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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 

 

Φορολογική μεταχείριση διαγραφών από αναδιάρθρωση χρέους 
 

Μετά από υποβολή τεκμηριωμένων υπομνημάτων της Επιτροπής 

Φορολογικών Θεμάτων του ΣΕΒ αλλά και ενδιαφερομένων εταιρειών, η 

Α.Α.Δ.Ε εξέδωσε την ΠΟΛ 1080/17 με την οποία διασαφηνίζεται η δυνατότητα 

του πιστωτή να σχηματίσει φορολογικά αναγνωρίσιμη πρόβλεψη για 

απαιτήσεις που υπερβαίνουν τους 12 μήνες, όταν ο οφειλέτης υποβάλλει 

αίτηση πτώχευσης ή έναρξης διαδικασίας εξυγίανσης και ανεξάρτητα του αν 

έχουν γίνει ενέργειες διασφάλισης του δικαιώματος είσπραξης της απαίτησης. 

Επίσης, διασαφηνίζεται ότι, στην περίπτωση έγκρισης σχεδίου εξυγίανσης, ο 

πιστωτής μπορεί να διαγράψει το μέρος της απαίτησης που καλύπτεται από τη 

συμφωνία και τον ΦΠΑ που αναλογεί, ακόμα και αν δεν είχε σχηματιστεί 

σχετική φορολογική πρόβλεψη. Σημειώνεται ότι η ΠΟΛ δεν αναφέρεται στο 

ζήτημα επιστροφής του συνόλου του ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί στο 

Δημόσιο, χωρίς να έχει εισπραχθεί από τον οφειλέτη και το οποίο αντιστοιχεί 

στο ποσό της απαίτησης που διαγράφεται. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια για την αντιμετώπιση του ζητήματος.  

Περισσότερα στη σελ. 12 

 

Καθορισμός Τεχνικών Προδιαγραφών μελετών Τοπικών Χωρικών 

Σχεδίων 

Εκδόθηκε ΥΑ για τις «Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών 

Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ Α΄ 241)». Με την ΥΑ καθορίζονται οι 

προδιαγραφές εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), 

που απαιτούνται για την εκπόνηση και αναθεώρηση των πολεοδομικών 

σχεδίων της χώρας. Για το ζήτημα αυτό, η Ομάδα Χωροταξίας & Δικτύων του 

ΣΕΒ, είχε υποβάλλει ολοκληρωμένες προτάσεις στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας οι οποίες υιοθετήθηκαν.  

Περισσότερα στη σελ. 5 

 

Κατάργηση επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ισοπροπυλική 

Αλκοόλη 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης των συστάσεων του ΟΟΣΑ, εκδόθηκε ΥΑ με την 

οποία καταργείται ο ΕΦΚ στην Ισοπροπυλική Αλκοόλη. Ο ΣΕΒ είχε αναδείξει 

το θέμα προβαίνοντας σε διεπαφή μεταξύ των στελεχών του ΟΟΣΑ και των 

ενδιαφερόμενων φορέων για την ορθή ενσωμάτωση της εν λόγω σύστασης.  

Περισσότερα στη σελ. 13 
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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

 

Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

MiFID II: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων  

Σε διαβούλευση τέθηκε ως τις 30.6.2017 το σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/65 

(MiFID II), με σκοπό την προσαρμογή και κωδικοποίηση των διατάξεων περί λειτουργίας ΑΕΠΕΥ 

στις νέες χρηματοοικονομικές συνθήκες. Περιλαμβάνονται ειδικές ρυθμίσεις για τη χορήγηση άδειας 

λειτουργίας επιχειρηματικής δραστηριότητας ΑΕΠΕΥ, την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, τη λειτουργία 

διαχειριστών αγοράς και ρυθμιζόμενων αγορών ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία των επενδυτών, ενώ 

αναλύονται οι εξουσίες των εποπτικών αρχών και το καθεστώς επιβολής κυρώσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναμόρφωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του ν. 2251/1994 για την «Προστασία 

των καταναλωτών» 

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έθεσε σε διαβούλευση στις 19.6.2017, σχέδιο τροποποίησης του 

ν. 2251/1994 περί προστασίας του καταναλωτή, στο πλαίσιο υλοποίησης των συστάσεων του 

ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό. Οι βασικότερες τροποποιήσεις αφορούν στην υποχρεωτική ενημέρωση του 

καταναλωτή σε περίπτωση που δεν παρέχεται εμπορική εγγύηση, η οποία και καθίσταται πλέον 

προαιρετική καθώς και στη διεύρυνση της ισχύος των Γενικών Όρων Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ) σε 

συναλλαγές που δε συνάπτονται με καταναλωτές- φυσικά πρόσωπα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των Ενεργειακών Κοινοτήτων – Ενεργειακών 

Συνεταιρισμών στην Ελλάδα 

Με το υπό διαβούλευση προσχέδιο νόμου «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» προτείνεται η 

διαμόρφωση ειδικού θεσμικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες. Πρόκειται για αστικούς 

συνεταιρισμούς αποκλειστικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο την παραγωγή, 

αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας, καθώς και τη βελτίωση της 

ενεργειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 

διαβούλευση θα είναι ανοιχτή έως και 20 Ιουνίου 2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης δασικών χαρτών 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση των "Τεχνικών προδιαγραφών κατάρτισης, συμπλήρωσης, επικαιροποίησης 

δασικών χαρτών και λοιπών θεμάτων" του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο την 

οριστικοποίηση των προδιαγραφών κατάρτισης των δασικών χαρτών για την προκήρυξη του έργου 

στο υπόλοιπο της χώρας, πλην των περιοχών για τις οποίες έχουν ήδη αναρτηθεί δασικοί χάρτες.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσιος Διάλογος για την Αναθεώρηση του Συντάγματος 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η δεύτερη φάση της διαβούλευσης μέσω ερωτηματολογίου για την αναθεώρηση του 

Συντάγματος, η οποία θα διαρκέσει έως τις 30.6.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.opengov.gr/minfin/?p=7593
http://www.opengov.gr/ypoian/?p=8174%20.
http://www.opengov.gr/minenv/?p=8642
http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=DeQtSQj5zOA%3d&tabid=232&language=el-GR
http://www.syntagma-dialogos.gov.gr/?page_id=19999
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Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία, Ανάπτυξη, Καινοτομία της Περιφέρειας Αττικής 

Η Περιφέρεια Αττικής, θέτει σε δημόσια διαβούλευση το «Πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα: Κοινωνία, 

Ανάπτυξη, Καινοτομία» Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα διαβούλευσης www.attica-forum.gr, φορείς, 

επιχειρήσεις και πολίτες μπορούν να καταθέσουν απόψεις, ιδέες και προτάσεις για θέματα 

επιχειρηματικότητας. Στόχος είναι να σχεδιαστούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την υποστήριξη της 

επιχειρηματικότητας που θα συνδυάζουν αφενός τις εγκεκριμένες κατευθύνσεις του Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική 2014-2020» και αφετέρου θα ανταποκρίνονται στις πραγματικές 

δυνατότητες και ανάγκες του επιχειρηματικού συστήματος της Αττικής.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Διαβούλευση για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με τη σκοπιμότητα αναμόρφωσης του 

πλαισίου που διέπει την παροχή των επικουρικών υπηρεσιών, ιδίως σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση 

της υφιστάμενης Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς για την παροχή υπηρεσίας εφεδρείας 

καθώς και την πρόβλεψη αποζημίωσης για την Εφεδρεία Τριτεύουσας Ρύθμισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση επί των κοινών προτάσεων που αναπτύχθηκαν από όλους τους 

ΟΔΑΗΕ (Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας - Νominated Εlectricity Μarket 

Οperators/ΝΕΜΟs) 

Υποβάλλονται προς Δημόσια Διαβούλευση έως τις 10.7.2017 οι κοινές προτάσεις για τη μεθοδολογία 

εφεδρείας, τον αλγόριθμο, τα προϊόντα που εξυπηρετούνται στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας 

και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη, τις εναρμονισμένες μέγιστες και ελάχιστες τιμές 

εκκαθάρισης στην ενιαία σύζευξη επόμενης ημέρας και στην ενιαία ενδοημερήσια σύζευξη και η 

πρόταση για μοντέλο Ενδοημερήσιας Σύζευξης για τα Ιταλικά Σύνορα όπως αναπτύχθηκε από τα 

Χρηματιστήρια Ηλεκτρικής Ενέργειας και τους Διαχειριστές του Συστήματος Μεταφοράς εντός των Ιταλικών 

Συνόρων όπως αναπτύχθηκαν από κοινού από όλους τους ΝΕΜΟ σύμφωνα με τα άρθρα του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2015/ 1222. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΕΤΤ: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης του Σχεδίου Κανονισμού για τη Λειτουργία του 

Συστήματος "Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής" 

για τα Τηλεπικοινωνιακά προϊόντα 

Η ΕΕΤΤ διεξάγει δημόσια διαβούλευση μέχρι και τις 14 Ιουλίου 2017 αναφορικά με τον Κανονισμό για τη 

λειτουργία του Συστήματος «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών 

Προϊόντων Λιανικής» για τα Τηλεπικοινωνιακά προϊόντα το οποίο τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία µε 

την Απόφαση της ΕΕΤΤ 762/18/2016 στις 12.09.2016. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΕΕΤΤ: Διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης αναφορικά με την εφαρμογή της Εκτελεστικής 

Απόφασης ΕΕ 2017/191 με σκοπό την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ζωνών συχνοτήτων για τις 

υπηρεσίες κινητών επικοινωνιών σε πλοία (υπηρεσίες MCV) στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Έως τις 30.6.2017 θα διαρκέσει διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την εφαρμογή της Απόφασης ΕΕ 2017/191 

περί αναβάθμισης των υπηρεσιών κινητών επικοινωνιών (υπηρεσίες MCV) σε εμπορικά και 

επιβατικά πλοία που πλέουν στα χωρικά ύδατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνή ύδατα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.attica-forum.gr/
http://www.attica-forum.gr/
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0106.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0806.csp
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0642.html
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0646.html
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Δημόσια διαβούλευση για τις οδικές υποδομές και την ασφάλεια στις σήραγγες. 

Ως τις 10.9.2017 καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στην αξιολόγηση συνεπειών της 

αναθεώρησης της Οδηγίας 2008/96 περί ασφάλειας των οδικών υποδομών και της οδηγίας 2004/54 για 

τις ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας για τις σήραγγες στο διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο. 

 Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

 

 

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Μίσθωση ακινήτων της ΕΤΑΔ που έχουν πρόσβαση στον αιγιαλό 

Με το αρ. 33 του ν. 4474/2017 προβλέπεται το προνομιακό δικαίωμα των ξενοδοχειακών, εν γένει, 

επιχειρήσεων, κάμπινγκ ή κέντρων αναψυχής ή ναυταθλητικών σωματείων εποπτευόμενων από τη Γενική 

Γραμματεία Αθλητισμού να μισθώσουν απευθείας από την ΕΤΑΔ όμορο προς την επιχείρησή τους 

και τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού ή της παραλίας, τμήμα ακινήτου που η ΕΤΑΔ διαχειρίζεται. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση των Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ 

Μειώνεται το πρόστιμο από 5.000 € σε 2.000 € ανά κωδικό προϊόντος, για διάθεση ή/ και διαθεσιμότητα 

στην αγορά απορρυπαντικών ή προϊόντων καθαρισμού χωρίς συσκευασία ή/ και επισήμανση σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

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

πλεύσιμων ποταμών 

Η παραχώρηση γίνεται υπό το πρίσμα της προστασίας των ακτών και της προστασίας του οικοσυστήματος 

των παράκτιων ζωνών, με την προϋπόθεση ότι διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του υπό 

παραχώρηση συγκεκριμένου τμήματος και δεν παραβλάπτεται η κατά προορισμό χρήση του ως 

κοινόχρηστου αγαθού. Δικαιούχοι είναι οι Δήμοι, για αιγιαλό και κοινόχρηστη παραλία εντός της χωρικής 

τους αρμοδιότητας, με δικαίωμα παραχώρησης σε: 

α) υφιστάμενες δημοτικές ανώνυμες εταιρίες του άρθρου 266 του ν. 3463/2006, εφόσον περιλαμβάνεται 

στους σκοπούς τους για ιδία χρήση και χωρίς δικαίωμα υπομίσθωσης 

β) ιδιώτες και επιχειρήσεις, εφόσον διαθέτουν άδεια λειτουργίας και έναρξη επιτηδεύματος  

γ) ναυταθλητικά σωματεία, εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό τους 

Επιτρεπόμενες δραστηριότητες είναι όσες εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού, 

ιδίως για εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής, τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών, ανακλίντρων 

(ξαπλωστρών), λειτουργία τροχήλατου αναψυκτηρίου. Η άσκηση άλλης δραστηριότητας που δεν 

προβλέπεται από διατάξεις του νόμου (π.χ. διοργάνωση συναυλιών ή beach parties, γήπεδα κ.λπ) 

επιφέρει κυρώσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/transport/modes/road/consultations/2017-road-infrastructure-safety
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/2017-road-infrastructure-safety
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMq6Mu3L-aupjmD4LEOkX4zC4tySe_N2IMtV00s6qLSV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8tP77J3eAjAz3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMte4ab1TL1_0Hqa1P_RNUsGi6LmR0x5spvvz5HVxIaPbM
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Tq6rbLkT5HQfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaFz_xaUpTE2onpLimlnP8fIf66pBuAS2Q6bllsI1Kgd
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Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων (Τ.Χ.Σ) του ν. 4447/2016 

Τα ΤΧΣ αποσκοπούν στην προώθηση των παρακάτω, μεταξύ άλλων, στόχων: Την χωρίς αποκλεισμούς 

εξασφάλιση κατοικίας, απασχόλησης, ποιότητας ζωής, κοινωνικών υπηρεσιών, επικοινωνιών και 

μεταφορών, την οικονομική διαχείριση της γης μέσω περιορισμένων επεκτάσεων και με προώθηση 

οργανωμένων υποδοχέων (οικιστικών και παραγωγικών) που προωθούν ελεγχόμενα συμπαγή/ συνεκτικά 

πρότυπα ανάπτυξης, αλλά μέσω της αξιοποίησης εγκαταλελειμμένων ή ανενεργών χρήσεων γης και την 

προστασία των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εμπορική δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και 

μετά 

Με εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην εμπορική 

δημοσιότητα των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων που λήγουν την 07/07/2016 και μετά, των 

σχετικών εκθέσεων (ελέγχου, διαχείρισης Δ.Σ., μη χρηματοοικονομικής κατάστασης, πληρωμών 

προς κυβερνήσεις) και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

4403/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4308/2014, ενώ ορίζονται θέματα σχετικά με το χρόνο και 

τον τρόπο σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και της Συνέλευσης των εταίρων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα 

Με την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 65 του ν. 4446/2016, δεν αναστέλλεται η 

υποχρέωση εγκατάστασης POS κατά τις ημερομηνίες συμμόρφωσης στους υπόχρεους της ΚΥΑ 

45231/20.4.2017. Καθορίζεται ως μέγιστη διάρκεια τα τρία (3) έτη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας με 

την οποία μελλοντικά θα συμπεριληφθούν νέοι υπόχρεοι με τους αντίστοιχους Κωδικούς Αριθμούς 

Δραστηριότητας τους (ΚΑΔ).  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Δασικοί χάρτες: Παράταση προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων  

Με τροπολογία η οποία εισήχθη στο σχέδιο νόμου «Κύρωση και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

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

ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και άλλα» προτείνεται η εκ 

νέου παράταση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου δασικών χαρτών έως τις 27.7.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τοποθέτηση ενεργειακού κελύφους σε υπάρχον κτίριο 

Με έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας διευκρινίζεται ότι, παρόλο που ο Νέος Οικοδομικός 

Κανονισμός (NOK) που έχει τεθεί σε ισχύ με το ν. 4067/2012, δεν κάνει ρητή αναφορά στο διπλό 

ενεργειακό κέλυφος επί υφιστάμενου κτιρίου, εντούτοις αυτό δεν δημιουργεί κλειστούς ή ανοικτούς 

χώρους χρήσης του κτιρίου και δεν τροποποιεί τα φέροντα δομικά στοιχεία του, ενώ συνεισφέρει 

αποκλειστικά στη βιοκλιματική λειτουργία αυτού. Για το λόγο αυτό, θεωρείται δυνατή η κατασκευή αυτή 

εντός του υποχρεωτικού ακαλύπτου, τηρουμένων των προδιαγραφών που τίθενται στην παρ. 6κστ του 

άρθρου 11 του ΝΟΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL81QBC9NCxtPUliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd7rd3Z-f0M0CJrPdJAyiP-LVh3TT-OkUconkPo4pM7L
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bbb19498-1ec8-431f-82e6-023bb91713a9/10089026.pdf
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Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων 

Για τη λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, αρκεί πλέον η υποβολή γνωστοποίησης, έναντι 

παραβόλου, αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού συστήματος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο 

ενδιαφερόμενος μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία του τουριστικού καταλύματος. Σημειώνεται ότι, όταν στο 

τουριστικό κατάλυμα λειτουργούν, υπό τον ίδιο φορέα, κολυμβητικές δεξαμενές, η γνωστοποίηση 

υποβάλλεται άπαξ και περιλαμβάνει τις απαιτούμενες πληροφορίες για το σύνολο των δραστηριοτήτων. Για 

την παράλειψη γνωστοποίησης πριν από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού καταλύματος, ή την 

παράλειψη γνωστοποίησης των στοιχειών που πρόκειται να μεταβληθούν ή μεταβλήθηκαν ή την παροχή 

αναληθών στοιχείων κατά τη γνωστοποίηση ή τη μεταβολή, επιβάλλονται κυρώσεις. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νέα παράταση για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων 

Έως τις 23.7.2017 παρατάθηκε η προθεσμία για την υπαγωγή των αυθαίρετων κτισμάτων στη 

νομοθεσία περί αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης, με τη συνολική πάροδο 47 μηνών και 15 ημερών 

από τη δημοσίευση του ν. 4178/2013. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών 

Με Υπουργική Απόφαση ορίζεται η διαδικασία γνωστοποίησης της λειτουργίας κολυμβητικών 

δεξαμενών εντός τουριστικών καταλυμάτων, η οποία αντικαθιστά πλέον κάθε άλλη διαδικασία έναρξης. 

Η σχετική δήλωση υποβάλλεται στη αρμόδια υπηρεσία τουρισμού ή σε ΚΕΠ και συνοδεύεται από 

παράβολο αξίας 100 €. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Λειτουργία ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και 

μηχανημάτων έργων 

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας ιδιωτικών πρατηρίων υγρών καυσίμων 

αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων και μηχανημάτων έργων και των λοιπών 

λειτουργικών αναγκών των πάσης μορφής εργοταξίων, μεταλλείων, ορυχείων, λατομείων και άλλων 

εγκαταστάσεων προσωρινής λειτουργίας. Επιπλέον, εξειδικεύεται η διαδικασία αδειοδότησης, ο 

ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, οι λεπτομέρειες εγκατάστασης και λειτουργίας, η διαδικασία 

εποπτείας και ελέγχου καθώς και οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στην περίπτωση μη τήρησης των όρων 

και προϋποθέσεων αδειοδότησης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων 

Από 20.5.2018 ισχύει η τροποποιημένη ΚΥΑ σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων όπως 

θεσπίστηκαν με την οδηγία 1999/37/ΕΚ, για την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της οδηγίας 2014/46/ΕΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 

Με την έναρξη της υποχρεωτικής λειτουργίας του ΗΜΑ, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις 

Αποβλήτων κάθε έτους μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους. Ειδικά για το πρώτο έτος 

λειτουργίας του, είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 

2016 μέχρι την 20η Ιουλίου 2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8r_t-tPq24FTNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQimlnMTIVAinexP28QtIlM2XZPcUtyUNA7279JhkJlJ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL81QBC9NCxtPX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTbyHWvGRGJwWyJJys10XQfVHDrMOMQ7m0F4_RHykYnp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8q9xsRI7tQcZ_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtYYdp_uVNZX59uOl9CfJ0kQXC4P5F4qsTmz5Nf1mfUkr
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8aNhcfNN6bEXnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtS7up0MmCv8Ergb7Wb7iyYKTIw-2_D3JDxV5qCqUUJpx
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8yb7l1HobT0hp6k5uE6xNduJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtWvfcLc04e3KXQKdezHFEVQdlkVDxz2IGFkakL6KN0bP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL86ScQtFhEP3_3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtUpYpeW_r4phgnJ4VxQvdWLfNgyMFt3A3OKuq7xNptZB
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Μηνιαίο όριο αποδοχής και εκτέλεσης εντολών μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό ανά 

πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα 

Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών ορίζεται το μέγιστο όριο μεταφοράς 

κεφαλαίων προς το εξωτερικό για το σύνολο των πιστωτικών ιδρυμάτων που λειτουργούν στην 

Ελλάδα, στο ποσό των ευρώ εξήντα επτά εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα πέντε χιλιάδων (€ 67.615.000) 

από την 1η Ιουνίου 2017 και η κατανομή του ανά πιστωτικό ίδρυμα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μηνιαίο όριο μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από ιδρύματα πληρωμών 

Με απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συναλλαγών, ορίζεται το μέγιστο όριο καθαρού 

ποσού των μεταφερόμενων προς το εξωτερικό εμβασμάτων (εξερχόμενα εμβάσματα προς το 

εξωτερικό μείον εισερχόμενα εμβάσματα από το εξωτερικό) στο ποσό των τριάντα εκατομμυρίων εκατό 

χιλιάδων ευρώ (€ 30.100.000) από την 1η Ιουνίου 2017 και η ανακατανομή του ποσού αυτού ανά ίδρυμα 

πληρωμών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Εκτελεστική Επιτροπή ΤτΕ: Πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία εταιρειών διαχείρισης από 

δάνεια και πιστώσεις 

Ορίζονται οι απαιτήσεις, τα έγγραφα και τα έντυπα που θα πρέπει να συμπληρωθούν και υποβληθούν για 

την παροχή άδειας λειτουργίας των φορέων που ασκούν τη δραστηριότητα της διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια, είτε πρόκειται να αναχρηματοδοτήσουν τις απαιτήσεις είτε όχι, ενώ τίθεται και το 

πλαίσιο προληπτικής εποπτείας από την Τράπεζα της Ελλάδος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Υποχρέωση υποβολής Μητρώου Έργου 

Καθορίζεται το περιεχόμενο του Μητρώου Έργου το οποίο υποχρεούται να υποβάλει στη Διευθύνουσα 

Υπηρεσία σε ψηφιακή μορφή ο ανάδοχος Δημοσίου Έργου.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έκπτωση προς ιδιωτικά φαρμακεία για γενόσημα φάρμακα 

Ο μηνιαίος στόχος χορήγησης γενοσήμων φαρμάκων καθορίζεται στο 25 % επί του συνόλου των 

συνταγών που εκτελούνται από κάθε ιδιωτικό φαρμακείο και αποζημιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ ή 

από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.). Τα φαρμακεία που υπερβαίνουν το ποσοστό αυτό, 

λαμβάνουν υποχρεωτική έκπτωση από τις φαρμακευτικές εταιρείες. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός Απλοποιημένης Διαδικασίας Εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα 

Καθιερώνεται απλοποιημένη διαδικασία κατά τον εφοδιασμό αεροσκαφών με καύσιμα που 

πραγματοποιείται από δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων των εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών, 

οι οποίες ευρίσκονται μέσα στον υποκείμενο χώρο των αεροδρομίων και είναι αναγνωρισμένες ως 

φορολογικές αποθήκες. Για την αποθήκευση, είτε αυτή γίνεται μεμονωμένα, είτε από κοινού 

(συναποθήκευση), πρέπει να τηρείται ιδιαίτερο λογιστικό σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης των 

καυσίμων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8aTfRily6hNLNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtR6XznHl29ejlg39y99Hijjeskztl_iL8J-cF_uuUbFQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL81QBC9NCxtPX3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTbyHWvGRGJwWyJJys10XQfVHDrMOMQ7m0F4_RHykYnp
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8gb8ZK5B_4Hl_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtaHi1YFSr1Jtk7L37J_vphB35da6igYme_PBCgi2j-X0
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8vnZOzRHI6VIfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTkJn3QOI1pJ8w1dgYfcbti_Qwm6EA4m6-MHyqYw5mAn
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8dPiJFyS0CqR_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRM2lI3jLrMFVMO9Rb_aqubqayUIq8V4wIO_N_Iv6Fpe
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8Rc9TCA8iZVfuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSgA6AJmp_5QLBVwyig6jPyFX9TxMAdHuzDinr2URWm5
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Καθορισμός τέλους διαδρομής και τέλους τερματικής εξυπηρέτησης αεροσκαφών έτους 2017 και 

ρυθμίσεις απαλλαγών  

Καθορίζεται η τιμή μονάδος εξυπηρέτησης κατά τη διαδρομή ανά μονάδα εξυπηρέτησης 

αεροσκαφών. Από τα τέλη αυτά απαλλάσσονται ορισμένες κατηγορίες πτήσεων, όπως οι εκτελούμενες με 

αεροσκάφος μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους απογείωσης κάτω των δύο μετρικών τόνων και οι πτήσεις 

έρευνας και διάσωσης που έχουν εξουσιοδοτηθεί από τον ενδεδειγμένο αρμόδιο φορέα. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης 

για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας  

Από 6.6.2017 η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 

https://notifybusiness.gov.gr. Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της δραστηριότητας ο αιτών 

υποχρεούται σε υποβολή ακύρωσης της γνωστοποίησης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Διατάξεις τρόπου και διαδικασίας καθορισμού ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης και ανώτατης 

νοσοκομειακής τιμής καθώς και διάθεσης για τα «μη συνταγογραφούμενα φάρμακα» (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.) 

Ορίζεται ο τρόπος διαμόρφωσης της ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης των ΜΥ.ΣΥ.ΦΑ. για τους 

παραγωγούς (ex factory). Η ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης δεν είναι υποχρεωτική για τους 

Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας φαρμάκων (ΚΑΚ), για τους Κατόχους Άδειας Χονδρικής Πώλησης 

φαρμάκων (χονδρεμπόρους) ή για τα φαρμακεία, καθώς και για τους υπόλοιπους φορείς λιανικής 

διάθεσης των προϊόντων αυτών, οι οποίοι μπορούν ελεύθερα να καθορίσουν την τιμολογιακή τους 

πολιτική ως προς τα προϊόντα αυτά. Προσδιορίζονται επίσης και τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της 

ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Θέσπιση Κώδικα Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας 

Με ΥΑ, του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρώπινων Δικαιωμάτων θεσπίστηκε ο Κώδικας 

Δεοντολογίας Διαχειριστών Αφερεγγυότητας. Σκοπός του Κώδικά είναι  η διασφάλιση του κύρους του 

επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας, η διαρκής αναβάθμιση του, καθώς και η δημιουργία 

ομοιόμορφων κανόνων συμπεριφοράς του, τόσο στις σχέσεις του με πιστωτές και οφειλέτες, όσο και με 

άλλους διαχειριστές αφερεγγυότητας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων: Άδεια χορήγησης ευαίσθητων δεδομένων υγείας για 

δικαστική χρήση 

Η ΑΠΔΠΧ παρείχε άδεια σε νοσοκομείο, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, χορηγήσεως του ιατρικού 

φακέλου ασθενούς, προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς, αφού 

προηγουμένως ενημερωθεί ο ασθενής. Η Αρχή έκρινε ότι ο προβαλλόµενος σκοπός επεξεργασίας 

συνάδει µε τη διάταξη του άρθρου 7 παρ. 2 στοιχ. γ’ του ν. 2472/1997 και πληρούται η αρχή της 

αναλογικότητας των δεδοµένων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β’ του 

ίδιου νόµου, αφού τα αιτούµενα στοιχεία από τον ιατρικό φάκελο του ενάγοντος τυγχάνουν πρόσφορα για 

την αποτελεσµατική αντίκρουση των εναντίον του ασκηθεισών αγωγών. Επίσης, παρείχε άδεια για 

χορήγηση πιστοποιητικού που περιλαμβάνει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα με σκοπό αντίκρουσης 

ασκηθείσας αγωγής. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8t3VVDiksYNsfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtW6DChNnr5q35SnHxARD8Xa5s3sDtXehpMqXZI75uc1D
https://notifybusiness.gov.gr/
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8gb8ZK5B_4HktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteoGDj6_bW_N9EL91k35IVJL7O0ZcYIizE5iKaG9ZqBd
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i61zBD63tizNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcxYOShSRX4CxrIUmUlVdKX8U0ND4cmhCUchC6cp23kQ
http://www.dpa.gr/portal/page?_pageid=33,15453&_dad=portal&_schema=PORTAL
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΣτΕ 100/217: Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων Κυριακές - Ακυρώνει την με αριθμό Κ1-

1119/7.7.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

Το ΣτΕ έκρινε την απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας να επιτρέψει την πιλοτική 

λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων σε τρεις τουριστικές περιοχές κατά τις υπόλοιπες (πλην των 

οριζομένων στον νόμο) Κυριακές του έτους για ένα χρόνο παράνομη, καθότι προσβάλλει το 

συνταγματικά προστατευόμενο δικαίωμα της ομαλής ανάπτυξης της προσωπικότητας με την 

φυσική και ψυχική ανανέωση που προσφέρει η τακτική αργία στον εργαζόμενο εντός της 

εργάσιμης εβδομάδας. Εξαιρέσεις από τον κανόνα αυτό επιτρέπονται μόνο υπό συγκεκριμένα κριτήρια 

και εφόσον προσδιορίζονται σαφώς οι περιοχές και η χρονική διάρκεια. Επιπλέον θα πρέπει η εργασία να 

είναι πράγματι πρόσφορη για την εξυπηρέτηση του σκοπού της βιώσιμης τουριστικής 

αναπτύξεως. Εν προκειμένω, η αναφορά του νόμου σε «τρεις τουριστικές περιοχές», χωρίς ειδικότερο 

προσδιορισμό, δημιουργεί τυπικό πρόβλημα λόγω αοριστίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΝΣΚ 112/2017: Καταχώρηση δικαστικών αποφάσεων στο Γ.Ε.ΜΗ 

Οι οριστικές δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 48 του ν. 2190/1920 και 

διατάζουν τη λύση ανώνυμης εταιρείας και τον διορισμό εκκαθαριστή, νομίμως καταχωρούνται στο 

Γ.Ε.ΜΗ. αμέσως μετά τη δημοσίευσή τους και πριν την τελεσιδικία τους, διότι είναι άμεσα εκτελεστές 

και παράγουν έννομες συνέπειες από την δημοσίευσή τους. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-150/2016: Περίπτωση κρατικής ενίσχυσης η μεταβίβαση περιουσιακού στοιχείου 

από εταιρεία με μόνο μέτοχο το κράτος 

Είναι δυνατό να συνιστά κρατική ενίσχυση η απόφαση εταιρίας ανήκουσας κατά πλειοψηφία σε κράτος 

μέλος με την οποία εγκρίνεται, προς απόσβεση απαιτήσεως, η αντί καταβολής μεταβίβαση 

περιουσιακού στοιχείου ανήκοντος στο ενεργητικό άλλης εταιρίας της οποίας μόνος μέτοχος είναι 

το ίδιο κράτος μέλος και η καταβολή ποσού ίσου προς τη διαφορά μεταξύ της εκτιμώμενης αξίας 

του περιουσιακού στοιχείου και του ποσού της απαιτήσεως, εφόσον: 

–        η απόφαση αυτή συνιστά πλεονέκτημα το οποίο χορηγείται άμεσα ή έμμεσα με κρατικούς πόρους 

και μπορεί να καταλογιστεί στο Δημόσιο, 

–        η επωφελούμενη επιχείρηση δεν θα είχε λάβει παρόμοιες διευκολύνσεις από ιδιώτη πιστωτή, 

και 

–        η εν λόγω απόφαση είναι σε θέση να επηρεάσει το εμπόριο μεταξύ των κρατών μελών και να 

νοθεύσει τον ανταγωνισμό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://nsk.gov.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-4&p_p_col_pos=2&p_p_col_count=3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_jspPage=%2Fjsps%2Fconsulatories%2Fview-consultatory.jsp&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_returnURL=%2Fweb%2Fnsk%2Fanazitisi-gnomodoteseon%3Fp_p_id%3Dnskconsulatories_WAR_nskplatformportlet%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-4%26p_p_col_pos%3D2%26p_p_col_count%3D3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_consultId=5053518
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190790&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=541772
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ΔΕΕ Υπόθεση C-422/16: Ονομασίες αμιγώς φυτικών προϊόντων 

Τα αμιγώς φυτικά προϊόντα δεν μπορούν, καταρχήν, να διατίθενται στην αγορά με ονομασίες όπως 

«γάλα», «κρέμα γάλακτος», «βούτυρο», «τυρί» ή «γιαούρτι», τις οποίες το δίκαιο της Ένωσης 

προβλέπει αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης. Τούτο ισχύει επίσης αν οι ονομασίες αυτές 

συμπληρώνονται από διευκρινιστικές ή περιγραφικές ενδείξεις που αναφέρουν τη φυτική προέλευση του 

επίμαχου προϊόντος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ. 

ΔΕΕ Υπόθεση C-610/15: Πνευματική ιδιοκτησία έργου και ανάρτησή του σε πλατφόρμα ανταλλαγής 

Η διάθεση στο κοινό και η διαχείριση πλατφόρμας διαδικτυακής ανταλλαγής προστατευόμενων 

έργων με κερδοσκοπικό χαρακτήρα και σημαντική εισροή διαφημιστικών εσόδων, όπως είναι η 

πλατφόρμα «The Pirate Bay», μπορεί να συνιστά προσβολή του δικαιώματος του δημιουργού. Το 

γεγονός ότι τα έργα αυτά τα ανεβάζουν στο Διαδίκτυο οι χρήστες της πλατφόρμας ανταλλαγής δεν ασκεί 

επιρροή, καθώς ο ρόλος των διαχειριστών της είναι καθοριστικός όσον αφορά τη διάθεση των έργων στο 

κοινό. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Νομική προστασία των βάσεων δεδομένων: Δημόσια διαβούλευση για την αξιολόγηση εφαρμογής 

της Οδηγίας 96/9 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει έως τις 30.8.2017 δημόσια διαβούλευση με αντικείμενο την εφαρμογή και το 

αντίκτυπο της οδηγίας 96/9/EΕ σχετικά με τη νομική προστασία των βάσεων δεδομένων. Στόχος της 

διαβούλευσης είναι η συγκέντρωση επικαιροποιημένων στοιχείων για: 

 την εξέλιξη της αγοράς που αφορά τις βάσεις δεδομένων· 

 την προσφυγή στα καθεστώτα προστασίας βάσει του δικαιώματος του δημιουργού ή του 

δικαιώματος ειδικής φύσης (sui generis), και τον αντίκτυπό τους στους κατασκευαστές και 

τους χρήστες βάσεων δεδομένων 

 την εφαρμογή της οδηγίας για τις βάσεις δεδομένων και τις πιθανές ανάγκες αναθεώρησής της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

Αξιολόγηση του Κανονισμού ΤΕΝ-Ε για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές 

Ως τις 04.09. 2017 καλούνται να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι σε διαβούλευση για την αξιολόγηση του 

Κανονισμού ΤΕΝ-Ε για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές. Σκοπός του Κανονισμού είναι να 

υποστηρίξει τα κράτη μέλη και τις εταιρείες να επιτύχουν καλύτερη διάδραση μεταξύ των 

υποδομών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου εκτός των εθνικών συνόρων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και για το ερωτηματολόγιο πιέστε εδώ 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191704&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=262800
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=191707&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=263458
https://ec.europa.eu/info/content/public-consultation-database-directive-application-and-impact-0_el
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Consultation_Database_Directive
https://ec.europa.eu/energy/en/consultations/evaluation-ten-e-regulation
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/TEN-E2017evaluation
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02. Φορολογική νομοθεσία  

 
 

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Ν. 4474/2017: Νέο νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή 

πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας και λοιπές διατάξεις 

Με στόχο την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και ενίσχυσης των μηχανισμών για τη διοικητική 

συνεργασία στον τομέα της φορολογίας και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό, διευρύνεται η 

διαδικασία αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά σε φορολογικές αποφάσεις στην ΕΕ, 

καθώς στις ανταλλασσόμενες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση όλα τα κράτη μέλη σε περίπτωση που 

υπάρχουν διασυνοριακές συναλλαγές και συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης. 

Με τον ίδιο νόμο τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (αρθ. 7), του Εθνικού Τελωνειακού 

Κώδικα (αρθ. 8) και του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (αρθ. 12), ενώ ρυθμίζονται θέματα 

φορολογίας κατοχής ακινήτων (αρθ. 13). Συγκεκριμένα, με τις αλλαγές που έχουν επέλθει στο άρθρο 9 

του Κ.Φ.Δ., προβλέπεται η μη αναδρομική εφαρμογή φορολογικών διατάξεων δυσμενέστερων για τους 

φορολογούμενους. Ειδικότερα προβλέπεται ότι η τυχόν μεταβολή της ερμηνευτικής θέσης της Φορολογικής 

Διοίκησης δεν ισχύει αναδρομικά σε περίπτωση που συνεπάγεται αναδρομική φορολογική επιβάρυνση του 

φορολογουμένου. 

Επίσης, στο αρθ. 29 προβλέπεται η εξομοίωση των νομικών προσώπων και των νομικών οντοτήτων 

που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε κράτη-μέλη της ΕΕ ΕΟΧ με αυτά που έχουν τη 

φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα, ως προς τη μη παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τις 

αμοιβές που λαμβάνουν για τεχνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης και άλλες 

παρόμοιες υπηρεσίες. 

Τέλος, με το αρθ. 30 εισάγεται παράταση της προθεσμίας για την υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς 

αποκάλυψης φορολογητέας ύλης έως 30.9.2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μη επιβολή προστίμων του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), για εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης 

παρακρατουμένων φόρων 

Δεν θα επιβληθούν πρόστιμα του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013), για εκπρόθεσμες δηλώσεις απόδοσης 

παρακρατουμένων φόρων της περ. δ' της παρ. 1 των άρθρων 62 και 64 του ν. 4172/2013 που έως την 

18.7.2016 είχαν υποβληθεί μέχρι το τέλος του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της 

υποκείμενης σε παρακράτηση πληρωμής και όχι από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Μέσο για την επίτευξη δημοσιονομικού στόχου 

Τροποποιήθηκε με τον ν. 4475/2017 το άρθρο 15 του μνημονιακού ν. 4472/2017 σχετικά με τη διασφάλιση 

της επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου πρωτογενούς ισοζυγίου ύψους 3,5% για το 2019, ως 

αποτελέσματος εμπροσθοβαρούς εφαρμογής με τρόπο ευνοϊκό για την ανάπτυξη, ώστε να επιτρέπονται 

παρεκκλίσεις εκ μέρους των Ελληνικών Αρχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8feVGwDEXyCztIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijMq6Mu3L-aupjmD4LEOkX4zC4tySe_N2IMtV00s6qLSV
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8u8Ba_xZ1WCXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijD3z09vlKlXG5U_Sz9N2eiT5xIPGezu_7Vz3e-A1Avpy
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ΠΟΛ. 1080/2017: Οδηγίες για τη φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων κατά οφειλετών 

που είτε έχουν υπαχθεί σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση 

Μετά από την υποβολή τεκμηριωμένων υπομνημάτων της Επιτροπής Φορολογικών Θεμάτων του 

ΣΕΒ και ενδιαφερομένων εταιρειών εκδόθηκε από την ΑΑΔΕ η ΠΟΛ 1080/17 με την οποία 

διασαφηνίζεται α) ότι εφόσον ο οφειλέτης υποβάλλει αίτηση για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

κήρυξης σε πτώχευση, ο πιστωτής έχει τη δυνατότητα σχηματισμού φορολογικά αναγνωρίσιμων 

προβλέψεων για τις απαιτήσεις που υπερβαίνουν τους 12 μήνες και εφόσον πληρούνται οι λοιπές 

προϋποθέσεις του Κ.Φ.Ε., ακόμα και αν δεν έχουν αναληφθεί «οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση 

του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης» και β)  ότι εφόσον επικυρωθεί η συμφωνία 

εξυγίανσης, ο πιστωτής  έχει τη δυνατότητα να διαγράψει οριστικά και να εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα 

του φορολογικού έτους το ποσό της απαίτησης που καλύπτεται από τη συμφωνία, ακόμα και αν δεν έχει 

σχηματιστεί προηγουμένως φορολογική πρόβλεψη. Τέλος, τα ίδια ισχύουν και για το ποσό του ΦΠΑ 

που αναλογεί στη διαγραφόμενη απαίτηση και που έχει καταβληθεί στο Δημόσιο από τον πιστωτή 

αλλά δεν έχει εισπραχθεί από τον οφειλέτη. Σημειώνεται ότι η ΠΟΛ δεν αναφέρεται στο ζήτημα 

επιστροφής του συνόλου του ΦΠΑ που έχει ήδη καταβληθεί στο Δημόσιο, χωρίς να έχει εισπραχθεί 

από τον οφειλέτη και αντιστοιχεί στο ποσό της απαίτησης που διαγράφεται. Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει τις 

ενέργειες αντιμετώπισης του ζητήματος αυτού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ.  

ΠΟΛ.1074/2017: Προσδιορισμός κατηγοριών των υπόχρεων για την επιβολή ειδικής χρηματικής 

κύρωσης σε περίπτωση φορολογικής παράβασης 

Σε περίπτωση διαπίστωσης έκδοσης ανακριβών παραστατικών από φορολογικό έλεγχο, 

επιβάλλεται ειδική χρηματική κύρωση αντί της αναστολής λειτουργίας στις ακόλουθες περιπτώσεις 

επαγγελματιών: 

α. Ιατροί και οδοντίατροι όλων των ειδικοτήτων και εταιρείες που παρέχουν ιατρικές και οδοντιατρικές 

υπηρεσίες. 

β. Φυσιοθεραπευτές και ασκούντες παραϊατρικά επαγγέλματα και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες 

υπηρεσίες. 

γ. Κλινικές ή θεραπευτήρια. 

δ. Οίκοι ευγηρίας. 

ε. Λοιπά καταλύματα για άτομα που χρήζουν νοσοκομειακής ή άλλης φροντίδας ή κοινωνικής μέριμνας. 

στ. Εκπαιδευτήρια, σχολές, φροντιστήρια, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, παιδικοί-βρεφονηπιακοί 

σταθμοί και κάθε άλλης φύσης δραστηριότητες με χαρακτήρα διδακτικό ή επαγγελματικής κατάρτισης. 

ζ. Ξενοδοχεία, ξενώνες, επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα-κατοικίες. 

η. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping). 

θ. Δικηγόροι και εταιρίες δικηγόρων. 

ι. Λογιστές, φοροτεχνικοί και εταιρείες που παρέχουν τέτοιες υπηρεσίες. 

ια. Επιχειρήσεις ενοικίασης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων, σκαφών και αεροσκαφών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/phorologike-dioikese/pol-1080-09-06-2017
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8V8YeS8scMDD3U4LPcASlceJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Pu3hxZzkOTz5qZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTI9RcP1O72sZgWJi_Os4dWn34coXJYY2yj3SiFjgbwN
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Κατάργηση επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στην Ισοπροπυλική Αλκοόλη 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 68 του Κεφαλαίου ΣΤ' «Διατάξεις αρμοδιότητας 

Υπουργείου Οικονομικών» του ν.4472/2017, καταργείται, μεταξύ άλλων, η παράγραφος 4 του άρθρου 81 

του ν.2960/2001 (Α'265), με την οποία επιβαλλόταν ειδικός φόρος κατανάλωσης στην ισοπροπυλική 

αλκοόλη της δασμολογικής κλάσης 29.05 της Σ.Ο., το ύψος του οποίου καθορίζονταν σε δύο ευρώ και 

ενενήντα τρία λεπτά (2,93) ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΠΟΛ. 1079/2017: Παραγραφή υπέρ του Δημοσίου σε κινητές αξίες προσωπικών εταιρειών και ΕΠΕ 

Διευκρινίστηκε ότι η διάταξη του αρθ. 1 του νδ 1195/1942 με την οποία απαιτήσεις από κινητές αξίες 

εταιρειών μετά την παραγραφή τους, περιέρχονται στο Δημόσιο δεν ισχύει σε απαιτήσεις από 

δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη προσωπικών εταιρειών καθώς και σε απαιτήσεις από διανομή 

από εταιρικά μερίδια εταιρειών περιορισμένης ευθύνης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Πρόστιμο Φ.Π.Α. για πλαστά, εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία - Κοινοποίηση των 

διατάξεων του άρθρου 79 του ν. 4472/2017 

Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 79 ν. 4472/2017 ισχύουν για παραβάσεις για τις οποίες κατά την 

ημερομηνία κατάθεσης του νόμου, ήτοι 13.05.2017, δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής 

προστίμων, καθώς και για εκκρεμείς κατά την ίδια ημερομηνία υποθέσεις, εφόσον η εφαρμογή τους 

συνεπάγεται ευνοϊκότερο καθεστώς για τον υπόχρεο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Τύπος Οριστικής Πράξης προσδιορισμού ΦΠΑ και Πράξης Επιβολής Προστίμου. 

Ορίζεται ο τύπος της οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α. και πράξης επιβολής 

προστίμου, που εκδίδεται για ελεγχόμενο διάστημα στο οποίο εμπεριέχονται φορολογικές 

περίοδοι από 1 Απριλίου 2015 και εφεξής, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο σχετικό ΦΕΚ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). 

Δημοσιεύτηκε το αναθεωρημένο Στρατηγικό Σχέδιο 2017-2020 της Α.Α.Δ.Ε. με την προσθήκη 

μεσοπρόθεσμων ποσοτικών δεικτών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τροποποίηση του αριθμού φορολογικών ελέγχων και ερευνών για το 2017  

Οι υποθέσεις που ελέγχονται/ερευνώνται κατά προτεραιότητα, επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων 

ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου. Οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. 

σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδοτησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου 

μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης βάσει της στοχοθεσίας του Επιχειρησιακού Σχεδίου έτους 2017. 

Έλεγχοι και έρευνες που διενεργήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση της παρούσας, μειώνουν τον αριθμό των 

υπολοίπων υποθέσεων εκάστης υπηρεσίας που πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι την 31/12/2017. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8xcreXeJIx8sfP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMteqKs7RW7K-q6_qTK8GaecmSOvcORZ0e_AUgqMbpszPk
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8jadRmqD6e2DNZ8op6Z_wSuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtSPnQuFr4cy8FB_v7_J9VaSmX7C8LcLGIxwCbDqu9Sji
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8dPiJFyS0CqQliYHTRwL0-OJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcOEA-L8h_PABdvU-Drtxnl0Mowy7V7fzZ-YV0cVVqux
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Νομολογία 

ΣτΕ 2721/2016: Μέτρα σε βάρος διοικητών ΑΕ 

Τα διασφαλιστικά μέτρα των άρθρων 14 και 20 του ν. 2523/1997 σε περίπτωση διαπίστωσης φορολογικών 

παραβάσεων εταιρείας μπορούν να ληφθούν σε βάρος του γενικού διευθυντή της εταιρείας μόνον εφ' 

όσον η αρμόδια αρχή αποδεικνύει ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο το πρόσωπο αυτό ασκούσε 

πράγματι καθήκοντα διοίκησης ή διαχείρισης της εν λόγω ανώνυμης εταιρείας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΝΣΚ 130/2017: Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 

Σύμφωνα με την ομόφωνη γνώμη της Ολομέλειας του ΝΣΚ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 

43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δεν αποτελεί φόρο επί του εισοδήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 1365/2017: Εικονικό ή ανακριβές συμβόλαιο πώλησης ακινήτου ως προς την αξία πώλησης 

επιφέρει τις κυρώσεις του εικονικού τιμολογίου 

Τα συμβόλαια πώλησης ακινήτων συνιστούν φορολογικά στοιχεία κατά την έννοια του ΚΒΣ, άρα 

σε περίπτωση σύνταξης συμβολαίου μεταβίβασης με μερικώς εικονικό τίμημα πώλησης είναι 

νόμιμη η επιβολή προστίμων. Επομένως, σε περίπτωση που το συμβόλαιο είναι ανακριβές ή εικονικό 

ως προς την αξία της πώλησης του ακινήτου από τον επιτηδευματία, στοιχειοθετείται παράβαση του ΚΒΣ 

για την οποία επιβάλλεται σε βάρος του πρόστιμο κατά τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 10 του 

ν.2523/1997. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΣτΕ 1024/2017: Αναβίωση παραγραφής αξίωσης επιστροφής φόρου 

Εάν μετά από αξίωση επιστροφής φόρου, η φορολογική αρχή προβεί σε έλεγχο της φορολογικής 

δηλώσεως και σε βεβαίωση οφειλόμενου φόρου μικρότερου του προκαταβληθέντος, τότε προκύπτει 

νέα αξίωση επιστροφής βάσει των ευρημάτων του ελέγχου, ακόμη και αν η δηλωθείσα 

φορολογητέα ύλη έχει αυξηθεί.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΣτΕ 1222/2017: Συνταγματική και σύμφωνη με το άρθρο 1 του ΠΠΠ της ΕΣΔΑ η έκτακτη εισφορά του 

ν. 3808/2009  

Η επιβολή της έκτακτης εισφοράς του άρθ. 2 του ν. 3808/2009 δεν αντίκειται στις διατάξεις των 

άρθρων 78 §1, 4 § 5και 5 § 1του Συντάγματος, ούτε ανακύπτει ζήτημα παραβίασης της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης και ειδικότερα της αρχής της απαγόρευσης αθέμιτων διακρίσεων, που κατοχυρώνονται στα 

άρθρα 20 και 21 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ΕΕ. Συνεπώς, η διάταξη του άρθ. 2 του ν. 

3808/2009 μπορεί να επιφυλάσσει διαφορετική μεταχείριση στις εταιρίες που δημοσιεύουν 

οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΛΠ σε σχέση με τις μη εισηγμένες και τα λοιπά 

πρόσωπα του άρθρου 101 παρ.1 ΚΦΕ, δεδομένου ότι οι πρώτες τελούν υπό ειδικό καθεστώς.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

http://nsk.gov.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon?p_p_id=nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-6&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=3&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_jspPage=%2Fjsps%2Fconsulatories%2Fview-consultatory.jsp&_nskconsulatories_WAR_nskplatformportlet_consultId=5062890
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ΣτΕ 1225/2017: Προσαύξηση περιουσίας. Εμβάσματα εξωτερικού - Υπόθεση κρινόμενη με βάση το 

σκεπτικό της απόφασης ΣτΕ 884/2016 

Η μεταφορά χρημάτων από τραπεζικό λογαριασμό στην Ελλάδα σε τράπεζα του εξωτερικού δεν 

συνιστά φορολογούμενη προσαύξηση περιουσίας της χρήσης κατά την οποία έγινε η μεταφορά. 

Κρίσιμος είναι είτε ο χρόνος κατάθεσης του επίμαχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, 

μέσω του οποίου έγινε το έμβασμα, είτε ο προγενέστερος αυτού χρόνος κατά τον οποίο επήλθε η 

αντίστοιχη προσαύξηση της περιουσίας του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΣτΕ 42/2017: Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης 

Σε περίπτωση παραβάσεων του Κ.Β.Σ., για ανεπαρκή ή ανακριβή βιβλία και στοιχεία του 

επιτηδευματία η φορολογική αρχή προβαίνει σε α. έκδοση πράξης επιβολής προστίμου και β. κρίση των 

βιβλίων ως ανεπαρκών και ανακριβών και έκδοση φύλλου ελέγχου με εξωλογιστικό προσδιορισμό φόρων. 

Το σημείωμα με το οποίο ο επιτηδευματίας καλείται να προβάλει τις απόψεις του ενώπιον της 

φορολογικής διοίκησης πρέπει να περιέχει τις διαπιστώσεις του ελέγχου που συνιστούν παραβάσεις του 

Κ.Β.Σ. και η επίδοσή του πρέπει να γίνεται πριν από τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης ελέγχου και την 

έκδοση της καταλογιστικής του προστίμου του Κ.Β.Σ. πράξης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

 

 
Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-624/15: Αναγνώριση δικαιώματος εφαρμογής περιθωρίου κέδρους σε τιμολόγιο 

Κράτος μέλος δεν δύναται να αρνείται την αναγνώριση του δικαιώματος εφαρμογής περιθωρίου 

κέρδους σε υποκείμενο στον φόρο που έχει παραλάβει τιμολόγιο επί του οποίου αναγράφονται ενδείξεις 

τόσο για το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους όσο και την απαλλαγή από τον ΦΠΑ, ακόμα και αν από 

μεταγενέστερο έλεγχο διενεργηθέντα εκ μέρους των αρχών προκύπτει ότι ο υποκείμενος στον 

φόρο μεταπωλητής που παρέσχε τα μεταχειρισμένα αγαθά δεν είχε εφαρμόσει το καθεστώς αυτό 

κατά την παράδοση των εν λόγω αγαθών. Εξαίρεση υφίσταται στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι ο 

υποκείμενος στον φόρο δεν ενήργησε καλοπίστως ή ότι δεν έλαβε όλα τα εύλογα μέτρα που είχε τη 

δυνατότητα να λάβει, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η πράξη που διενεργεί δεν έχει ως αποτέλεσμα τη 

συμμετοχή του σε φοροδιαφυγή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Yπόθεση C-204/13: Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ  

Eταίρος αστικής εταιρίας παροχής φορολογικών συμβουλών ο οποίος αποκτά τμήμα του 

πελατολογίου από την ως άνω εταιρία με αποκλειστικό σκοπό να το παραχωρήσει αμέσως και άνευ 

ανταλλάγματος σε νεοσυσταθείσα αστική εταιρία παροχής φορολογικών συμβουλών στην οποία είναι ο 

κύριος εταίρος, προκειμένου η τελευταία να το χρησιμοποιήσει για επιχειρηματικούς σκοπούς, χωρίς όμως 

το πελατολόγιο να περιέρχεται στην περιουσία της νεοσυσταθείσας εταιρίας, δεν δικαιούται έκπτωση του 

Φ.Π.Α επί των εισροών τον οποίο κατέβαλε για την απόκτηση του εν λόγω πελατολογίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190787&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=482222
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=149131&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=484876
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ΔΕΕ Υπόθεση C-68/15: Επιβολή ισότιμης φορολογίας σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρείες 

Επιτρέπεται σε κράτος μέλος να προβεί σε φορολογική ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία, εταιρία που 

εδρεύει στην αλλοδαπή και ασκεί οικονομική δραστηριότητα σε αυτό το κράτος μέλος μέσω 

μόνιμης εγκαταστάσεως, και εταιρεία εδρεύουσα στην ημεδαπή, υπόκεινται σε φόρο όπως ο 

fairness tax. Οι εταιρίες πρέπει να διανέμουν μερίσματα που δεν περιελήφθησαν στο τελικό φορολογητέο 

αποτέλεσμα τους, λόγω του ότι έγινε χρήση ορισμένων φορολογικών πλεονεκτημάτων που προβλέπει το 

εθνικό φορολογικό καθεστώς. Επιπλέον, ο τρόπος καθορισμού της βάσεως επιβολής του φόρου αυτού δεν 

πρέπει να οδηγεί σε λιγότερο ευνοϊκή μεταχείριση της εδρεύουσας στην αλλοδαπή εταιρίας σε 

σχέση με εδρεύουσα στην ημεδαπή εταιρία. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-365/16: Είσπραξη φόρου από μητρική εταιρεία για μερίσματα αλλοδαπών 

θυγατρικών 

Δεν είναι συμβατό με το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές 

εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών, φορολογικό μέτρο που θεσπίζεται από το κράτος μέλος της μητρικής 

εταιρίας και το οποίο προβλέπει την είσπραξη φόρου επ’ ευκαιρία της διανομής μερισμάτων από τη 

μητρική εταιρία όταν η βάση επιβολής συνίσταται στα διανεμόμενα μερίσματα, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τις αλλοδαπές θυγατρικές της. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-40/15: Υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών και ΦΠΑ 

Υπηρεσίες διακανονισμού ζημιών, οι οποίες παρέχονται από τρίτο στο όνομα και για λογαριασμό 

ασφαλιστικής επιχειρήσεως δεν καλύπτονται από την προβλεπόμενη από το κοινό σύστημα ΦΠΑ 

απαλλαγή από τον φόρο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190745&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=484876
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=190746&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=672968
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=175157&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=673929
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

 
 
Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Υποχρεωτική η καταβολή των αποδοχών εργαζομένων μέσω τραπεζικού λογαριασμού στον 

ιδιωτικό τομέα  

Καθιερώνεται από 1.6.2017 η υποχρεωτική καταβολή από τους εργοδότες των αποδοχών των 

εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων 

μισθωτών με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή 

παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Σε περίπτωση παραβίασης επιβάλλονται κυρώσεις από το Σώμα 

Επιθεώρησης Εργασίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Αύξηση ωριαίας αποζημίωσης κατά τη νυκτερινή εργασία εργασίμων ημερών και νυκτερινής και 

ημερήσιας εργασίας Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών προς συμπλήρωση της εβδομαδιαίας 

υποχρεωτικής εργασίας 

Με τις διατάξεις του άρθρου 102 §2 του ν.4461/2017 αυξήθηκε η ωριαία αποζημίωση των υπαλλήλων που 

απασχολούνται για εργασία προς συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε υπηρεσίες που 

λειτουργούν, βάσει νόμου, είτε όλες τις ημέρες του μήνα, είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, ως 

εξής: α) για εργασία νυκτερινή εργάσιμων ημερών ίση με το εξήντα τοις εκατό (60%) του 

ωρομισθίου και β) για εργασία ημερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες 

ημέρες ίση με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του ωρομισθίου. Ακόμα, δημοσιεύτηκε σχετικός 

πίνακας των αναπροσαρμογών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

Τροποποίηση βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών 

Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών 

εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών ελεύθερων επαγγελματιών θα συμπεριλαμβάνονται 

οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί 

του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 
 

 

 
Νομολογία  

ΑΠ 114/2017: Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος επίσχεσης εργασίας 

Η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών, διαφορετικά είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν παράγει το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Τέτοιες περιπτώσεις 

καταχρηστικής άσκησης είναι, μεταξύ άλλων, η ανυπαρξία χρονικά αξιόλογης καθυστέρησης της 

εκπληρώσεως των υποχρεώσεων του εργοδότη (όπως της πληρωμής των ληξιπρόθεσμων 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8i2n7ZC8E30ktiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtd4YXWSx4McpH278I4-Ndg57ZVAe6N_S6_slwPuPFnnv
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEsrjP0JAlxBXdtvSoClrL8aTfRily6hNLnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnT00MHhcXFRTsr3EClb0Vop7A9jq7PHdfTRLXHqdhCTJZNYy6TbBm940.
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μισθών) ή όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του (αλλά σε απρόβλεπτες ή 

εξαιρετικά δυσμενείς περιστάσεις, σε πρόσκαιρη οικονομική δυσπραγία). Επίσης, όταν η επίσχεση 

του προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα ή 

στρέφεται κατά αξιόπιστου και αξιόχρεου εργοδότη ή αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του. 

Έτσι, σε περίπτωση αποχής του μισθωτού από την εργασία του, που δεν οφείλεται σε ασθένεια βραχείας 

διάρκειας ή λοχεία ή στην κατά το νόμο 3514/1928 στράτευσή του, αλλά σε άλλη αιτία, όπως σε επίσχεση 

της εργασίας του, το δικαστήριο, εκτιμώντας γενικά τις συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η αποχή, 

κρίνει σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και αφού ληφθούν υπόψη και τα συναλλακτικά ήθη, αν η 

αποχή αυτή, κατά κρίση αντικειμενική, πρέπει να θεωρηθεί ως σιωπηρή δήλωση βούλησης του 

εργαζόμενου να λύσει τη σύμβαση εργασίας του, δηλαδή ως σιωπηρή εκ μέρους του καταγγελία 

αυτής, με όλες τις δυσμενείς γι’ αυτόν επιπτώσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΑΠ 324/2017: Απόκρουση προσφοράς εργασιών εργαζομένου 

Στην περίπτωση που ο μισθωτός απέχει από την εργασία του, ύστερα από, κατά δήλωσή του, 

άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης, ο εργοδότης δεν έχει το δικαίωμα από μόνη τη δήλωση αυτή 

να θεωρήσει ότι η σύμβαση έχει λυθεί από τον μισθωτό με οικειοθελή αποχώρηση του τελευταίου 

από την εργασία του, πολλώ δε μάλλον εάν ο τελευταίος με ρητή δήλωσή του έχει γνωστοποιήσει στον 

εργοδότη ότι προτίθεται να παράσχει τις υπηρεσίες του κατά τους όρους της εργασιακής σύμβασης μετά 

την καταβολή των οφειλομένων δεδουλευμένων αποδοχών, για τις οποίες προέβη σε επίσχεση. Μάλιστα 

εάν ο εργοδότης αποκρούσει την προσφορά των υπηρεσιών του εργαζομένου, χωρίς να προβαίνει 

σε νόμιμη καταγγελία της σύμβασης (έγγραφη καταγγελία και καταβολή αποζημίωσης) καθίσταται 

πλέον υπερήμερος, έστω και εάν λόγω της τυχόν προηγουμένης καταχρηστικής άσκησης του 

δικαιώματος επίσχεσης εκ μέρους του μισθωτού, αυτός δεν είχε αρχικά περιέλθει σε υπερημερία.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΑΠ 539/2017: Χρονικά όρια της ημερήσιας εργασίας 

Ελλείψει ρητής συμφωνίας περί του αντιθέτου, ο χρόνος μετάβασης από το σπίτι του εργαζομένου 

προς την έδρα της επιχείρησης ή προς άλλες επιχειρήσεις στις οποίες, βάση σύμβασης, πρέπει να 

μεταβαίνει για την εκτέλεση των καθηκόντων του και ο αντίστοιχος χρόνος επιστροφής προς το 

σπίτι του, μετά το πέρας της τελευταίας υποχρέωσης της συγκεκριμένης ημέρας δεν συνιστά χρόνο 

εργασίας, αλλά χρόνο που διατίθεται προκειμένου να καταστεί εφικτή η εκπλήρωση της συμβάσεως 

εργασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

ΑΠ 541/2017 Παροχές που συνυπολογίζονται στις αποδοχές αδείας. Πρόσθετες αμοιβές που 

λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό δώρων  

Στις αποδοχές αδείας των μισθωτών πρέπει να συνυπολογίζεται και κάθε άλλη καταβαλλόμενη 

πρόσθετη παροχή σε χρήμα ή σε είδος, με την προϋπόθεση ότι η παροχή αυτή δίδεται σταθερώς 

και μονίμως ως συμβατικό αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας, όπως είναι η σταθερή και μόνιμη 

υπερεργασία, η νόμιμη ή ιδιόρρυθμη υπερωρία και η παροχή εργασίας κατά τη νύκτα και τις Κυριακές ή 

αργίες (Ολ. ΑΠ 16/2011). Ωστόσο, δεν συνυπολογίζεται το επίδομα αδείας, το οποίο είναι ανάλογο 

προς τις δικαιούμενες ημέρες κανονικής αδείας και καταβάλλεται παράλληλα προς τις αποδοχές 

αδείας, τις οποίες επομένως δεν επαυξάνει (άρθρο 3 παρ.16 του ν. 4504/1966).  

Κατά τον υπολογισμό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα του επιδόματος αδείας και των αποδοχών 

αδείας λαμβάνονται υπόψη και οι πρόσθετες αμοιβές, τις οποίες σταθερά λαμβάνει ο εργαζόμενος 

για την παροχή υπερεργασίας, εργασίας κατά τη νύκτα και εργασίας κατά τις Κυριακές ή τις αργίες 
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στο σύνολό τους (ήτοι, στον ετήσιο μέσο όρο αυτών με διαίρεση δια 12), αφού είναι αδιάφορο το αν 

για κάποιο μήνα οι πρόσθετες αμοιβές ήταν λιγότερες ή και μηδενικές, χωρίς, πάντως, να διακόπτεται η 

σταθερότητά τους.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα. 

 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ - Υποθέσεις C-53/13 και C-80/13  

Αντιτίθεται στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών εθνική ρύθμιση δυνάμει της οποίας οι εγκατεστημένες σε 

ορισμένο κράτος μέλος εταιρίες που χρησιμοποιούν εργαζομένους, τους οποίους απασχολούν και 

έχουν θέσει υπό απόσπαση σε επιχειρήσεις προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού 

εγκατεστημένες σε άλλο κράτος μέλος αλλά δραστηριοποιούμενες στο πρώτο μέσω υποκαταστήματος, 

οφείλουν να παρακρατούν στην πηγή και να αποδίδουν στο πρώτο κράτος προκαταβολή επί του 

φόρου εισοδήματος των εν λόγω εργαζομένων. Η υποχρέωση αυτή δεν προβλέπεται αντίστοιχα για τις 

εγκατεστημένες στο πρώτο κράτος μέλος εταιρίες που χρησιμοποιούν τις ημεδαπές υπηρεσίες 

επιχειρήσεων προσωρινής απασχολήσεως προσωπικού. 

Για περισσότερες πληροφορίες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-214/16: Άδεια εργαζομένου και αποδοχές αδείας 

Σύμφωνα με τις Προτάσεις του Γενικού Εισαγγελέα του ΔΕΕ, είναι ασύμβατο με το δίκαιο της Ένωσης 

να απαιτείται από τον εργαζόμενο να λάβει άδεια προτού να είναι σε θέση να γνωρίζει αν 

δικαιούται αποδοχών για την άδεια αυτή, καθώς αυτό θα σήμαινε ότι ο εργαζόμενος θα πρέπει να 

προβαίνει ο ίδιος σε συγκεκριμένες ενέργειες για να εξασφαλίσει την παροχή κατάλληλης διευκόλυνσης για 

την άσκηση του δικαιώματος ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών, πράγμα που είναι επίσης ασύμβατο με το 

δίκαιο της Ένωσης. Ως εκ τούτου, ο γενικός εισαγγελέας θεωρεί ότι το γεγονός αυτό θα καθιστούσε 

υπερβολικά δυσχερή την πρακτική άσκηση του σχετικού δικαιώματος άδειας μετ’ αποδοχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=153810&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=488192
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2017-06/cp170059el.pdf
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ                
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       

 

 

 

 

 

 

Αποστολή  

Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής 
οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας.

  
 

 

https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://www.youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/

