν. 4484/2017 ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2016/881 με σκοπό τον
έλεγχο και την καταγραφή των επιθετικών φορολογικών συμπεριφορών ομίλων πολυεθνικών επιχειρήσεων
και την ταχεία αντίδραση σε επιζήμιες πολιτικές. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσμοθετείται η υποχρέωση
κάθε τέτοιου ομίλου να υποβάλει έκθεση με τα έσοδα, τα κέρδη προ φόρων εισοδήματος, τον
καταβληθέντα και τον οφειλόμενο φόρο εισοδήματος ανά χώρα δραστηριοποίησης και οι συναφείς
υποχρεώσεις των τελικών μητρικών εταιρειών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1124/2017: Kοινοποίηση των διατάξεων του ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» και οδηγίες εφαρμογής
Προσδιορίζονται τα είδη των οφειλών που δύνανται να περιληφθούν στην σύμβαση αναδιάρθρωσης
καθώς και ο τρόπος υπολογισμού τους βάσει των προσαυξήσεων ή τόκων εκπρόθεσμης καταβολής
επ' αυτών κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης υπαγωγής στον νόμο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

ΠΟΛ.1119/2017: Κοινοποίηση διατάξεων που τροποποιούν τον Κώδικα ΦΠΑ
Κοινοποιούνται ενοποιημένες οι νέες διατάξεις ΦΠΑ, όπως τροποποιήθηκαν με το αρθ. 70 του ν.
4472/2017, με το οποίο αντικαθίσταται το παράρτημα του Κώδικα ΦΠΑ με τίτλο «Συνταξιοδοτικές διατάξεις
δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4387/2016 Μέτρα εφαρμογής των Δημοσιονομικών στόχων
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα Κοινωνικής Στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις».
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

ΠΟΛ.1115/2017: Παροχή πρόσθετων οδηγιών για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που
αφορούν στην οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών
Στη ρύθμιση για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών υπάγονται οι αρχικές ή
τροποποιητικές χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις. Επομένως, δεν δύνανται να υπαχθούν στη ρύθμιση
αρχικές ή τροποποιητικές πιστωτικές δηλώσεις, έστω και αν με την τροποποιητική δήλωση
πρόκειται να μειωθεί το πιστωτικό υπόλοιπο που είχε προκύψει με την αρχικώς υποβληθείσα
δήλωση και ανεξάρτητα αν είχε πραγματοποιηθεί η επιστροφή του φόρου ή όχι. Εντούτοις,
εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές δηλώσεις με τις οποίες το πιστωτικό υπόλοιπο μηδενίζεται ή μετατρέπεται
σε χρεωστικό.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

ΠΟΛ.1114/2017: Φορολογική μεταχείριση αλλοδαπού εμπιστεύματος (trust) και αλλοδαπού
ιδρύματος (foundation)
Διευκρινίζονται ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη φορολόγηση στην Ελλάδα των περιουσιακών στοιχείων
που έχουν ανατεθεί σε διαχείριση εμπιστοσύνης (trust) ή έχουν μεταβιβασθεί σε ίδρυμα
(foundation) της αλλοδαπής και των εισοδημάτων που αποκτώνται στα πλαίσια της εν λόγω
διαχείρισης που πραγματοποιείται προς όφελος των δικαιούχων του.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS
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ΠΟΛ.1112/2017 Τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε. με τον ν. 4472/2017-Κοινοποίηση των διατάξεων των
άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017
Στις διατάξεις του άρθρου 83 του νόμου 4172/2013 προστίθεται νέο άρθρο 39 Α με το οποίο ρυθμίζεται
η φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που αποκτάται από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση
ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς
και για τις νομικές οντότητες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΠΟΛ.1113/2017: Κοινοποίηση της αριθ.181/2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με την ευθύνη
φυσικών προσώπων, σε ειδική περίπτωση απορρόφησης ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από
άλλη ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία με τις διατάξεις του ν.2166/1993
Έγινε δεκτή η υπ’ αρ. 181/2017 γνωμοδότηση του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση
απορροφήσεως ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας από άλλη ανώνυμη ημεδαπή εταιρεία, τα φυσικά πρόσωπα
που είχαν στη διοίκηση της απορροφώσης εταιρείας κάποια από τις ιδιότητες του άρθρου 115 του
ν.2238/1994, είτε πριν είτε μετά από την ολοκλήρωση της συγχωνεύσεως, δεν είναι συνυπόχρεα με την
απορροφήσασα εταιρεία για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος, παρακρατούμενων φόρων και
ΦΠΑ, οι οποίοι, κατόπιν ελέγχου που ενεργήθηκε από την αρμόδια φορολογική αρχή μετά την
ολοκλήρωση της απορρόφησης, προέκυψαν από δραστηριότητα και υποχρεώσεις της απορροφηθείσης
εταιρείας, προσδιορίσθηκαν με εξωλογιστικό τρόπο και βεβαιώθηκαν σε βάρος της απορροφώσης
εταιρείας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

ΠΟΛ.1110/2017: α) Ρύθμιση οφειλών βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο οικειοθελούς
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών και β) ρύθμιση ζητημάτων μη καταβολής της
οφειλής ή απώλειας της ρύθμισης
Ο φορολογούμενος, σε περίπτωση οικονομικής αδυναμίας εμπρόθεσμης ολικής ή μερικής εξόφλησης των
οφειλών που προκύπτουν βάσει δηλώσεων που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 57
έως 61 του ν. 4446/2016, δύναται να τις υπαγάγει, αυτές ή το τυχόν υπόλοιπο τους, και πάντως
εντός 30 ημερών από τον προσδιορισμό τους, σε πρόγραμμα ρύθμισης. Εάν απωλέσει τη ρύθμιση,
εκπίπτει των ευνοϊκών διατάξεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ.1108/2017: Καθορισμός της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από
Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 3693/2008
Το σχέδιο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού υποβάλλεται στην ελεγχόμενη επιχείρηση,
οπωσδήποτε μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου εισοδήματος και το αργότερο μέχρι τη δέκατη
(10η) ημέρα του δέκατου (10ου) μήνα από τη λήξη της ελεγχόμενης διαχειριστικής περιόδου. Το
Ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό γνωστοποιείται εγγράφως στην ελεγχόμενη επιχείρηση και
οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του στη σχετική βάση δεδομένων που τηρεί η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων στην οποία έχουν πρόσβαση οι Νόμιμοι Ελεγκτές για την Έκθεση Φορολογικής
Συμμόρφωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ 1105/2017: Υπαγωγή οφειλών προς το Δημόσιο στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης
οφειλών του ν. 4469/2017: Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό
του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου
του Δημοσίου.
Με Υπουργική Απόφαση ορίζονται τα κριτήρια και η μεθοδολογία βάσει της οποίας το Δημόσιο θα
υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών κατά
τις διατάξεις του ν. 4469/2017 για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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ΠΟΛ.1103/2017: Επίσπευση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου των υποκειμένων που έχουν
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους
Οι υποκείμενοι στο φόρο οι οποίοι: α) είναι κάτοχοι «άδειας Α.Ε.Ο. Authorised Economic Operator» ή
κάτοχοι «αδειών απλουστευμένων διαδικασιών» ή β) πραγματοποιούν πράξεις που δεν
επιβαρύνονται με ΦΠΑ σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) του κύκλου εργασιών
τους για σκοπούς ΦΠΑ κατά το προηγούμενο ημερολογιακό δωδεκάμηνο, εντάσσονται σε κατάλογο
υποκειμένων, και οι αιτήσεις τους για επιστροφή πιστωτικού υπολοίπου διεκπεραιώνονται κατά
προτεραιότητα και χωρίς έλεγχο, καθώς θεωρούνται ως εξαιρετικά χαμηλού κινδύνου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΠΟΛ. 1101/2017: Όροι και προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης
και επισκευής πλοίων που αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα και διαδικασία
απαλλαγής από Φ.Π.Α. για τις πρώτες και βοηθητικές ύλες που παραλαμβάνουν οι επιχειρήσεις
στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους
Από 1.10.2017 ισχύει η Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις για τη λειτουργία των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων που
αναγνωρίζονται ως Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα καθώς και η διαδικασία παραλαβής πρώτων
και βοηθητικών υλών με απαλλαγή από τον αναλογούντα Φ.Π.Α. στα πλαίσια εκτέλεσης των εργασιών τους
και για τα οποία η οριστική απαλλαγή ή καταβολή αυτού κρίνεται με την ολοκλήρωση του έργου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική μεταχείριση δαπανών τις οποίες μία επιχείρηση επαναχρεώνει σε συνδεδεμένες σε
αυτή εταιρείες ή σε τρίτες εταιρείες (πελάτες της)
Οι δαπάνες που μία εταιρεία επαναχρεώνει, είτε σε συνδεδεμένες με αυτή εταιρείες είτε σε τρίτες εταιρείες
(πελάτες της), δεν εκπίπτουν λόγω της επαναχρέωσης αυτής και μόνο, αλλά μόνο εφόσον πληρούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 22 του ΚΦΕ, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 23 και της
παραγράφου 4 του άρθρου 48, αναφορικά με τις δαπάνες που κατά ρητή διατύπωση του νόμου δεν
εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Κατά συνέπεια, δεν εκπίπτουν δαπάνες που
επαναχρεώνονται και περιλαμβάνονται στις περιοριστικά κατονομαζόμενες μη εκπιπτόμενες
δαπάνες του άρθρου 23.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. TNΠ NOMOS

Διαδικασία εφοδιασμού πλοίων με καύσιμα με απαλλαγή από ΕΦΚ και ΦΠΑ
Μετά την ολοκλήρωση της φόρτωσης στο εφοδιαζόμενο μέσο το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης
επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του εφοδιασμού αναγράφοντας την πράγματι παραδοθείσα
ποσότητα, όπως αυτή προκύπτει βάσει της υπογεγραμμένης από τον πλοίαρχο και τον εφοδιαστή πράξης
παράδοσης-παραλαβής επί του Συνοδευτικού Εγγράφου Εξαγωγής (ΣΕΕ). Μετά την ολοκλήρωση του
εφοδιασμού δεν προκύπτει για το Τελωνείο Εξόδου/Φόρτωσης υποχρέωση βεβαίωσης «κενού
φορτίου» επί του ΣΕΕ, παρά μόνο στις περιπτώσεις εκείνες της μερικώς παραδοθείσας ποσότητας
καυσίμου, όπως προκύπτει από την πράξη παράδοσης - παραλαβής επί του ΣΕΕ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Οδηγίες εφαρμογής της Κοινής Υπουργικής Απόφασης "Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής
Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016 (Α' 240)"
Η υποχρέωση απόκτησης τερματικού POS δεν αφορά δικαιούχους πληρωμής (ελεύθερους
επαγγελματίες, ατομικές επιχειρήσεις και εταιρίες) που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες
αποκλειστικά σε άλλες επιχειρήσεις (νομικά ή φυσικά πρόσωπα) που δρουν στο πλαίσιο της
επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (Β2Β συναλλαγές), ακόμη και αν οι εν λόγω δικαιούχοι
πληρωμής διαθέτουν ΚΑΔ που περιλαμβάνεται στη λίστα της ανωτέρω ΚΥΑ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS
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Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Υπόθεση C-151/16: Φορολογική απαλλαγή των ενεργειακών προϊόντων που
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας επί των σκαφών
Η απαλλαγή εφαρμόζεται στα καύσιμα που χρησιμοποιούνται προκειμένου ένα πλοίο να πλεύσει
χωρίς φορτίο από λιμένα κράτους μέλους, προς λιμένα άλλου κράτους μέλους, για να φορτώσει στον
λιμένα αυτόν εμπορεύματα που θα μεταφερθούν εν συνεχεία σε λιμένα τρίτου κράτους μέλους. Η
απαλλαγή αυτή δεν αίρεται με την αιτιολογία ότι ο εφοδιασμός πλοίου με ενεργειακά προϊόντα
πραγματοποιήθηκε χωρίς να τηρηθούν οι τυπικές απαιτήσεις που προβλέπονται από εθνική ρύθμιση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-254/16: Διάρκεια φορολογικού ελέγχου και τόκοι υπερημερίας Δημοσίου
Αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο κρίθηκε εθνική ρύθμιση κατά την οποία, στην περίπτωση επιβολής
προστίμου από την φορολογική διοίκηση για άρνηση συνεργασίας, η ημερομηνία επιστροφής του
πιστωτικού υπολοίπου του Φ.Π.Α μπορεί να μετατεθεί μέχρι την παράδοση της έκθεσης ελέγχου στον
ελεγχόμενο και είναι δυνατόν να μην καταβληθούν τόκοι υπερημερίας, ακόμα και όταν η διάρκεια της
διαδικασίας του φορολογικού ελέγχου είναι υπερβολική.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-38/16: Διαφορετικές μεταβατικές περίοδοι κατά την πρόβλεψη σύντμησης
παραγραφής φορολογικών απαιτήσεων
Το ΔΕΕ απεφάνθη ότι δεν αντιβαίνει στις αρχές της φορολογικής ουδετερότητας, της ίσης
μεταχειρίσεως και της αποτελεσματικότητας εθνική ρύθμιση, η οποία στο πλαίσιο της συντμήσεως
της προθεσμίας παραγραφής, αφενός, των αιτήσεων επιστροφής του αχρεωστήτως
καταβληθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας και, αφετέρου, των αιτήσεων εκπτώσεως του φόρου
προστιθέμενης αξίας επί των εισροών προβλέπει διαφορετικές μεταβατικές περιόδους, με
αποτέλεσμα οι αιτήσεις σχετικά με δύο τριμηνιαίες λογιστικές χρήσεις να υπόκεινται σε διαφορετικές
προθεσμίες παραγραφής, αναλόγως του εάν έχουν ως αντικείμενο την επιστροφή του αχρεωστήτως
καταβληθέντος φόρου προστιθέμενης αξίας ή την έκπτωση του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των
εισροών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κατάθεση νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες
διατάξεις»
Με το παρόν σχέδιο νόμου επιχειρείται η επιτάχυνση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η ενίσχυση
της προστασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία, η
οργάνωση και η λειτουργία του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος ως νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου. Εντούτοις το περιεχόμενο του νομοσχεδίου δεν ανταποκρίνεται στους παραπάνω
στόχους καθώς επί της ουσίας εισάγει μια σειρά από τεχνικού χαρακτήρα ρυθμίσεις που αφορούν
στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, κάποιες διευθετήσεις γύρω από το ασφαλιστικό και
την επέκταση δικαιωμάτων σε ειδικές ομάδες του πληθυσμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ για τις θέσεις του ΣΕΒ πατήστε εδώ

Ν. 4487/2017: Προσθήκη αιτίας που θεωρείται ως βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας
Προστίθεται ως αιτία που μπορεί να θεωρηθεί βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας η αξιόλογη
καθυστέρηση καταβολής των δεδουλευμένων αποδοχών του εργαζόμενου από τον εργοδότη,
ανεξάρτητα από την αιτία της καθυστέρησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Ν. 4486/2017: Ρύθμιση θεμάτων ΣΕΠΕ και ιατρών εργασίας
Με το νόμο συνίσταται στο ΣΕΠΕ Υπηρεσία Ειδικών Επιθεωρητών Εργασίας, αποτελούμενη από 8
Προϊστάμενους Διεύθυνσης και Προϊσταμένους Τμημάτων, η οποία υπάγεται απευθείας στον Ειδικό
Γραμματέα του ΣΕΠΕ. Επίσης, παρατείνεται η προθεσμία για την απόκτηση του τίτλου της ειδικότητας της
ιατρικής της εργασίας μέχρι τις 26 Αυγούστου 2027.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Ν. 4485/2017: Ρύθμιση για θητεία Διοικητικού Συμβουλίου Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
(Ο.ΜΕ.Δ.)
Προστίθεται άρθρο στο Ν. 1876/1990, σύμφωνα με το οποίο παρατείνεται η θητεία των μελών του ΔΣ
του ΟΜΕΔ έως τις 31 Μαρτίου 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Εγκύκλιος 30/ΕΦΚΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του Ν.4469/2017 που αφορούν τον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων
Κοινοποιούνται σε ενοποιημένη μορφή οι διατάξεις και αποφάσεις που σχετίζονται με τον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και αφορούν ιδίως οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία. Στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών συμμετέχουν ως πιστωτές και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), οι
οποίοι εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο., με σκοπό τη διαπραγμάτευση βιώσιμων λύσεων ρύθμισης,
πάντα υπό την προϋπόθεση της διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος. Ειδικότερα, προσδιορίζονται
οι προϋποθέσεις υπαγωγής και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αποτυπώνεται συνοπτικώς η
διαδικασία λειτουργίας του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης των οφειλών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS
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Εγκύκλιος 31/ΕΦΚΑ: Χρόνος ασφάλισης Ε.Φ.Κ.Α. και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά
Επανακοινοποιούνται οι περιπτώσεις Β και Γ του κεφαλαίου 6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ
ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΏΝ της σχετικής εγκυκλίου 29/2017 λόγω εκ παραδρομής απεικόνισης των
χρονολογιών ασφαλισμένων σε διακοπή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Εγκύκλιος 32/ΕΦΚΑ: Αναζήτηση και καταλογισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών σε
είδος
Από 1.1.2017 παροχές υγείας σε είδος που χορηγήθηκαν αχρεώστητα αναζητούνται αποκλειστικά
από τον ΕΟΠΥΥ, ανεξαρτήτως χρονικής περιόδου χορήγησης των παροχών αυτών. Αξιώσεις του
ΕΟΠΥΥ που αφορούν την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών παραγράφονται μετά
εικοσαετία από την τελευταία καταβολή. Το αυτό ισχύει και για αξιώσεις του προηγούμενου
εδαφίου, οι οποίες περιήλθαν στον φορέα σύμφωνα με τις διατάξεις περί καθολικής διαδοχής
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Εγκύκλιος του ΥΠΕΚΑΑ σχετικά με την εκ περιτροπής εργασία
Διασαφηνίζονται ορισμένα ζητήματα που αφορούν στην εκ περιτροπής εργασία. Μεταξύ αυτών,
διατυπώνεται ότι η μονομερής επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας είναι νόμιμη, και δεν
συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας κατά την έννοια του άρθρου 7 του ν.
2112/1920, διότι λαμβάνει χώρα κατ' ενάσκηση δικαιώματος του εργοδότη απορρέοντος από τον
νόμο και ασκούμενου κατά τους όρους αυτού. Αντιθέτως, εάν δεν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και
προϋποθέσεις, δεν υφίσταται ή δεν ασκείται νόμιμα το σχετικό δικαίωμα του εργοδότη και συνεπώς η
επιβολή του συστήματος εκ περιτροπής εργασίας δεν πραγματοποιείται νομίμως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS

Προώθηση της Απασχόλησης ανέργων μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα στους
Δήμους της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, με
συγχρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 και χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους.
Τροποποιείται η αρχική ΚΥΑ για το Πρόγραμμα προώθησης ανέργων μέσω συγχρηματοδοτούμενων
προγραμμάτων, και ενισχύεται ο προϋπολογισμός κατά ποσό 5,7 εκ. € περίπου για το έτος 2017.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ειδικά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών ελέγχου, του τύπου και του
περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της Διεύθυνσης Ασφάλειας και
Υγείας στην Εργασία για τις Φορτοεκφορτωτικές Εργασίες
Σκοπός της YA είναι ο καθορισμός ειδικότερων θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των διαδικασιών
ελέγχου, του τύπου και του περιεχομένου των εντύπων και οδηγιών ενημέρωσης του ΣΕΠΕ και της
Διεύθυνσης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι επιβαλλόμενες ποινές και κυρώσεις, και όποιο άλλο σχετικό θέμα αφορά
την εφαρμογή της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας στην
εργασία ή την απασχόληση των φορτοεκφορτωτών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

TEYXΟΣ 07 | Αύγουστος 2017 | σελ. 16

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 982/2017: Νόμιμη καταγγελία σύμβασης εργασίας από εργοδότη
Για την ολοκλήρωση της καταγγελίας δεν αρκεί η με οποιοδήποτε τρόπο γνώση της σχετικής
βούλησης του εργοδότη εκ μέρους του εργαζόμενου, αλλά απαιτείται να περιέλθει το έγγραφο της
καταγγελίας, ήτοι η περί αυτής γραπτή δήλωση του πρώτου στον δεύτερο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 52/2017: Συνυπολογισμός κουπονιών στις τακτικές αποδοχές για την εξεύρεση των
επιδομάτων εορτών
Απορρίπτεται αίτηση αναίρεσης εταιρίας, η οποία επικαλείται ότι οι υπό τη μορφή κουπονιών
καταβαλλόμενες απ’ αυτή στους αναιρεσίβλητους εργαζόμενους παροχές σε είδος κάθε Πάσχα και
Χριστούγεννα δεν πρέπει να συνυπολογίζονται στις τακτικές αποδοχές για την εξεύρεση των
επιδομάτων εορτών. Οι εργαζόμενοι ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης εκάστου εξ αυτών,
δικαιούνται τις διαφορές των εν λόγω επιδομάτων που προκύπτουν από τα καταβληθέντα
επιδόματα εορτών σε σχέση με τα επιδόματα που έπρεπε να καταβληθούν, υπολογιζόμενα με
βάση το σύνολο των τακτικών τους αποδοχών, στις οποίες, έπρεπε να ληφθούν υπόψη και οι
ανωτέρω παροχές σε είδος.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 686/2017: Μη μείωση αποζημίωσης απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης όταν η καταγγελία
γίνεται με προειδοποίηση
Μισθωτοί εν γένει που υπάγονται στην ασφάλιση οποιουδήποτε οργανισμού για τη χορήγηση συντάξεως,
εφ’ όσον συμπλήρωσαν ή συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος,
δύνανται κατά περίπτωση να αποχωρούν ή να απομακρύνονται από την εργασία λαμβάνοντας το
40%, ή το 50% της αποζημιώσεως την οποία δικαιούνται σε περίπτωση απροειδοποίητης καταγγελίας
της συμβάσεως εργασίας εκ μέρους του εργοδότη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 128/2016: Ελάχιστες εγγυήσεις ως προς τις άδειες αναψυχής και τις συναφείς αποδοχές των
εργαζομένων
Ως "συνήθεις αποδοχές" νοείται οποιαδήποτε εργοδοτική παροχή, σε χρήμα ή σε είδος (μισθός ή
ημερομίσθιο, αμοιβή για υπερεργασία και νόμιμη υπερωριακή απασχόληση, προσαυξήσεις για την
παροχή εργασίας κατά τη νύκτα, τις Κυριακές και τις αργίες και κάθε προσαύξηση του βασικού
μισθού ή του ημερομισθίου) με την προϋπόθεση ότι δίδεται σταθερά και μόνιμα ως αντάλλαγμα της
παρεχόμενης εργασίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 899/2017: Μονομερής βλαπτική μεταβολή η ανάθεση καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή
θέσης
Κατά το άρθρο 7 εδ. α ν. 2112/1920 "πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως,
βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι' ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος
νόμου". Δεν αρκεί δηλαδή η μεταβολή των όρων εργασίας να είναι μονομερής αλλά απαιτείται επιπλέον να
είναι βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ' αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία,
όπως η ανάθεση σε αυτόν, καθηκόντων υποδεέστερης ειδικότητας ή θέσεως στην επιχείρηση, με
δυσμενείς υλικές ή και ηθικές ως προς το κύρος και την προσωπικότητά του συνέπειες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 114/2017: Καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης του μισθωτού
Το δικαίωμα επίσχεσης του μισθωτού ασκείται καταχρηστικά όταν, μεταξύ άλλων, η καθυστέρηση από
την πλευρά του εργοδότη δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις ή
αντιξοότητες ή σε πρόσκαιρη οικονομική δυσπραγία ή σε εξαιρετικά δυσμενείς γι’ αυτόν
περιστάσεις ή όταν η επίσχεση προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία στον εργοδότη, σε
σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα ή όταν στρέφεται κατά αξιόπιστου και αξιόχρεου εργοδότη ή όταν
αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τα νέα από την ΕΕ
ΔΕΕ Υπόθεση C-143/16: Σύμβαση διαλείπουσας απασχολήσεως συναπτόμενη με πρόσωπα
ηλικίας κάτω των 25 ετών – Αυτοδίκαιη λύση με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του
εργαζομένου
Διάταξη η οποία επιτρέπει στον εργοδότη να συνάψει σύμβαση διαλείπουσας απασχολήσεως με
εργαζόμενο ηλικίας κάτω των 25 ετών, ανεξαρτήτως της φύσεως της προς παροχή εργασίας, και
να απολύσει τον εργαζόμενο όταν αυτός συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του, είναι συμβατή
με το ενωσιακό δίκαιο, εφόσον επιδιώκει την επίτευξη θεμιτού σκοπού της πολιτικής στον τομέα της
απασχολήσεως και της αγοράς εργασίας και τα προβλεπόμενα για την επίτευξη του σκοπού αυτού μέσα
είναι πρόσφορα και αναγκαία.
Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ
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04. Προσεχώς
Ηλεκτρονική Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων
Άμεση αναμένεται να είναι η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα εξειδικεύει τις λεπτομέρειες
λειτουργίας της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Μιας Στάσης για τη σύσταση επιχειρήσεων. Σε πρώτη
φάση, μέσω της ηλεκτρονικής αυτής υπηρεσίας θα συστήνονται μόνο Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές
Εταιρείες (Ι.Κ.Ε) ενώ αργότερα θα μπορούν να συσταθούν και όλες οι υπόλοιπες νομικές μορφές. Οι
ιδρυτές θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν αρ. ΓΕΜΗ και Α.Φ.Μ για την επιχείρησή τους μόνο εφόσον
κάνουν χρήση των πρότυπων καταστατικών που θα είναι επίσης ηλεκτρονικά διαθέσιμα.
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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

Αποστολή

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.

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.
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