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Το Μηνιαίο Δελτίο «Ρυθμιστικό Περιβάλλον & 

Επιχειρήσεις» συντάσσεται με την ευθύνη του Τομέα 

Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών 

Πολιτικών του ΣΕΒ και την επιστημονική υποστήριξη 

της Δικηγορικής Εταιρείας «Νικόλας 

Κανελλόπουλος- Χαρά Ζέρβα & Συνεργάτες». 

Αποτελεί μια ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του 

και περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και 

ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στην 

ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων αρχών 

και φορέων καθώς και σημαντική νομολογία στα 

εργασιακά φορολογικά και ευρύτερα ζητήματα του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος για την περίοδο 

αναφοράς από την 15η ημέρα του παρελθόντος μήνα 

έως και την 15η ημέρα του τρέχοντος μήνα.  Για 

οποιαδήποτε πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε 

να επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.  

Τα σημαντικά του μήνα 
 

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 

2014, σχετικά με κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει 

του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου 

ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29.09.2017 σχέδιο νόμου για την 

ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2014/104 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, 

σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει 

του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού 

των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η θέσπιση των 

ίδιων ρυθμίσεων για παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011, χωρίς 

ταυτόχρονη παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

Περισσότερα στη σελ. 2 

Κωδικοποίηση των Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και 

Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και 

Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)" με 

βασικές αλλαγές στον τομέα της διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και 

παροχής υπηρεσιών. Ο ΣΕΒ συμμετείχε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην 

πολύμηνη διαβούλευση του αρμόδιου Υπουργείου και θα εξακολουθεί να 

παρακολουθεί και να προτείνει βελτιώσεις για την ορθή εφαρμογή των 

κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. 

Περισσότερα στη σελ. 4 

ΕΔΔΑ: H παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών του 

εργαζομένου ισοδυναμεί με παραβίαση του δικαιώματός του στην 

ιδιωτική ζωή 

Σε περίπτωση παρακολούθησης της αλληλογραφίας εργαζομένου, οι εθνικές 

αρχές της χώρας θα πρέπει να έχουν επαρκώς προστατεύσει το δικαίωμα 

του εργαζομένου στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και της 

αλληλογραφίας του και να είναι δυνατό να εξακριβωθεί ότι συντρέχει  

νόμιμος λόγος παρακολούθησης. Επίσης, ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει 

ενημερωθεί για τη φύση ή την έκταση της παρακολούθησης και 

συγκεκριμένα για τον βαθμό εισβολής στην ιδιωτική του ζωή και την 

αλληλογραφία του.  

   Περισσότερα στη σελ. 17 

mailto:mspyridaki@sev.org.gr
mailto:avounatsou@sev.org.gr
mailto:aoikonomidou@sev.org.gr
mailto:skalantzi@sev.org.gr
mailto:c.zerva@kanell.gr
mailto:e.ligoutsikou@kanell.gr
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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

 

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 909_2014 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25.09.2017 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών για την 
προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις του Κανονισμού ΕΕ 909_2014 (CSDR) με τον οποίο 
θεσπίζονται ενιαίες απαιτήσεις για το διακανονισμό των χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και για 
την οργάνωση και λειτουργία των Κεντρικών Αποθετηρίων Τίτλων (Κ.Α.Τ) στην ΕΕ και 
απελευθερώνονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτά, ως φορείς διακανονισμού και τήρησης 
κινητών αξιών σε λογιστική μορφή, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές 
αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έως τις 29.09.2017 σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2014/104 αναφορικά με τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των 
διατάξεων του δικαίου του ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς 
και η θέσπιση των ίδιων ρυθμίσεων για παραβάσεις των άρθρων 1 ή 2 του ν. 3959/2011, χωρίς 
ταυτόχρονη παράβαση των άρθρων 101 ή 102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των ΔΣΜ της περιφέρειας 
υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας-Ιταλίας σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου 
υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού 
(ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής 

Ολοκληρώθηκε στις 9.9.2017 η δημόσια διαβούλευση του ENTSO-e επί της κοινής πρότασης των 
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ) της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας 
Ελλάδας-Ιταλίας (ΑΔΜΗΕ και TERNA) σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της 
δυναμικότητας εντός της περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση του ACER επί των προτάσεών του, οι οποίες τροποποιούν τις 
προτάσεις των ΟΔΑΗΕ (NEMOs) σχετικά με τις Εναρμονισμένες Μέγιστες και Ελάχιστες Τιμές 
Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία 
Ενδοημερήσια Σύζευξη 

Στις 15.09.2017 ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του ACER επί των προτάσεών του οι οποίες 
τροποποιούν τις προτάσεις των ΟΔΑΗΕ, σχετικά με τις Εναρμονισμένες Μέγιστες και Ελάχιστες Τιμές 
Εκκαθάρισης για την Ενιαία Διασύνδεση των Αγορών Επόμενης Ημέρας και για την Ενιαία 
Ενδοημερήσια Σύζευξη κατά τα άρθρα 41 και 54 του Κανονισμού 2015/ 1222 της Επιτροπής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών 
προϊόντων προς δημοπράτηση  

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τις 25.09.2017 την εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς, για την 
αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων, τον καταμερισμό αυτής και το 
πρόγραμμα διεξαγωγής των δημοπρασιών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=7927
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8361
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0109.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0409.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2009.csp
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ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση για τις βασικές αρχές σχεδιασμού του Μεταβατικού Μηχανισμού 
Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος (ΜΜΑΕΙ) στο Διασυνδεδεμένο Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας μας  

Ολοκληρώθηκε στις 22.9.2017 η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για τα βασικά στοιχεία και τη 
διαδικασία εφαρμογής ενός «Μεταβατικού  Μηχανισμού Αποζημίωσης Ευέλικτης Ισχύος» που 
πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια α) της «Μελέτης Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2017-2023» που 
υπέβαλε ο ΑΔΜΗΕ το 2016, β) των αποτελεσμάτων της συναφούς Δημόσιας Διαβούλευσης της ΡΑΕ, γ) 
της συνεργασίας με τις αρμόδιες Αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δ) των συμπερασμάτων που 
εξάγονται από τη νέα «Μελέτη Αναγκών Ευελιξίας του Συστήματος για την περίοδο 2018-2027» του 
Διαχειριστή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ολοκληρώθηκε στις 22.09.2017 η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση διατάξεων του 
Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ (ΦΕΚ Β’103/31.01.2012) που αφορούν στη ρύθμιση θεμάτων 
σχεδιασμού και υλοποίησης των αναγκαίων έργων επέκτασης του Συστήματος για τη σύνδεση του 
ΕΔΔΗΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Σχέδιο νόμου «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος»  

Κατατέθηκε στις 20.09.2017 σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση του φαινομένου της 
αυθαίρετης δόμησης. Ειδικότερα, α) συστήνονται κεντρικά και περιφερειακά όργανα για τον 
εντοπισμό, πρόληψη και καταγραφή της αυθαίρετης δόμησης, β) προβλέπεται η διαδικασία, οι 
προδιαγραφές και τα δικαιολογητικά έκδοσης, αναθεώρησης και ελέγχου των οικοδομικών αδειών 
και έγκρισης των εργασιών μικρής κλίμακας και οι εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια ή 
έγκριση, γ) περιγράφεται το κυρωτικό πλαίσιο και η σύσταση επιτροπών εξέτασης προσφυγών 
αυθαιρέτων, δ) θεσπίζεται Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου για την καταγραφή των υφιστάμενων κτιρίων 
και των μεταβολών τους, η διαδικασία υποβολής, ο έλεγχος των στοιχείων και οι κυρώσεις για ψευδή 
δήλωση, ε) ορίζονται οι αυθαίρετες κατασκευές και οι πολεοδομικές παραβάσεις, ο ηλεκτρονικός 
εντοπισμός τους, οι κυρώσεις και η διαδικασία προσφυγής κατά της έκθεσης αυτοψίας και τέλος στ) 
θεσπίζεται ενιαίο ειδικό πρόστιμο για τις αυθαίρετες κατασκευές και προβλέπεται ο τρόπος 
μεταβίβασής τους καθώς και η κατάταξη των αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσης πριν την 
28η Ιουλίου 2011.  

Το σχέδιο νόμου κινείται στη σωστή κατεύθυνση, έχει ωστόσο σημαντικές αδυναμίες καθώς i) δεν 
κωδικοποιεί την υφιστάμενη νομοθεσία, γεγονός το οποίο καθιστά λιγότερο ευχερή την κατανόηση και 
εφαρμογή του, ii) δεν προβλέπει την ανάπτυξη συστήματος δεικτών παρακολούθησης των 
επιπτώσεων της εφαρμογής του στην επιχειρηματικότητα, τις επενδύσεις, την απασχόληση και την 
περιφερειακή ανάπτυξη,  iii) προβλέπει τη ρύθμιση διαδικαστικών ζητημάτων με Υπουργικές 
Αποφάσεις, η καθυστέρηση στην έκδοση των οποίων μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες στην 
αποτελεσματικότητα των νέων ρυθμίσεων και iv) δεν αξιοποιεί την ευκαιρία αντιμετώπισης του 
προβλήματος των επιλιμένιων βιομηχανικών εγκαταστάσεων με αδειοδοτικές εκκρεμότητες.      

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0609.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0709_1.csp
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=d051d387-60d7-4960-b075-a7f4013307ea
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Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες 
ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) 

Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση για την "Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)". Οι κυριότερες αλλαγές εστιάζουν: 

1. στην αποσαφήνιση των διατάξεων περί των επιτρεπόμενων αποκλίσεων κατά την αναγραφή 
του περιεχομένου των συσκευασμένων προϊόντων που φέρουν τη σήμανση «e» 

2. στην αποφυγή άσκοπης θεσμοθέτησης για την εισαγωγή υποχρέωσης αναγραφής της 
χώρας προέλευσης των προϊόντων στα εκδιδόμενα τιμολόγια, γεγονός που θα επέφερε 
σημαντικό διοικητικό βάρος για τις επιχείρησες αλλά και τις ελεγκτικές αρχές  

3. στον τρόπο τήρησης τιμοκαταλόγου και έκδοσης τιμολογίων παροχής υπηρεσιών από τις 
επιχειρήσεις συνεργείων επισκευής και συντήρησης τροχοφόρων οχημάτων  

4. στη δυνατότητα διακίνησης ελαιόλαδου μεταξύ χονδρεμπόρων με χρήση ειδικών 
βυτιοφόρων οχημάτων 

5. στην υποχρέωση διάθεσης από τα καταστήματα εστίασης προς τον τελικό καταναλωτή ελαιολάδου 
για επιτραπέζια χρήση, σε σφραγισμένες, μη επαναγεμιζόμενες συσκευασίες ή συσκευασίες 
μιας χρήσης 

6. στη δυνατότητα χύμα διακίνησης απορρυπαντικών στο στάδιο της χονδρικής πώλησης 

7. στη διατήρηση της απαγόρευσης χρησιμοποίησης φιαλών με ενδείξεις και γενικά διακριτικά 
γνωρίσματα άλλων επιχειρήσεων από επιχειρήσεις εμφιάλωσης αναψυκτικών ποτών, νερού 
και μπύρας 

8. στον εξορθολογισμό των διατάξεων σχετικά με την διακίνηση και εμπορία υγρών καυσίμων 
και υγραερίου κίνησης και θέρμανσης 

9. στην υποχρέωση, αναγραφής της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του κατασκευαστή (ή του 
εισαγωγέα ή του υπεύθυνου διάθεσης κατά περίπτωση), παράλληλα με την εμπορική 
επωνυμία και του καταχωρισμένου του εμπορικού σήματος 

Για τον ΣΕΒ, ο οποίος συμμετείχε με συγκεκριμένες παρεμβάσεις στην πολύμηνη διαβούλευση του 
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, οι ανωτέρω εξελίξεις θα αποτελέσουν θετική συνεισφορά στη 
λειτουργία της αγοράς με τελικό ωφελούμενο τον καταναλωτή, δεδομένου ότι ορισμένες εξ’ αυτών (οι 4 και 
6) συνιστούν υλοποίηση συστάσεων του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό  

Η παρακολούθηση και πρόταση  βελτιωτικών παρεμβάσεων για την ορθή εφαρμογή των κανόνων 
ΔΙΕΠΠΥ θα εξακολουθήσει να βρίσκεται στο πεδίο δράσης του ΣΕΒ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  και για το Δελτίο Τύπου του ΣΕΒ πιέστε εδώ 

Σχέδιο νόμου περί Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της 
νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ. 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο, η δικαστική αρχή κράτους- μέλους («κράτος έκδοσης») 
εκδίδει ή επικυρώνει δικαστική απόφαση (Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας), με σκοπό την εκτέλεση 
ενός ή περισσότερων συγκεκριμένων ερευνητικών μέτρων σε άλλο κράτος- μέλος («κράτος 
εκτέλεσης») για τη λήψη αποδεικτικών στοιχείων.  

Στο ίδιο νομοσχέδιο εισήχθη διάταξη για την τροποποίηση διατάξεων της δασικής νομοθεσίας 
σύμφωνα με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 25.09.2017 η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων, 
αιτήσεων προδήλων σφαλμάτων, αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης κατά του 
περιεχομένου των δασικών χαρτών και επανακαθορίζεται η διαδικασία αποτύπωσης των ορίων 
οικισμών στους δασικούς χάρτες. 

Ακόμα, εισάγεται τροποποίηση στον ενιαίο μηχανισμό έκπτωσης (rebate) των φαρμακευτικών 
προϊόντων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z3KynwC3ixG4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWXENKQtdArYSEdt2rFDNCcZF3-BbfxBbsmEe5PLljwi
http://www.sev.org.gr/grafeio-typou/deltia-typou/oi-paremvaseis-tou-sev-epi-tou-neou-keimenou-ton-kanonon-di-e-p-p-y/
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=363ae979-7312-494f-a19e-a7df010e7538
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Σχέδιο νόμου «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες 
διατάξεις» 

Κατατέθηκε στις 18.09. σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τις 
υποχρεώσεις εμπόρων και παραγωγών κατά την διακίνηση και εμπορία των νωπών και ευαλλοίωτων 
αγροτικών προϊόντων, με το οποίο θεσπίζεται υποχρεωτική επισήμανση καταγωγής- προέλευσης στα 
γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας και καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τις μισθώσεις 
ιχθυοτρόφων υδάτων και δραστηριοτήτων της ελεύθερης αλιείας. Ακόμα, σε υλοποίηση σχετικής 
σύστασης του ΟΟΣΑ, καταργείται η υποχρέωση των κατόχων αδειών διάθεσης 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων για ετήσια υποβολή των τιμοκαταλόγων χονδρικής πώλησης και 
των μεταβολών τιμών των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και σκευασμάτων φυτοπροστασίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Περιορισμός του αριθμού των προς παροχή δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων και 
καθορισμός του είδους της διαγωνιστικής διαδικασίας που ακολουθείται για τη χορήγησή τους 

Η χρονική διάρκεια των ειδικών δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων καθορίζεται από την 
Ε.Ε.Τ.Τ. και μπορεί να είναι από δέκα (10) έως είκοσι (20) έτη. Όλα τα δικαιώματα της ίδιας ζώνης 
ραδιοσυχνοτήτων που δημοπρατούνται με την ίδια διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να λήγουν την ίδια 
ημερομηνία. Τα υφιστάμενα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων, εντός των καθοριζόμενων ζωνών 
ραδιοσυχνοτήτων, παραμένουν σε ισχύ μέχρι την λήξη τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την παραγωγή, την κατοχή, την παραλαβή, την 
αποστολή, την εισαγωγή και εξαγωγή από εγκεκριμένους αποθηκευτές βιομηχανοποιημένων 
καπνών 

Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση που στόχο έχει τον καθορισμό: i) των όρων και των προϋποθέσεων για 
την παραγωγή, κατοχή, παραλαβή, αποστολή εισαγωγή και εξαγωγή του προϊόντος της 
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 53Α του ν. 2960/2001, όπως ισχύει, από φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, τα οποία κατέχουν ήδη άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή βιομηχανοποιημένων καπνών 
και κατέχουν μία ή περισσότερες φορολογικές αποθήκες, όπου αποθηκεύονται βιομηχανοποιημένα καπνά 
σε καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων και ii) των διαδικασιών επιβολής του Φόρου 
Κατανάλωσης και Φ.Π.Α. στο ανωτέρω προϊόν. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού 

Η διαδικασία του ειδικού καθεστώτος ειδικού προορισμού εφαρμόζεται όταν προβλέπεται ότι τα 
εμπορεύματα που τέθηκαν σε ελεύθερη κυκλοφορία με ευνοϊκή δασμολογική μεταχείριση ή μειωμένο ή 
μηδενικό συντελεστή δασμού λόγω του ειδικού τους προορισμού, υπόκεινται σε τελωνειακή επιτήρηση γι’ 
αυτόν τον ειδικό προορισμό. Με Υπουργική Απόφαση καθορίζονται, κατά το μέρος που δεν ρυθμίζονται 
από τις διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι επί μέρους διαδικασίες 
που αφορούν: α) στη διαδικασία έκδοσης άδειας υπαγωγής στο καθεστώς του ειδικού προορισμού β) 
στη λειτουργία του καθεστώτος ειδικού προορισμού γ) στην εκκαθάριση και τον έλεγχο του 
καθεστώτος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/68/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σχετικά με τις εσωτερικές μεταφορές επικινδύνων 
εμπορευμάτων 

Η Υπουργική Απόφαση εφαρμόζεται στις οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές επικίνδυνων 
εμπορευμάτων εντός της χώρας ή μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
συμπεριλαμβανομένης της φορτοεκφόρτωσης, της μεταφόρτωσης από ένα μεταφορικό μέσο σε άλλο και 
των στάσεων που χρειάζονται λόγω των συνθηκών μεταφοράς. 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1bf40fb5-b6a5-4e69-8e7a-a7f201041418
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8oThD19CXOPzNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcsw-XShc7jkrISR1_IdWFd7D_EtnMzQj-N7kQjXI44L
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8NXIQRYq8ULtp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtfgP5Xtr8nAOO7joWwwI-cn7c7Zk5cP0mgu0nonKrJ7J
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8icMgJ4nZIIRp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtdupv7Yj7Km7CvgalekPnVWs1LWGdaYFsHoUn5yZT9D5


TEYXΟΣ 08 | Σεπτέμβριος 2017 | σελ. 6 

 
 
 
  
 

 
 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προσδιορισμός των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, 
ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία και απαλλάσσονται του ΕΦΚ 

Συγκροτήθηκε τριμελής επιτροπή για τη διαπίστωση υπαγωγής της αιτούμενης επιχείρησης στις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 184 του ν.4261/2014 και τον προσδιορισμό των ποσοτήτων ηλεκτρικής 
ενέργειας που χρησιμοποιούνται για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία και 
απαλλάσσονται του ΕΦΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των ρυθμίσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του 
Ν.4399/2016, για την οικειοθελή - κατόπιν αιτήσεως του φορέα του επενδυτικού σχεδίου, έντοκη 
επιστροφή προκαταβολής  

Το ποσό της προκαταβολής που χορηγήθηκε επιστρέφεται εντόκως, κατόπιν αίτησης του φορέα 
του επενδυτικού σχεδίου. Το ποσό των αναλογούντων τόκων υπολογίζεται από την ημερομηνία 
χορήγησης της προκαταβολής μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης επιστροφής. Το ύψος 
του επιτοκίου είναι σταθερό και ορίζεται ως το μέσο επιτόκιο του 2016, σύμφωνα με το άρθρο 9 του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 794/2004, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 1 του Κανονισμού 
271/2008 της Επιτροπής της 30ής Ιανουαρίου 2008. Η ως άνω προκαταβολή μπορεί να επιστραφεί άτοκα 
μόνο σε περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης της επένδυσης, για λόγους ανωτέρας βίας από 
φυσικά φαινόμενα, οι οποίοι τεκμηριώνονται επαρκώς και συνδέονται άμεσα με την αδυναμία υλοποίησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Παρακολούθησης Συναλλαγών επί 
Τίτλων με Λογιστική Μορφή (Άυλοι Τίτλοι) 

Το Σύστημα ελέγχει τις ειδοποιήσεις των φορέων ως προς την πληρότητά τους και σύμφωνα με τις 
οικείες προδιαγραφές. Εφόσον διαπιστωθεί ότι οι ως άνω ειδοποιήσεις φέρουν όλα τα απαιτούμενα 
τυπικά χαρακτηριστικά, το Σύστημα τις προωθεί για περαιτέρω έλεγχο συμμόρφωσης του 
περιεχομένου τους με τους σχετικούς κανόνες λειτουργίας. Ως χρόνος εισαγωγής ειδοποίησης στο 
Σύστημα κατά την έννοια του ν. 2789/2000 και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ νοείται ο χρόνος κατά τον οποίο η 
σχετική ειδοποίηση αναγνωρίζεται ρητά ως συμβατή με τους σχετικούς τεχνικούς κανόνες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σύσταση Επιτροπής Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 του ν. 4399/2016 

Συστήνεται τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων με αντικείμενο τον έλεγχο 
εφαρμογής του Οδηγού Αξιολόγησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
6α του άρθρου 14 του ν. 4399/2016, για το σύνολο των υποβεβλημένων αξιολογήσεων επενδυτικών 
σχεδίων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σύσταση ομάδας εργασίας από μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών για την 
πραγματοποίηση διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την 
ηλιακή ενέργεια συνολικής ισχύος μέχρι 150 kw, που υπήχθησαν στις διατάξεις του ν. 3299/2004 

Συστήνεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ομάδα εργασίας, για την πραγματοποίηση 
διοικητικών ελέγχων επενδυτικών σχεδίων παραγωγής ηλεκτρισμού από την ηλιακή ενέργεια, 
συνολικής ισχύος 150 kw, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Έργο της ομάδας 
εργασίας είναι ο έλεγχος και καταγραφή της υλοποίησης, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής 
λειτουργίας του επενδυτικού σχεδίου κατά την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για την ολοκλήρωση 
και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας, ο έλεγχος των βιβλίων, στοιχείων και 
παραστατικών που αφορούν την υλοποίηση και ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου (έλεγχος 
οικονομικού αντικειμένου) και η διαπίστωση της συμμόρφωσης του φορέα του επενδυτικού σχεδίου 
προς τις διατάξεις του ν. 3299/2004.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8dd-Fiw3vIGYliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtT1knhOSxTn8n78rR5L_PIUxNQ-JtNWdkiIfGAlPZs5d
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL83i-wFkA-EdQtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtds0MSh6inyriM0g5iaRFOeSWgLR4pMmX9s4ogMViT1N
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z3KynwC3ixEtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS11v1_vyhomrtvKxa2vuqgedYjTy1wCnxtBHeE3uZ2n
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8YsYh3oJ2J4-4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtXii4rThtUigjREgoD9JCglksJ-BdbstIDt3oDYTO-Bj
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Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών 
δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (A΄ 147), με 
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή 

Δημοσιεύτηκαν νέα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων, τα οποία ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου του Βιβλίου Ι του ν. 4412/2016. Οι αναθέτοντες φορείς του 
Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 δύνανται να χρησιμοποιούν τα πρότυπα διακηρύξεων για τη σύναψη 
ηλεκτρονικών συμβάσεων έργου που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του εν λόγω βιβλίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έγκριση του Κανονισμού Επεμβάσεων (ΚΑΝ. ΕΠΕ.) σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα 

Δημοσιεύτηκε η 2η Αναθεώρηση του Κανονισμού Επεμβάσεων, ο οποίος έχει σκοπό τη θεσμοθέτηση 
κριτηρίων για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφιστάμενων δομημάτων και κανόνων 
εφαρμογής για τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, καθώς και για τις ενδεχόμενες επεμβάσεις, 
επισκευές ή ενισχύσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/47/ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική 
επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που 
κυκλοφορούν στην Ένωση  

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με αντικείμενο την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
Οδηγία 2014/47/ΕΕ σχετικά με την τεχνική οδική επιθεώρηση της καλής τεχνικής κατάστασης των 
οχημάτων επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στην Ένωση και τις ελάχιστες απαιτήσεις για ένα 
καθεστώς οδικών τεχνικών ελέγχων της καλής τεχνικής κατάστασης των οχημάτων 
επαγγελματικής χρήσεως που κυκλοφορούν στο ελληνικό έδαφος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση της Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη Δράσης ”Εκσυγχρονισμός Πρατηρίων 
Υγρών Καυσίμων“» 

Αναρτήθηκε ο Οδηγός Δράσης «Επιχορήγηση της ΚτΠ Α.Ε, για τον εκσυγχρονισμό Πρατηρίων Υγρών 
Καυσίμων, που αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων 
υγρών καυσίμων ή/ και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που 
λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού 
de minimis. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΑΠ 10/2017: Καταχρηστική συμπεριφορά Τράπεζας κατά την αναδιάρθρωση όρων 
βραχυπρόθεσμου δανεισμού πελάτη της 

Αντιφατική κρίθηκε η, εκ μέρους πιστωτικού ιδρύματος, αναδιάρθρωση των όρων του 
βραχυπροθέσμου δανεισμού πελάτη του και η παροχή περαιτέρω προθεσμίας εξοφλήσεως, 
ταυτόχρονα με τη στέρηση της δυνατότητας λειτουργίας και συνακόλουθα αποπληρωμής των 
χρεών του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8YsYh3oJ2J49_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZAr8eexezMYBckxDqGTT3a98M-S49c0z7NlyUvSAHg7
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8z3KynwC3ixF_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYf-xXvH3SQqpkdCdn4eOxa5aPsDsJhJvjhAw7xzcT12
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8dd-Fiw3vIGbuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZ_ClZNV-z-UdwgBf9-eUnG2BN80I2HS7bkd1AhDT-lt
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8VUSpgL_HkaAfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRG4Yf4lMEqv1nGiW9UqGrXx5BxWu_FVUwVGkZ7PhMBX
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ΣτΕ 1366/2017: Αδίκημα λαθρεμπορίας 

Για την κήρυξη ως αστικώς συνυπευθύνου του κυρίου ή παραλήπτη των εμπορευμάτων αρκεί, κατ' 
αρχήν, ο καταλογισμός του διοικητικού αδικήματος της λαθρεμπορίας σε (ένα τουλάχιστον) 
πρόσωπο, που έδρασε υπό την ιδιότητα του εντολοδόχου, διαχειριστή ή αντιπροσώπου του κυρίου ή 
παραλήπτη, χωρίς να προσαπαιτείται δόλος ή γνώση του κυρίου ή παραλήπτη ο οποίος, όμως, δεν 
κηρύσσεται αστικώς συνυπεύθυνος, εάν αποδειχθεί ότι δεν μπορούσε να έχει καν γνώση περί της 
πιθανότητας τέλεσης της τελωνειακής παράβασης 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-413/14: Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και εκπτώσεις υπέρ πιστών πελατών 

Το ΔΕΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναιρέσεως της Intel Corporation, κατά της αποφάσεως του Γενικού 
Δικαστηρίου της ΕΕ με την οποία είχε επικυρωθεί η επιβολή προστίμου ύψους 1,06 
δισεκατομμυρίου ευρώ από την Επιτροπή στην εταιρία για παραβίαση του άρθρου 82 ΕΚ περί 
κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά των επεξεργαστών 2 x86 3, κατά παράβαση των κανόνων 
ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και ανέπεμψε την 
υπόθεση στο Γενικό Δικαστήριο, προκειμένου αυτή να επανεξετασθεί.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-559/16: Υπολογισμός αποζημίωσης σε ματαίωση πτήσης βάσει της απόστασης σε 
ευθεία γραμμή 

Η αποζημίωση η οποία οφείλεται στους επιβάτες σε περίπτωση ματαιώσεως ή μεγάλης 
καθυστερήσεως μιας πτήσεως με ανταπόκριση πρέπει να υπολογίζεται με βάση την απόσταση σε 
ευθεία γραμμή μεταξύ των αεροδρομίων αναχωρήσεως και αφίξεως. Το γεγονός ότι η απόσταση την 
οποία πράγματι διήνυσε μια τέτοια πτήση είναι, λόγω της πραγματοποιήσεώς της με ανταπόκριση, 
μεγαλύτερη από την απόσταση μεταξύ των αεροδρομίων αναχωρήσεως και αφίξεως δεν ασκεί επιρροή 
στον υπολογισμό της αποζημιώσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια διαβούλευση με σκοπό την επανεξέταση της οδηγίας για την περαιτέρω χρήση 
πληροφοριών του δημόσιου τομέα  

Έως την 12η Δεκεμβρίου 2017 θα είναι ανοιχτή η διαβούλευση με αντικείμενο την επανεξέταση της 
Οδηγίας 2003/98/EΚ για την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα (οδηγία ΠΔΤ), 
προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της στρατηγικής στον τομέα της οικονομίας των δεδομένων σχετικά 
με την προσβασιμότητα και την περαιτέρω χρήση των δημόσιων δεδομένων και των δεδομένων που 
χρηματοδοτούνται από δημόσιους πόρους. Παράλληλα, η Επιτροπή διερευνά περαιτέρω το ζήτημα των 
δεδομένων δημοσίου συμφέροντος τα οποία κατέχουν ιδιώτες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση της πολιτικής για την παρακολούθηση, την 
υποβολή εκθέσεων και την επαλήθευση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από θαλάσσιες 
μεταφορές 

Έως την 1η.12.2017 θα είναι ανοιχτή διαβούλευση με αντικείμενο την αξιολόγηση του υφιστάμενου 
πλαισίου σχετικά με την παρακολούθηση των δεδομένων για τις εκπομπές CO2, λαμβάνοντας 
υπόψη και την πρόσφατη ολοκλήρωση του συστήματος πληροφοριών του ΙΜΟ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194082&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1326692
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194108&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=996605
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-directive-re-use-public-sector-information-psi-directive_el#about-this-consultation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PSI-Directive_review
https://ec.europa.eu/clima/consultations/articles/0032_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/MaritimeMRVRevision2017
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Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την Ενιαία Αγορά Κεφαλαίων: εξομάλυνση των εμποδίων για τη 
μετασυναλλακτική αγορά (post-trade market) 

Έως τις 15.11.2017 θα είναι ανοιχτή διαβούλευση με αντικείμενο τη διερεύνηση της παρούσας κατάστασης 
των μετασυναλλακτικών αγορών, τις τρέχουσες τάσεις και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι 
συναλλασσόμενοι και τον προσδιορισμό των υπαρχόντων ή νέων εμποδίων και των 
συνδεδεμένων με αυτά κινδύνων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

  

https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2017-post-trade_en
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/post-trade-2017?surveylanguage=en
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02. Φορολογική νομοθεσία  

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα και 
διατάξεις εφαρμογής 

Κατατέθηκε στις 18.09.2017 στη Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Οικονομικών για την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμοδίων Αρχών για την 
Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα. Η Ελλάδα προσχωρεί στην Πολυμερή Συμφωνία των Αρμοδίων Αρχών 
(ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της Αμοιβαίας Διοικητικής 
Συνδρομής σε φορολογικά θέματα.  

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ. 

Μίσθωση ακινήτου και επιβολή φόρου υπεραξίας  

Με τροπολογία που εισήχθη στο σχέδιο νόμου περί «Ευρωπαϊκής εντολής έρευνας στις ποινικές 
υποθέσεις» που ψηφίστηκε στις 20.09.2017, προβλέπεται ρητά ότι η μίσθωση ακινήτου στο οποίο 
λειτουργούσε επιχείρηση, μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού, σε άλλη επιχείρηση, δε 
συνιστά μεταβίβαση επιχείρησης για την επιβολή φόρου υπεραξίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση της αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄4270) Απόφασης του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα 
διενεργηθούν κατά το έτος 2017 

Για την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων, η προτεραιοποίηση των 
ελέγχων των εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, γίνεται ως εξής: 

(α) για ελεγχόμενες χρήσεις 2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του Ν.2238/1994 
(μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήματος) 

(β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθ. 68 του Ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία) 

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του Ν.4174/2013 
σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής) 

(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του 
Ν.2238/1994 και για φορολογικά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 36 του 
Ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή) 

Τα παραπάνω ισχύουν για τις φορολογίες εισοδήματος και Κ.Β.Σ., καθόσον για τις φορολογίες Φ.Π.Α., 
κεφαλαίου και τελών χαρτοσήμου ισχύουν διαφορετικοί χρόνοι παραγραφής. 

Ως εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, για τις οποίες δεν 
έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη 
δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΠΟΛ.1138/2017: Θέματα φορολογίας κεφαλαίου - Κοινοποίηση διατάξεων των άρθρων 10, 13 και 14 
του ν. 4474/2017 και των διατάξεων των άρθρων 13, 15, 52, 72, 76 και 79 του ν. 4484/2017 

Παρατίθενται οι νέες διατάξεις για τα θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων, τροποποίησης του 
Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Τυχερών Παιγνίων και 
σύστασης Μητρώου Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=0146ba98-54fd-4837-90b4-a7f2010e36d2
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Psifisthenta-Nomoschedia?law_id=363ae979-7312-494f-a19e-a7df010e7538


TEYXΟΣ 08 | Σεπτέμβριος 2017 | σελ. 11 

 
 
 
  
 

 
 

ΠΟΛ.1134/2017: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 66 και 67 του Δεύτερου Μέρους του ν. 
4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α'/1.8.2017) που αφορούν σε θέματα ΦΠΑ 

Με την νέα παράγραφο 5 του άρθρου 39α του ν. 2859/2000 ορίζεται ότι, για τις παραδόσεις, από 
υποκείμενο στο φόρο σε άλλον υποκείμενο, κινητών τηλεφώνων, ήτοι συσκευών που έχουν 
κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες 
συχνότητες, ανεξαρτήτως του αν χρησιμοποιούνται ή όχι για άλλους σκοπούς, καθώς και κονσολών για 
παιχνίδια, ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, ο φόρος καταβάλλεται από 
τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου 
εισροών. Ο υποκείμενος που παραδίδει τα αγαθά του προηγούμενου εδαφίου έχει δικαίωμα έκπτωσης του 
φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις και δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά 
στοιχεία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΠΟΛ.1133/2017: Κατάλογος οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη 
Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017 

Για το σκοπό της διασφάλισης των προϋποθέσεων που παρατίθενται στο ν. 4170/2013 και στο ν. 
4428/2016, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διαβιβάζουν σε ηλεκτρονική μορφή 
στην ΑΑΔΕ κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη 
Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΠΟΛ.1132/2017: Διευκρινίσεις σχετικά με την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων  
ή ΦΠΑ μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου 

H διάταξη του αρθ. 74 ν. 4484/2017 περί άμεσης επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ, αφορά σε 
εκκρεμείς, κατά την 1.8.2017, αιτήσεις επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, καθώς 
και φόρου προστιθέμενης αξίας σε δικαιούχους επιστροφής, ανεξάρτητα από το καθεστώς στο 
οποίο εντάσσονται.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΠΟΛ.1131/2017: Το πεδίο εφαρμογής και οι προϋποθέσεις για την αυτόματη ανταλλαγή 
πληροφοριών σχετικά με την υποχρέωση υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα των Ομίλων Πολυεθνικών 
Επιχειρήσεων 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 έως 9 του Μέρους Πρώτου «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881» του ν. 4484/2017, όσον αφορά στην 
υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, περιγράφεται δε σύντομα ο 
σκοπός και το αντικείμενο του νόμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΠΟΛ.1135/2017: Καθορισμός του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της 
Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016 (Α’ 
190) 

Ορίζεται ο κατάλογος με τις Δικαιοδοσίες Αρμόδιων Αρχών ως προς τις οποίες η Αρμόδια Αρχή της 
Ελληνικής Δημοκρατίας προτίθεται να θέσει σε ισχύ και εφαρμογή, σε διμερή βάση, την Πολυμερή 
Συμφωνία Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών 
λογαριασμών (ΠΣΑΑ) το 2017 και το 2018, με βάση τις δηλώσεις βούλησης εκ μέρους όλων των 
Δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει την ΠΣΑΑ ως προς το έτος της πρώτης ανταλλαγής πληροφοριών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8UTALmb-_QtkliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQN3f2kTchzSZKNMXeYC4-FrdmjAe_t1ZmqnU3yosnDN
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8DrfpbbFUTyu4ndCieBbLVuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUC6rx4g25L0Inbkszl-M-U8pachJWxnRzZ5X6X_gv4y
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ΠΟΛ. 1130/2017: Καθορισμός της αρμόδιας κατ’ ανάθεση αρχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων και εξειδίκευση των υποχρεώσεων των Δηλούντων Ελληνικών Χρηματοπιστωτικών 
Ιδρυμάτων ως προς το χρόνο και τον τρόπο υποβολής των στοιχείων και λοιπών θεμάτων σχετικά 
με την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών  

Καθορίζονται οι αρμόδιες αρχές της ΑΑΔΕ οι οποίες θα ενεργούν ως τμήματα διασύνδεσης, στο πλαίσιο 
της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών μεταξύ των κρατών. Οι αρχές 
αυτές θα παραλαμβάνουν τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα τα διαθέτουν στις κεντρικές 
υπηρεσίες διασύνδεσης των άλλων κρατών-μελών και στην Επιτροπή. Ο κατάλογος των χωρών και 
οι αρμόδιες αρχές με τις οποίες θα υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών δημοσιεύθηκε πρόσφατα με 
την ΠΟΛ.1135/2017 ανωτέρω. Τα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να υποβάλλουν 
ηλεκτρονικά στην αρμόδια κατ' ανάθεση αρχή του άρθρου 1 της απόφασης, το αργότερο μέχρι 31 
Μαΐου εκάστου έτους πλήθος πληροφοριών από τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπως ειδικότερα 
αναλύονται στην απόφαση. Κατ’ εξαίρεση για το έτος 2017, η πρώτη υποβολή αυτών των πληροφοριών 
από τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα μπορεί να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι 15 
Σεπτεμβρίου 2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

ΠΟΛ.1129/2017: Ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη Διαδικασία Αμοιβαίου Διακανονισμού (ΔΑΔ), 
σύμφωνα με τη «Σύμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη 
της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων 
(90/436/ΕΟΚ)» (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Διαιτησίας), που κυρώθηκε με το ν. 2216/1994 (Α' 83). 

Η Σύμβαση Διαιτησίας, σύμφωνα με το άρθρο 1 αυτής, εφαρμόζεται όταν, για φορολογικούς 
σκοπούς, τα κέρδη (ή οι ζημιές) μιας επιχείρησης ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη 
συμπεριλαμβάνονται και στα κέρδη (ή τις ζημιές) μιας επιχείρησης άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Καθορισμός της λειτουργίας της Διαρκούς Επιτροπής με την ονομασία «Συντονιστική Επιτροπή 
για την αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων και την αξιοποίηση της Βάσης Δεδομένων 
της Τράπεζας Αξιών Ακινήτων», του άρθρου 71 του ν. 4484/2017 

Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής θα γίνονται όσο συχνά απαιτείται προκειμένου αυτή να ανταποκριθεί 
στους στόχους της.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φορολογική μεταχείριση ζημιάς από αποτίμηση τίτλων φυσικού προσώπου. 

Η φορολόγηση της υπεραξίας ή αντίστοιχα η μεταφορά ζημίας για 5 έτη βάσει του αρθ. 42 του ν. 
4172/2013 ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή 
πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, αφορά μόνο στις πραγματοποιηθείσες μεταβιβάσεις τίτλων και όχι 
στην υπερτίμηση ή υποτίμηση αυτών, καθόσον το κέρδος ή η ζημιά από την αποτίμηση των τίτλων που 
κατέχει φυσικό πρόσωπο, δεν αποτελεί αντικείμενο του φόρου εισοδήματος. Συνεπώς, η εν λόγω ζημία, 
είτε προέρχεται από αποτίμηση τίτλων ημεδαπής είτε από τίτλους αλλοδαπής προέλευσης, δεν 
αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν εκπίπτει από το εισόδημα φυσικού προσώπου, ως μη 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΔΕΕΦ Β 1182799 ΕΞ 2016 Τέλη χαρτοσήμου επί προκαταβολής μισθών εργαζομένων  

Στην περίπτωση προκαταβολών μισθών που συμψηφίζονται εφάπαξ και μέσα στον ίδιο μήνα με τον μισθό 
των υπαλλήλων, δε θεωρείται ότι υφίσταται δανειακή σχέση μεταξύ του εργοδότη και των υπαλλήλων. Στην 
περίπτωση προκαταβολών μισθών, που εξοφλούνται δια μηνιαίων κρατήσεων από τις αποδοχές 
των υπαλλήλων, υφίσταται δανειακή σχέση και υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου 3% ή 2% (πλέον 
εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 20% επ' αυτού) κατά τις διακρίσεις του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i7PTwEqwc3X3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRw0Bg069yBb9UhTLxAaB0mvDC99wSYBiU7GtHFpfkvf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8BWSxBgEw3dFp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtezbOyRwP8GC7-6lqGGa1QcarfPB3MOSkp_h8PX9iBT3
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ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 121/2017: Αποδοχή αιτήματος για αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί αμφισβητούμενου ποσού 

Έγινε δεκτό αίτημα αναστολής καταβολής ποσοστού 50% φορολογουμένης, επειδή, από έγγραφα, τα 
οποία προσκόμισε η αιτούσα και από όσα είναι καταχωρημένα στο σύστημα TAXIS και στο μητρώο της 
αρμόδιας Δ.Ο.Υ., προκύπτει ότι η καταβολή του αμφισβητούμενου ποσού ευρίσκεται εκτός των 
οικονομικών της δυνατοτήτων. Επομένως, η ως άνω καταβολή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί 
χωρίς να θέσει σε κίνδυνο τα οποιαδήποτε μέσα βιοπορισμού της αιτούσας και ως εκ τούτου χωρίς 
να της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

 

Νομολογία  

ΣτΕ 1226/2017: Περαίωση φορολογικών υποθέσεων κατά το άρθρο 28 Ν. 3016/2002. Επιστροφή 
αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου 

Η διάταξη του άρθρου 28 του ν. 3016/2002, αντίκειται στο άρθρο 78 παρ. 4 του Συντάγματος, 
καθόσον με αυτήν χορηγείται ανεπιτρέπτως εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να 
καθορίσει με απόφασή του τους ληπτέους υπόψη φορολογικούς συντελεστές. Πρόκειται ουσιαστικά 
για το ίδιο νομικό ζήτημα με το κριθέν με την υπ’αρ. 1262/2005 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΣτΕ 1364/2017: Έγκυρη η υποβολή εκπρόθεσμης φορολογικής δήλωσης, μετά την έκδοση ελέγχου 
από τη φορολογική αρχή και μέχρι την κοινοποίησή της στον φορολογούμενο.  

Δεν ήταν άκυρες αλλά επέφεραν τις σχετικές έννομες συνέπειες ως εκπρόθεσμες οι φορολογικές δηλώσεις 
που υπέβαλε η αναιρεσίβλητη εταιρία την 27-3-2014, ήτοι σε χρονικό σημείο μεταγενέστερο μεν της 
εκδόσεως, αλλά προγενέστερο της κοινοποιήσεως της οικείας εντολής ελέγχου, και ως εκ τούτου, μη 
νομίμως επιβλήθηκε εις βάρος της ο ίδιος φόρος, ο οποίος προέκυπτε με βάση τις ως άνω 
εκπρόθεσμες δηλώσεις, καθώς και πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δηλώσεως. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΣτΕ 1102/2017: Για το λογιστικό προσδιορισμό εισοδήματος επιχείρησης που παρέλειψε να 
τηρήσει βιβλίο ή να εκδώσει στοιχείο, επιτρεπτή η συνεκτίμηση των λοιπών βιβλίων της με βιβλία 
& στοιχεία άλλης επιχείρησης εις χείρας της οποίας βρίσκονται αγαθά της Ελεγχόμενης. 

Είναι βάσιμος ο λόγος αναίρεσης που αφορά στη δυνατότητα - επί ελλείψεως βιβλίου ελεγχόμενης 
επιχειρήσεως- να διενεργηθούν οι ελεγκτικές επαληθεύσεις των αποτελεσμάτων, όχι απλώς από τα 
λοιπά βιβλία και στοιχεία αυτής, αλλά δια της συνεκτιμήσεως των λοιπών βιβλίων και στοιχείων της 
με εκείνα τρίτης επιχειρήσεως, εις χείρας της οποίας βρίσκονται κατά νόμο αγαθά αυτής της 
επιχείρησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες βλ. ΤΝΠ NOMOS 

ΣτΕ 1361/2017: Κατάσχεση αθεώρητων στοιχείων επιχείρησης 

Τα αθεώρητα στοιχεία, όπως αθεώρητα τιμολόγια ή αθεώρητες αποδείξεις, συνιστούν ανεπίσημα 
στοιχεία, εκδιδόμενα αποκλειστικώς προς διευκόλυνση του επιχειρηματία ή προς ουσιαστική εξασφάλιση 
του συμβαλλόμενου με αυτόν. Επομένως για την κατάσχεση τόσο αυτών όσο και των επίσημων 
βιβλίων και στοιχείων του επιτηδευματία, απαιτείται η σύνταξη έκθεσης κατάσχεσης. Η απόδειξη 
δέσμευσης-παραλαβής, δε μπορεί να θεωρηθεί ως έγκυρη έκθεση κατάσχεσης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 
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ΣτΕ 1619/2017: Δέσμευση του 50% των λογαριασμών επιχειρηματία σε περίπτωση πολλαπλών 
παραβάσεων σχετικών με εικονικά φορολογικά στοιχεία 

Με την κρινόμενη αίτηση αναίρεσης υποστηρίζεται ότι επί διαπιστώσεως με διαδοχικές εκθέσεις 
ελέγχου περισσότερων παραβάσεων σχετικών με εικονικά φορολογικά στοιχεία από τον ίδιο 
φορολογούμενο, το μέτρο της δεσμεύσεως του 50% των τραπεζικών λογαριασμών του, άπαξ μόνο 
μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του. Η υπόθεση παραπέμπεται στην επταμελή σύνθεση του Β’ Τμήματος 
λόγω σπουδαιότητας του ζητήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 1017/2017: Διακρίσεις φορολογητέου εισοδήματος από ακίνητα 

Τα καταβαλλόμενα ποσά για διενέργεια εργασιών σε ακίνητο, θεωρούνται εισόδημα από την 
εκμίσθωση ακινήτου εφόσον οι επίμαχες διαρρυθμίσεις αφορούσαν στη αποπεράτωση της οικοδομής, 
προκειμένου να λειτουργήσει ως εκπαιδευτήριο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 468/2017: Ευθύνη μέλους ΔΣ για φορολογικές υποχρεώσεις μετά τη λήξη της θητείας του-
Εξέταση από την επταμελή σύνθεση 

Με την κρινόμενη αίτηση τέθηκε το ζήτημα εάν εξακολουθεί να ευθύνεται κατά το άρθρο 115 παρ.1 του 
2238/1994 για την καταβολή φόρου εισοδήματος ανώνυμης εταιρίας μέλος διοικητικού συμβουλίου 
της εταιρίας αυτής με εκπροσωπευτική εξουσία μετά τη λήξη της θητείας του σύμφωνα με το άρθρο 
19 παρ.1 του κ.ν. 2190/1920 στην περίπτωση που δεν ορίστηκε νέο ΔΣ μέχρι τη λύση της εταιρίας. 
Το δικαστήριο ανέβαλε μέχρι τη δημοσίευση των σχετικών αποφάσεων της επταμελούς σύνθεσης επί της 
υπόθεσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 845/2017: Αξίωση φορολογουμένου για επιστροφή καταβληθέντος φόρου εισοδήματος και 
παραγραφή 

Η αξίωση του φορολογουμένου για επιστροφή καταβληθέντος φόρου εισοδήματος προϋποθέτει την 
αντίστοιχη ανάκληση της δηλώσεως, που μπορεί να γίνει είτε εντός του οικονομικού έτους, κατά το 
οποίο υποβλήθηκε, είτε και μεταγενεστέρως, μέχρις, όμως, του χρόνου, εντός του οποίου είναι 
δυνατή η βεβαίωση του φόρου από την φορολογική αρχή, δηλαδή εντός του πενταετούς χρόνου 
παραγραφής της σχετικής φορολογικής αξιώσεως του Δημοσίου, εκτός αν οριστικοποιηθεί εν τω μεταξύ η 
φορολογική εγγραφή. Μόνον δε από την τυχόν αποδοχή της υποβληθείσης εντός της ως άνω 
πενταετίας ανακλήσεως, είτε με πράξη της φορολογικής αρχής είτε με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου, 
κατόπιν προσφυγής του φορολογουμένου κατά της ρητής ή σιωπηρής απορρίψεως της δηλώσεως 
ανακλήσεως, καθίσταται αχρεώστητος ο φόρος που καταβλήθηκε με βάση τη δήλωση και αρχίζει η 
προβλεπόμενη από το άρθρο 84 παρ. 7 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος τριετής παραγραφή 
της αξιώσεως επιστροφής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 444/2017: Στοιχεία τιμολογίου ως νόμιμου αποδεικτικού στοιχείου για την έκπτωση του φόρου 
εισροών 

Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών περιέχον συνοπτική περιγραφή παρασχεθεισών υπηρεσιών χωρίς 
τη μνεία της συμβάσεως από την οποία απορρέουν οι υπηρεσίες και ο τρόπος τιμολόγησής τους, 
αποτελεί κατά το άρθρο 12 παρ.11 του ΚΒΣ νόμιμο αποδεικτικό στοιχείο για την έκπτωση του 
φόρου εισροών, δεδομένου ότι η απόφαση του ΣτΕ αρ. 5372/2012 έχει κρίνει ότι τυπικές παραλείψεις στο 
περιεχόμενο του τιμολογίου δεν μπορούν έχουν ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ασκήσεως του 
δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου.  

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

ΔΕΕ Υπόθεση C-28/16: Έκπτωση του ΦΠΑ από εταιρεία συμμετοχών 

Όταν η ανάμειξη εταιρίας συμμετοχών στη διαχείριση των θυγατρικών της δεν συνιστά «οικονομική 
δραστηριότητα», για το λόγο ότι η ως άνω εταιρία συμμετοχών δεν έχει χρεώσει στις εν λόγω θυγατρικές 
της ούτε το τίμημα των υπηρεσιών που αγόρασε προς το συμφέρον ολόκληρου του ομίλου εταιριών ή 
ορισμένων από τις θυγατρικές της, ούτε τον σχετικό ΦΠΑ, μια τέτοια εταιρία συμμετοχών δεν μπορεί να 
τύχει του δικαιώματος εκπτώσεως του φόρου προστιθέμενης αξίας επί των εισροών για τις 
υπηρεσίες αυτές τις οποίες αγόρασε. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-6/16: Χορήγηση φορολογικού πλεονεκτήματος απαλλαγής και σε αλλοδαπές 
μητρικές εταιρείες 

Δεν είναι συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο νομοθεσία που εξαρτά τη χορήγηση του φορολογικού 
πλεονεκτήματος της απαλλαγής από την παρακράτηση στην πηγή των κερδών που διανέμονται από 
εγκατεστημένη στην ημεδαπή θυγατρική εταιρία σε εγκατεστημένη στην αλλοδαπή μητρική εταιρία -εφόσον 
η μητρική αυτή εταιρία ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από έναν ή περισσότερους κατοίκους τρίτων κρατών- 
από την προϋπόθεση να αποδείξει η τελευταία ότι η αλυσίδα συμμετοχών δεν έχει ως κύριο σκοπό 
ή ως έναν από τους κύριους σκοπούς της, την άντληση οφέλους από την εν λόγω απαλλαγή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=187021&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=1321718
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194101&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=993854
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

 

 
 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  
Ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της 
προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις.» 

Δημοσιεύτηκε ο ν. 4488/2017 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, 
ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις», που 
τροποποιεί διατάξεις του ασφαλιστικού ν. 4387/2016 και ρυθμίζει λοιπά εργασιακά θέματα. Παρότι 
επιχειρείται η επιτάχυνση της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης, η ενίσχυση της προστασίας και των 
δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ισότιμη μεταχείριση των ατόμων με αναπηρία και 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 και για τις θέσεις του ΣΕΒ πατήστε εδώ  

  

 

 

 

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 
ΑΠ 517/2017: Εργατικό ατύχημα σε οικοδομικό έργο. Προϋποθέσεις για χρηματική ικανοποίηση 
προς αποκατάσταση της ηθικής βλάβης ή της ψυχικής οδύνης σε περίπτωση θανάτου. Ευθύνη 
μηχανικού και εργολάβου για την τήρηση των όρων ασφαλείας 

Για να δικαιούται ο παθών σε εργατικό ατύχημα και, σε περίπτωση θανάτου αυτού οι επιζώντες σύζυγος 
και συγγενικά πρόσωπα τούτου, χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη αντίστοιχα, αρκεί 
να συνετέλεσε στην επέλευση του ατυχήματος πταίσμα των ενεχομένων στο εργατικό ατύχημα ή των 
προστηθέντων από αυτούς προσώπων (άρθρο 922 ΑΚ), με την έννοια της διάταξης του άρθρου 914 
ΑΚ, δηλαδή αρκεί να συντρέχει οποιαδήποτε αμέλεια αυτών και όχι μόνο η ειδική αμέλεια ως προς την 
τήρηση των όρων ασφαλείας του άρθρου 16 παρ. 1 του Ν. 551/1915. Τέτοιο πταίσμα, προκειμένου 
ειδικότερα περί οικοδομικών εν γένει εργασιών, θεμελιώνεται και από τη μη τήρηση των διατάξεων του 
Π.Δ/τος 778/1980 "περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών" (ΦΕΚ Α 193) 
από τους κατά νόμο υπεύθυνους του έργου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQbB6k-GPy9nECBE6pMKCVpvTpZanhpVPe9LhKODbhnU
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8WkQtR1OJjJd5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuQbB6k-GPy9nECBE6pMKCVpvTpZanhpVPe9LhKODbhnU
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49064/SEV_ypomnhma_aug2017.pdf
http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/49064/SEV_ypomnhma_aug2017.pdf
http://www.areiospagos.gr/
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Προτάσεις Γεν. Εισαγγελέα ΔΕΕ Υπόθεση C-103/16: Απόλυση εγκύων εργαζομένων στο πλαίσιο 
ομαδικών απολύσεων 

Η οδηγία για τη μητρότητα προστατεύει τις γυναίκες εργαζόμενες «από την αρχή της εγκυμοσύνης 
τους ως το τέλος της άδειας μητρότητας», ακόμη και αν δεν έχουν πληροφορήσει τον εργοδότη τους 
για την κατάστασή τους. Η εξαίρεση βάσει της οποίας επιτρέπεται η απόλυση εγκύων εργαζομένων 
εφαρμόζεται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις που δεν συνδέονται με την εγκυμοσύνη. Στο πλαίσιο της 
οδηγίας για τις ομαδικές απολύσεις υπάρχουν περιπτώσεις που όντως θεωρούνται εξαιρετικές. Εντούτοις, 
κάθε ομαδική απόλυση δεν είναι «εξαιρετική περίπτωση» κατά την έννοια της οδηγίας για τη 
μητρότητα και πρέπει επίσης να μην υπάρχει καμία εύλογη δυνατότητα τοποθέτησης της 
εργαζομένης σε άλλη κατάλληλη θέση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΔΔΑ: H παρακολούθηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών ενός εργαζομένου ισοδυναμεί με 
παραβίαση του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή 

Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι, στην υπόθεση Bărbulescu κατά Ρουμανίας, που αφορούσε την απόφαση 
ιδιωτικής εταιρείας να απολύσει έναν υπάλληλο αφού παρακολούθησε τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες του, υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 της ΕΣΔΑ, το οποίο κατοχυρώνει το δικαίωμα 
σεβασμού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, της κατοικίας και της αλληλογραφίας. Το ΕΔΔΑ 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι εθνικές αρχές της χώρας δεν είχαν επαρκώς προστατεύσει το δικαίωμα 
του εργαζομένου στο σεβασμό της ιδιωτικής του ζωής και της αλληλογραφίας του, δεδομένου ότι τα εθνικά 
δικαστήρια δεν κατόρθωσαν να εξακριβώσουν αν συνέτρεχε νόμιμος λόγος παρακολούθησης της 
αλληλογραφίας του, ούτε έλαβαν υπόψη το γεγονός ότι ο εργαζόμενος δεν είχε ενημερωθεί για τη φύση ή 
την έκταση της παρακολούθησης και συγκεκριμένα για τον βαθμό εισβολής στην ιδιωτική του ζωή και την 
αλληλογραφία του. Επιπλέον, κανένα από τα εθνικά δικαστήρια δεν εξέτασε επαρκώς κατά πόσον ο 
σκοπός που επιδιώκεται από τον εργοδότη θα μπορούσε να επιτευχθεί με λιγότερο παρεμβατικές 
μεθόδους παρά μέσω της πρόσβασης στο περιεχόμενο του ηλεκτρονικών επικοινωνιών του εργαζομένου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=194440&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=997448
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"docname":["Barbulescu"],"documentcollectionid2":["GRANDCHAMBER","CHAMBER"],"itemid":["001-177082"]}
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04. Προσεχώς  

Υπαγωγή των μικρών επιχειρήσεων στον εξωδικαστικό μηχανισμό 

Άμεσα αναμένεται να εκδοθεί η Απόφαση βάσει της οποίας θα προσδιοριστούν τα κριτήρια έγκρισης των 

σχεδίων αναδιάρθρωσης των επιχειρηματικών οφειλών από 20.000 έως 50.000 ευρώ μέσω της 

αυτοματοποιημένης διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού.   
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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/

