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Υδατοδρόμια
Μετά από χρόνια και πολλά αποτυχημένα επενδυτικά εγχειρήματα, θεσπίζεται
επιτέλους πλαίσιο αδειοδότησης ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδάτινων
επιφανειών. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή και αναμένεται η ψήφισή
του.
Περισσότερα στη σελ. 4
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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 «ΠΟΤΑΜΙΤΗΣ ΒΕΚΡΗΣ». Αποτελεί μια
ακόμη υπηρεσία του ΣΕΒ στα μέλη του και
περιλαμβάνει τρέχουσες νομοθετικές και
ρυθμιστικές εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και
στην ΕΕ, διαβουλεύσεις, αποφάσεις ανεξάρτητων
αρχών και φορέων καθώς και σημαντική
νομολογία στα εργασιακά φορολογικά και
ευρύτερα ζητήματα του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος για την περίοδο αναφοράς από την
15η ημέρα του παρελθόντος μήνα έως και την 15η
ημέρα του τρέχοντος μήνα. Για οποιαδήποτε
πληροφορία και διευκρίνιση μπορείτε να
επικοινωνήσετε με τη συντακτική Ομάδα.
Τα άρθρα που φιλοξενούνται στο παρόν δελτίο
αποτελούν προϊόν προσωπικής επεξεργασίας
των συντακτών τους και ο ΣΕΒ δεν φέρει καμία
ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα των
πληροφοριών ή απόψεων που περιλαμβάνουν.

Δυνατή η μεταφορά ζημιάς απορροφώσας επιχείρησης προς συμψηφισμό
Αντίθετη προς το Σύνταγμα έκρινε το Συμβούλιο της Επικρατείας την ερμηνεία των
διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 του αναπτυξιακού νόμου 2166/2013, σύμφωνα με
την οποία, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τον ν. 2166/1993, οι
ζημίες απορροφώσας επιχείρησης δεν μπορούν να μεταφέρονται προς
συμψηφισμό με φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν μετά τη συγχώνευση.
Περισσότερα στη σελ. 8
Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών
Εκδόθηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις για την Κήρυξη γενικώς Υποχρεωτικών των
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας για όλους τους εργοδότες και εργαζόμενους έξι
συγκεκριμένων κλάδων. Ο ΣΕΒ συμμετέχει στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας και
παρακολουθεί στενά τη διαδικασία των επεκτάσεων σύμφωνα με τις αρχές που έχει
επανειλημμένα διατυπώσει.
Περισσότερα στη σελ. 10

01. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Γεράσιμος Γεωργόπουλος
Προϊστάμενος Τμήματος Εταιρικού Δικαίου και Γ.Ε.ΜΗ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
https://www.linkedin.com/in/gerasimos-georgopoulos-ab508837/
«Restarting up the start-up»
Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι η σύσταση εταιρείας θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί από το κινητό, το
tablet ή τον Η/Υ σας μέσα σε λίγα λεπτά; Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι δεν απαιτούνται πλέον
επισκέψεις σε γκισέ (Υπηρεσία Μιας Στάσης, TAXISNET/ΔΟΥ & EΦKA) και ότι η διαδικασία σύστασης
ολοκληρώνεται σε ένα μόνο ηλεκτρονικό σημείο; Θα μπορούσατε να φανταστείτε ότι ο απόλυτος κυρίαρχος της
σύστασης εταιρείας είστε μόνο εσείς χωρίς οποιαδήποτε παρέμβαση ανθρώπινου παράγοντα, Υπηρεσίας ή Αρχής;
H Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή (Δ/νση Εταιρειών – Τμήμα Εταιρικού Δικαίου & ΓΕΜΗ)
σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία ΓΕΜΗ της Κ.Ε.Ε.Ε. έθεσαν από 22/07/2018 σε εφαρμογή την πρώτη
ολοκληρωμένη Υπηρεσία Σύστασης Εταιρείας (e-ΥΜΣ) για την οποία δεν απαιτείται η προσκόμιση απολύτως
καμίας αίτησης, δήλωσης ή βεβαίωσης από τον ενδιαφερόμενο για σύσταση εταιρείας.
Η ιδέα δεν ήταν καινούρια και γεννήθηκε πριν από 5 (πέντε) περίπου έτη. Ωστόσο για να φθάσει στην
παραγωγή χρειάστηκαν ένας νέος νόμος (Ν.4441/16), μια απαιτητική Κοινή Υπουργική Απόφαση (63577/2018),
ισχυρές διασυνδέσεις μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, του ΓΕΜΗ, του Taxis
net και του ΕΦΚΑ, και πολλές ώρες εργασίας σε κανονιστικό και τεχνικό επίπεδο. Αυτό, φυσικά, κατέστη εφικτό
λόγω του ότι, πλέον, οι δημόσιες βάσεις δεδομένων διαθέτουν την απαιτούμενη ωριμότητα για να υπάρξουν και οι
σχετικές διαπιστεύσεις και δυνατότητες.
Η διαδικασία σύστασης είναι εξαιρετικά απλή, αφού οι ιδρυτές ή εκπρόσωπος των ιδρυτών αυθεντικοποιούνται
στην Υπηρεσία μέσω του μοναδικού σημείου σύστασης εταιρειών (https://eyms.businessportal.gr/auth).
Συμπληρώνουν τα απαραίτητα πεδία, επιλέγουν την επωνυμία της εταιρείας, υπογράφουν ηλεκτρονικά την
καταστατική σύμβαση, πραγματοποιούν τις σχετικές πληρωμές και λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο ψηφιακό
αντίγραφο της καταστατικής σύμβασης και βεβαίωση σύστασης. Για τους ενδιαφερόμενους ιδρυτές, η Υπηρεσία
θα παρέχεται εντελώς δωρεάν έως και τον Ιούλιο του 2019. Η ηλεκτρονική σύσταση αφορά την Μονοπρόσωπη
ΙΚΕ, την πολυπρόσωπη ΙΚΕ και σταδιακά έως το τέλος του έτους θα εισέλθουν οι προσωπικές εταιρίες (ΟΕ,
ΕΕ)και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2019 οι λοιπές νομικές μορφές (ΕΠΕ & ΑΕ).
Η εν λόγω Υπηρεσία (e-ΥΜΣ) έχει πετύχει δύο πρωτιές. Η πρώτη που έχει παγκόσμια ενδιαφέρον είναι ότι σε
καμία χώρα του κόσμου η σύσταση δεν πραγματοποιείται σε μία διαδικασία. Ακόμη και στην πρώτη δεκάδα
κατάταξης των χωρών (π.χ. Νέα Ζηλανδία, Καναδάς & Χονγκ-Κονγκ), όπως αυτές παρουσιάζονται από την
Παγκόσμια Τράπεζα στην ετήσια έρευνα Doing Business, στη διαδικασία σύστασης απαιτείται επεξεργασία του
φακέλου από υπάλληλο σε τουλάχιστον ένα στάδιο. Η δεύτερη παρουσιάζει ενδιαφέρον σε ευρωπαϊκό επίπεδο και
εδράζεται στη λογική του Once Only Principle. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει σε μία μονό Αρχή (εν προκειμένω η
Υπηρεσία Μιας Στάσης) όλη την σχετική πληροφορία, η οποία αποστέλλεται πλήρως αυτοματοποιημένα μέσω
υλοποιημένης διαλειτουργικότητας στις ενδιαφερόμενες υπηρεσίες (Γ.Ε.ΜΗ., TAXISNET & ΕΦΚΑ). Σε αυτό το
σημείο, η χώρα μας υλοποίησε πρώτη από τα 28 κράτη-μέλη την εν λόγω αρχή και, μάλιστα, στην απαιτητική
διαδικασία της σύστασης εταιρείας, όπου η μείωση του διοικητικού και οικονομικού βάρους είναι σημαντική.
Τέλος, η e-ΥΜΣ θα αποτελέσει πιλότο για τη την πλήρη διασύνδεση των κύριων βάσεων δεδομένων του
Ελληνικού Κράτους, ώστε ο πολίτης ή/και η επιχείρηση θα υποβάλει τη σχετική δήλωση σε ένα μοναδικό σημείο
και η ενημέρωση των λοιπών βάσεων δεδομένων θα πραγματοποιείται αυτόματα, καθιστώντας ,πλέον
περιττή, την επίσκεψη σε γκισέ.
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Ανοιχτές και Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις
Μητρώο Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το χώρο .gr & το χώρο .ελ
Η ΕΕΤΤ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας για την υποβολή προσφορών αναφορικά με τον ανοικτό
διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάπτυξη και εγκατάσταση του Μητρώου
Συστήματος Ονοματοδοσίας Διαδικτύου για το χώρο .gr & το χώρο .ελ καθώς και τη λειτουργία και
διαχείριση αυτού για χρονικό διάστημα πέντε ετών, έως τη Δευτέρα 1 Οκτωβρίου 2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρική ενέργεια: Διευκρίνιση και εναρμόνιση εκκαθάρισης αποκλίσεων
Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση του ENTSO-E έως την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018 η κοινή
πρόταση όλων των Διαχειριστών Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) για τη διευκρίνιση και εναρμόνιση της
εκκαθάρισης αποκλίσεων (imbalance settlement harmonisation). Η εκκαθάριση των ανισορροπιών έχει
ως γενικό στόχο να διασφαλίζεται ότι οι υπόχρεοι εξισορρόπησης στηρίζουν αποδοτικά την
ισορροπία του συστήματος και να παρέχονται κίνητρα στους συμμετέχοντες στην αγορά ώστε να
διατηρούν την ισορροπία του συστήματος και/ή να συμβάλλουν στην αποκατάσταση της.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ρυθμίσεις για την αγορά διαδικτυακών παιγνίων
Το Υπουργείο Οικονομικών θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018 την
πρόταση τροποποίησης του Ν. 4002/2011, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της αγοράς
τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου. Πιο συγκεκριμένα, με τις προτεινόμενες διατάξεις εισάγεται μια νέα
διαδικασία αδειοδότησης και εναρμονίζεται το πλαίσιο με τις ευρωπαϊκές οδηγίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων
Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και οι τηρητέες διαδικασίες για τον έλεγχο και την
εποπτεία αναφορικά με τη συστέγαση και συλλειτουργία των ζυθοποιείων με μονάδες παραγωγής
ποτών από ζύμωση του κωδικού Σ.Ο. 22.06. Οι νέες διατάξεις αφορούν και τις μονάδες παραγωγής
ποτών ελεύθερων αλκοόλης και τις μονάδες εμφιάλωσης νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Τροποποίηση της νομοθεσίας περί Προστασίας Καταναλωτή
Οι τροποποιήσεις αφορούν στην εναρμόνιση της νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2015/2302 σχετικά
με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς και έχουν ως
σκοπό την προστασία του καταναλωτικού κοινού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Μεταφορικό Ισοδύναμο
Εκδόθηκε Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα την πρόσκληση των επιχειρήσεων για υποβολή αιτήσεων
υπαγωγής στη Δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο». Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της δράσης είναι η
εξασφάλιση της ίσης μεταχείρισης προς τις νησιωτικές επιχειρήσεις όσον αφορά στο μεταφορικό
κόστος, η άμβλυνση των προβλημάτων που δημιουργούνται στην επιχειρηματικότητα λόγω της
νησιωτικότητας, η βελτίωση στην προσβασιμότητα στα νησιά και η αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των νησιωτικών επιχειρήσεων.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Γενόσημα φάρμακα
Εισάγονται όρια συνταγογράφησης και ελάχιστοι ποσοστιαίοι στόχοι συνταγογράφησης
γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες. Ειδικότερα, τίθενται όρια συνταγογράφησης ανά
ιατρική ειδικότητα, ανά περιφερειακή ενότητα και ανά μήνα. Στο ίδιο πλαίσιο, τίθενται ελάχιστοι ποσοστιαίοι
στόχοι συνταγογράφησης γενοσήμων φαρμάκων κατά όγκο σε συσκευασίες ανά θεραπευτική ομάδα και
τρόπο χορήγησης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Βιομηχανικές και βιοτεχνικές δραστηριότητες
Τροποποιήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση σχετικά με την αντιστοίχιση των κατηγοριών των
βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υδατοδρόμια
Μετά από χρόνια και πολλά αποτυχημένα επενδυτικά εγχειρήματα θεσπίζεται θεσμικό πλαίσιο
αδειοδότησης ίδρυσης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης υδατοδρομίων. Το νομοσχέδιο που
κατατέθηκε στη Βουλή, καθορίζει το πλαίσιο αδειοδότησης για την ίδρυση, λειτουργία και
εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών (υδατοδρομίων) με την περιγραφή
συγκεκριμένης διαδικασίας για την έγκριση αίτησης και τεχνικού φακέλου, αποτυπώνει τις υποχρεώσεις
του Φορέα Λειτουργίας Υδατοδρομίου, τις απαγορεύσεις και περιορισμούς σε σχέση με άλλα μέσα
παροχής μεταφορικού έργου, τις διαδικασίες ελέγχου και επιθεώρησης των υδατοδρομίων, καθώς και τους
συγκεκριμένους κανόνες που ισχύουν για την απο/προσθαλάσσωση αεροσκαφών σε υδάτινα πεδία
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Αποφάσεις Ανεξάρτητων Αρχών & Οργάνων
Κανόνες ορισμού φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς
Εγκρίθηκε η πρόταση των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς του συνόρου της ζώνης προσφοράς
Ελλάδα - Ιταλία για τους κανόνες ορισμού φυσικών δικαιωμάτων μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, στην
περίπτωση που οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς εκδίδουν και εφαρμόζουν φυσικά
δικαιώματα μεταφοράς σε σύνορα ζωνών προσφοράς, επιτρέπουν σε κατόχους φυσικών
δικαιωμάτων μεταφοράς να ορίζουν τα χρονοδιαγράμματα ανταλλαγών. Επίσης, η απόφαση αφορά
τις ελάχιστες απαιτήσεις ορισμού, τη μορφή ορισμού και επικοινωνίας, την επιλογή χρονικών σημείων
ορισμού κ.ά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας
Με την με αριθμό 653/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας εγκρίθηκε η πρόταση των
Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Ελλάδας - Ιταλίας για
τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας. Ειδικότερα,
η απόφαση αναφέρεται στα ζητήματα της κοινής μεθοδολογίας υπολογισμού δυναμικότητας, στις
διαζωνικές δυναμικότητες για την αγορά επόμενης ημέρας, στη μεθοδολογία περιθωρίου
αξιοπιστίας, στη μεθοδολογία για τα διορθωτικά μέτρα στον υπολογισμό δυναμικότητας κ.ά.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η ΡΑΕ ενέκρινε τη χορήγηση, τροποποίηση και ανάκληση των αδειών για την άσκηση Ενεργειακών
Δραστηριοτήτων, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των αρχών της διαφάνειας και της ίσης
μεταχείρισης και λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αιτούντων, την προστασία των
καταναλωτών, την προστασία του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Υγρά Καύσιμα
Η ΑΑΔΕ εξέδωσε απόφαση αναφορικά με την αναβάθμιση και ρύθμιση των λογισμικών υποστήριξης
στην Ειδική Ασφαλή Φορολογική Διάταξη Σήμανσης Στοιχείων και των αντιστοίχων λογισμικών
έκδοσης παραστατικών που λειτουργούν σε πρατήρια υγρών καυσίμων, με αναγκαίες πληροφορίες όπως
αυτές που αφορούν στο είδος και στην ποσότητα του καυσίμου.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κανονισμός Συνεγκατάστασης και από κοινού χρήσης ευκολιών
Με την με αριθμό 859/3 απόφαση της ΕΕΤΤ εκδόθηκε ο Κανονισμός Συνεγκατάστασης και από κοινού
χρήσης ευκολιών από τους παρόχους δημοσίων δικτύων επικοινωνιών καθορίζοντας τους σχετικούς
όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Κώδικας Τροφίμων και Ποτών
Με έγγραφο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου με την οποία
ενημερώθηκε ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.), με την προσθήκη άρθρου 87α «Βασιλικός
πολτός» στο εν λόγω κεφάλαιο του Κ.Τ.Π. καθώς και απόφαση με την οποία επήλθαν μεταβολές στο
νομοθετικό καθεστώς του Κώδικα όσον αφορά στους διαλύτες εκχύλισης που χρησιμοποιούνται στην
παρασκευή των τροφίμων και των συστατικών τους.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Επέκταση της λειτουργικότητας του Συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων (ΣΗΛΥΑ)
Με την με αριθμό 848/2018 απόφαση της ΕΕΤΤ καθορίστηκε ότι η διαδικτυακή εφαρμογή του ΣΗΛΥΑ
δύναται να χρησιμοποιηθεί για την ηλεκτρονική υποβολή και διαχείριση ειδοποιήσεων της ΕΕΤΤ προς
τους εγγεγραμμένους στο ΣΗΛΥΑ φορείς που είναι κάτοχοι κατασκευών κεραιών ή έχουν
υποβάλλει στο ΣΗΛΥΑ αίτηση ή δήλωση που αφορά σε κατασκευή κεραίας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Ηλεκτρική Ενέργεια: Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Με την με αριθμό 780/2018 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρησης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αναφορικά με τον
Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας, με σκοπό την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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02. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Σπύρος Δημητρίου
Δικηγόρος
Κ. Παπακωστόπουλος & Συνεργάτες Δικηγορική εταιρεία (CPA Law), ανεξάρτητου μέλους
του νομικού και φορολογικού δικτύου της KPMG
https://gr.linkedin.com/in/spyros-dimitriou-24808bb4
«ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι «Διοικητές» των εταιρειών»
Εισαγωγικά
Η συμμόρφωση των εταιρειών με τη φορολογική νομοθεσία συνιστά αναμφίβολα μια δύσκολη «άσκηση», που
προσαυξάνει τις πολυάριθμες, ούτως ή άλλως, ευθύνες των Διοικητών τους. Ωστόσο, επιπλοκές σε φορολογικά
ζητήματα, εκτός από οικονομικό αντίκτυπο για τις εταιρείες, ενδέχεται να έχουν ως συνέπεια και τη
στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της Φοροδιαφυγής εις βάρος των Διοικητών τους.
Στοιχειοθέτηση
Φοροδιαφυγή στοιχειοθετείται καταρχήν όταν δεν καταβάλλεται ή δεν αποδίδεται, με οποιονδήποτε τρόπο,
φόρος που οφείλεται από ένα συγκεκριμένο ποσό και άνω, ή όταν εκδίδονται ή γίνονται αποδεκτά πλαστά ή
εικονικά φορολογικά στοιχεία. Οι σχετικές διατάξεις αφορούν το μεγαλύτερο μέρος των φορολογικών
επιβαρύνσεων και τα όρια πάνω από τα οποία στοιχειοθετείται το έγκλημα προβλέπονται ρητά. Συγκεκριμένα, το
έγκλημα διαπιστώνεται όταν δεν έχει καταβληθεί οφειλόμενος ΦΠΑ ύψους 50 χιλιάδων ευρώ και
οποιοσδήποτε άλλος οφειλόμενος φόρος ύψους 100 χιλιάδων ευρώ. Κάτω από τα όρια αυτά επισύρονται,
βεβαίως, πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με τον ΚΦΔ, αλλά δε στοιχειοθετείται το έγκλημα της
φοροδιαφυγής. Τα παραπάνω ποσά υπολογίζονται ανά είδος φόρου (δεν αθροίζεται πχ. διαφυγών φόρος
εισοδήματος με διαφυγόντα ΕΝΦΙΑ) και ανά φορολογικό έτος.
Όρια και Προϋποθέσεις
Η διαφυγή ΦΠΑ από 50 έως 100 χιλιάδες ευρώ και η διαφυγή λοιπών φόρων από 100 έως 150 χιλιάδες ευρώ
συνιστούν πλημμέλημα που επισύρει ποινή φυλάκισης από 2 έως 5 χρόνια. Η διαφυγή ΦΠΑ από 100 χιλιάδες και
πάνω και η διαφυγή λοιπών φόρων από 150 χιλιάδες και πάνω συνιστούν κακούργημα που επισύρει ποινή
κάθειρξης από 5 έως 20 χρόνια. Κατά την ορθή ερμηνεία του νόμου η υπέρβαση των ορίων αυτών δεν αρκεί από
μόνη της για να στοιχειοθετηθεί η ευθύνη των Διοικητών των νομικών προσώπων. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα,
πέρα από το ότι θα πρέπει να ασκούν πράγματι διοίκηση, είναι απαραίτητο να έχουν ενεργήσει με δόλο,
έστω και ενδεχόμενο.
Πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία
Διακριτοί είναι οι ρόλοι του Εισαγγελέα και του φορολογικού ελεγκτή όσον αφορά τη διαδικασία. Ο Εισαγγελέας
είναι ο μόνος αρμόδιος να κινήσει την ποινική διαδικασία. Ο φορολογικός ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια
του ελέγχου να αξιολογεί όλα τα στοιχεία και, ειδικότερα, να εξετάζει, πρώτον, εάν το πρόσωπο που φέρει την
ιδιότητα του Διοικητή ασκεί πράγματι τέτοια καθήκοντα και, δεύτερον, εάν είχε δόλο, έστω και ενδεχόμενο.
Εντούτοις, αυτό που κάνει στην πράξη είναι, όταν διαπιστώσει υπέρβαση των ορίων, να υποβάλλει αμέσως
μηνυτήρια αναφορά στον Εισαγγελέα με μόνη την τυπική διαπίστωση του προσώπου του Διοικητή του νομικού
προσώπου από επίσημα έγραφα που έχει στη διάθεσή του.
Πληρωμή Φόρου και Φοροδιαφυγή
Η πληρωμή φόρων και προστίμων δε ματαιώνει την ποινική διαδικασία εάν αυτή έχει κινηθεί. Πρόκειται
για μία σημαντική αλλαγή που εισήχθη και ισχύει για παραβάσεις που συντελέστηκαν από 1 Ιανουαρίου 2014
και έπειτα. Αντίθετα, η πληρωμή φόρων και προστίμων, για παραβάσεις που συντελέστηκαν πριν από την
ημερομηνία αυτή, ματαιώνει οριστικά την ποινική διαδικασία.
Παραγραφή
Τα ζητήματα παραγραφών είναι, σε αρκετές περιπτώσεις, περίπλοκα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, ο
συνδυασμός της παραγραφής της αρμοδιότητας του δημοσίου να διεξάγει φορολογικό έλεγχο και της
παραγραφής του ποινικού αδικήματος καθ’ εαυτού καταλήγει σε αμφιβόλου συνταγματικότητας χρονική
διεύρυνση των ορίων της παραγραφής, που μπορεί να είναι πολυετής.
Γι’ αυτόν το λόγο επιβάλλεται η ενδελεχής εξέταση κάθε ειδικότερης περίπτωσης χωριστά.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
ΦΠΑ καυσίμων
Με έγγραφο της ΑΑΔΕ διευκρινίζεται ότι απαλλάσσονται από τον Φ.Π.Α. τα καύσιμα που περιέχονται
σε κανονικές δεξαμενές καυσίμων μηχανοκίνητων οχημάτων δημοσίας χρήσεως που μεταφέρουν
εμπορεύματα και εισέρχονται στην Ελλάδα από τρίτες χώρες. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι με
αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών θεσπίστηκε ανώτατο όριο 200 λίτρων για την απαλλαγή από
δασμοφορολογικές επιβαρύνσεις στα καύσιμα που περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές
καυσίμου των μηχανοκίνητων οχημάτων δημόσιας χρήσης μεταφοράς εμπορευμάτων, με ή χωρίς
κόμιστρο, τα οποία εισέρχονται στη χώρα μας από τις τρίτες προς την Ε.Ε. χώρες.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

Τελωνειακή διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα
Στο άρθρο 24 παρ. 3 του νομοσχεδίου με τίτλο «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και
λοιπές διατάξεις», ορίζεται ότι η τελωνειακή διαδικασία εφοδιασμού αεροσκαφών με καύσιμα
καθορίζεται από την ενωσιακή, εθνική τελωνειακή και περί Φ.Π.Α. νομοθεσία και από το ισχύον
κανονιστικό πλαίσιο. Περαιτέρω, με το άρθρο 51 παρ. 6 και 7 του ιδίου νομοσχεδίου τροποποιούνται
υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις περί ανταποδοτικών τελών ύψους 1,10 ευρώ που καταβάλλονται για
κάθε προγραμματισμένη απογείωση και κάθε προγραμματισμένη προσγείωση αεροσκάφους για τις
υπηρεσίες προγραμματισμού της Αρχής στους ελληνικούς αερολιμένες µε ευκολίες προγραμματισμού και
στους αεροµεταφορείς.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φαρμακευτικά προϊόντα
Δημοσιεύεται ο οδηγός δασμολογικής κατάταξης φαρμακευτικών προϊόντων στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με τον οποίο παρουσιάζεται το ισχύον νομικό πλαίσιο και παρέχεται κάθε πληροφορία σχετικά με
τη δασμολογική κατάταξη φαρμακευτικών προϊόντων στο Κοινό Δασμολόγιο.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογικοί έλεγχοι εντός του έτους 2018
Καθορίζονται λεπτομέρειες ως προς τη δράση των ελεγκτικών υπηρεσιών για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση τόσο των υποθέσεων που προέκυψαν κατόπιν εντολής οποιασδήποτε Εισαγγελικής ή
Δικαστικής Αρχής όσο και των υποθέσεων πολυμερών ή διασταυρωτικών ελέγχων ενδοκοινοτικών
συναλλαγών (VIES).
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Φορολογική αποθήκη προϊόντων καφέ
Με έγγραφο της ΑΑΔΕ κοινοποιείται Απόφαση της Υφυπουργού Οικονομικών, η οποία αφορά στους
όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία εξόδου από την φορολογική αποθήκη των προϊόντων
καφέ, ακόμα και στην περίπτωση εφοδιασμού των δικαιούχων απαλλαγής πλοίων και αεροσκαφών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
Με την με αριθμό ΠΟΛ. 1174/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ παρέχονται διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία
που πρέπει να τηρείται γα τη χορήγηση πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ στους φορολογούμενους, σε περίπτωση
υποβολής εκ μέρους τους δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του
ν.4446/2016 που ισχύει για την οικειοθελή αποκάλυψη φορολογητέας ύλη παρελθόντων ετών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Πληρωμές με κάρτα
Οι δικαιούχοι πληρωμής με κάρτα, ως τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών τα οποία
αποτελούν αντικείμενο της πράξης πληρωμής, υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους
Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς (και τις μεταβολές αυτών των λογαριασμών) στο διαδικτυακό τόπο
της ΑΑΔΕ με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν οι χρήστες για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
της ΑΑΔΕ, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΣτΕ 281/2018: Μαχητό το τεκμήριο φοροδιαφυγής ημεδαπής επιχείρησης επί υπερτιμολόγησης
των αγοραζόμενων από την αλλοδαπή εταιρία αγαθών
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ως άνω απόφασή του, έκρινε ότι δεν είναι νόμιμος ο υπολογισμός
συντελεστών του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους στεγασμένων επαγγελματικών χώρων εξαιρουμένων των τραπεζών και των σούπερ μάρκετ- βάσει του αόριστου κριτηρίου της έκτασής
τους («μεγάλες επιχειρήσεις») αντί του προβλεπόμενου στο νόμο κριτηρίου χρήσης των εν λόγω
χώρων, όπως αυτό εξειδικεύεται με τις κατά νομοθετική εξουσιοδότηση εκδοθείσες πράξεις και
ερμηνεύεται με βάση τις αρχές της ίσης μεταχειρίσεως και της ανταποδοτικότητας.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 1769/2018: Προϋποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων σε βάρος προσώπων διοικούντων
ΝΠΔΔ για μη απόδοση παρακρατούμενων φόρων
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ως άνω απόφασή του, έκρινε ότι δεν επιτρέπεται η λήψη
οικονομικών μέτρων (όπως η δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων, κ.λπ.) σε βάρος
φυσικών προσώπων εντεταλμένων στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση Νομικών
Προσώπων Δημοσίου Δικαίου λόγω μη απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, σε περίπτωση που
για αυτούς τους παρακρατούμενους και αποδοτέους κατά την διάρκεια της θητείας τους φόρους,
ήταν ανεκτή από το νομοθέτη η μη εκπλήρωση της προαναφερόμενης υποχρέωσής τους προς
απόδοση αυτών
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΣτΕ 751/2018: Δυνατή η μεταφορά ζημιάς απορροφώσας επιχείρησης προς συμψηφισμό
Το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την ως άνω απόφασή του, έκρινε ότι είναι αντίθετη προς το Σύνταγμα
(άρθρο 4 παρ. 5) η ερμηνεία των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 3 του αναπτυξιακού νόμου
2166/2013, σύμφωνα με την οποία, σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων κατά τον ν.
2166/1993,οι ζημίες απορροφώσας επιχείρησης δεν μπορούν να μεταφέρονται προς συμψηφισμό
με φορολογητέα κέρδη που προκύπτουν μετά τη συγχώνευση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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03. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Πωλίνα Λυμούρη
Payroll Supervisor
AΒ Vassilopoulos S.A.
https://gr.linkedin.com/in/polyna-lymouri-72906377
«GDPR for HR: an aspect»
Πριν λίγο καιρό επικράτησε φρενίτιδα με την εφαρμογή του GDPR. Υπήρξε καταιγισμός ενημερώσεων και emails
για σχετικά θέματα. Ακόμα και σήμερα, σχεδόν τέσσερις μήνες μετά την εφαρμογή του Κανονισμού, δεν
έχει ψηφιστεί Νόμος ο οποίος αναμένεται να διευκρινίσει και να ρυθμίσει τα υπάρχοντα κενά.
Οι εκπρόσωποι του HR έπρεπε να πάρουμε ορισμένα μέτρα για τη διευθέτηση των θεμάτων που προκύπτουν
από τη διαχείριση Προσωπικού. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος σε όλες τις συμβάσεις με τρίτους,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποφυγή οποιασδήποτε διαρροής στοιχείων των εργαζομένων. Στη συνέχεια,
επαναπροσδιορίστηκαν οι πολιτικές και οι εσωτερικές διαδικασίες προκειμένου διασφαλιστούν τα
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των εργαζομένων.
Τέλος, ο Κανονισμός απαιτούσε την ενημέρωση και των βασικών υποκειμένων, δηλαδή των εργαζομένων.
Παρά το γεγονός ότι όλοι είμασταν ήδη εξοικειωμένοι με τον νέο Κανονισμό, η ενημέρωση αυτή έπρεπε να έχει
συγκεκριμένες προδιαγραφές, να είναι σύντομη και περιεκτική αλλά ταυτόχρονα αναλυτική και ακριβής,
λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις παραμέτρους. Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για απλή ενημέρωση αλλά
για δήλωση συναίνεσης ή δήλωση συγκατάθεσης για τη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων, χωρίς
όμως να δημιουργεί αίσθημα αναστάτωσης ή φόβου για κάτι λανθάνον. Εδώ υπάρχει ένα κενό που
χρειάζεται να αποκατασταθεί με Νόμο κι αφορά στην περίπτωση μη υπογραφής από τον εργαζόμενο της
αντίστοιχης δήλωσης συναίνεσης.
Για την εφαρμογή του νέου Κανονισμού στις επιχειρήσεις απαιτήθηκαν νέες επενδύσεις σε ειδικές εφαρμογές,
καθώς επίσης και απασχόληση εξειδικευμένου προσωπικού. Ο Νέος Κανονισμός δημιούργησε ένα επιπλέον
έξοδο στους ήδη επιβαρυμένους προϋπολογισμούς των εταιριών.
Η υπάρχουσα Νομοθεσία του Ελληνικού Ασφαλιστικού Δικαίου ίσως θα πρέπει να τροποποιηθεί
κατάλληλα ώστε να προστατεύει τόσο τον εργαζόμενο, όσο και τον εργοδότη από σχετικά προβλήματα. Ένα
συνηθισμένο παράδειγμα είναι η μη αναγραφή της ασθενείας στο αντίστοιχο έντυπο που δίδεται προς
ενημέρωση του εργοδότη αλλά αντ’ αυτής να υπάρξει σχετική κωδικοποίηση.
Βάσει Νόμου, οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να δηλώνουν τα στοιχεία του προσωπικού τους σε
Δημόσιους Φορείς και Οργανισμούς, χωρίς να μπορούν να λάβουν αντίστοιχη δήλωση προστασίας των εν
λόγω δεδομένων από τους φορείς αυτούς.
Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση που υπάρξει διαρροή; Και πώς αποδεικνύεται όταν αφορά Δημόσιο
Φορέα;
Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Τα κενά που χρειάζεται να καλυφθούν και τα προβλήματα που
έχουν προκύψει μέχρι τώρα, καθιστούν επιτακτική και υποχρεωτική την έκδοση διευκρινιστικών οδηγιών ή
Νόμων. Οι εισηγήσεις μας προς τους Κρατικούς Φορείς στοχεύουν στην εναρμόνιση της σχετικής Νομοθεσίας
προς αποφυγήν μελλοντικών προβλημάτων.
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις
Κήρυξη ΣΣΕ γενικώς Υποχρεωτικών
Στο ΦΕΚ 3789, τεύχος Β΄ της 3.9.2018 δημοσιεύθηκαν οι κάτωθι ΥΑ:
1. Αποφ. οικ.46304/2607/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 1.6.2017 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του Υπαλληλικού Προσωπικού των εργαζομένων
στα γραφεία ταξιδιών και τουρισμού όλης της χώρας».
2. Αποφ. οικ.46306/2608/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 21.11.2017 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών
πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της χώρας».
3. Αποφ. οικ.46307/2609/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 19.4.2018 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης
της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε.)».
4. Αποφ. οικ.46308/2610/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 16.3.2016 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας των Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2016-2018».
5. Αποφ. οικ.47421/2637/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 24.1.2017 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της
περιφερειακής ενότητας Χανίων».
6. Αποφ. οικ.47420/2636/2018 «Κήρυξη γενικώς υποχρεωτικής της από 2.3.2018 Συλλογικής Σύμβασης
Εργασίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού
Λασιθίου και του από 30.3.2018 Προσαρτήματος στην Τοπική Κλαδική Συλλογική Σύμβαση για τους όρους
αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ και εδώ

Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων του ν. 4554/2018 για αδήλωτη
εργασία
Με τη με αρ. 36/2018 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ παρέχονται οδηγίες και εξειδικεύσεις σχετικά με τη διαδικασία
επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) από τον Ε.Φ.Κ.Α. και το δικαίωμα και τις προϋποθέσεις
έκπτωσης προστίμου, κατά τη διαπίστωση αδήλωτης εργασίας, με βάση τις προβλέψεις του ν. 4554/2018.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ
ΑΠ 1448/2017 – Διάκριση υπαλλήλου – εργατοτεχνίτη
Για το χειρισμό μηχανημάτων παραγωγής σκυροδέματος απαιτείται άδεια μηχανοδηγού χειριστή
ηλεκτροκίνητων μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων. Ο απασχολούμενος στην παραγωγή
σκυροδέματος στα τεχνικά έργα είναι εργατοτεχνίτης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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ΑΠ 227/2018 Εφαρμογή της αρχής της εύνοιας του εργαζομένου για τον υπολογισμό του
επιδόματος αδείας
Η αρχή της εύνοιας υπέρ των μισθωτών, κατά την οποία οι ευνοϊκότεροι για τους εργαζομένους όροι των
ατομικών συμβάσεων εργασίας υπερισχύουν των δυσμενέστερων όρων των συλλογικών συμβάσεων,
εφαρμόζεται και στη σχέση περισσοτέρων πηγών (νόμου, συλλογικής σύμβασης εργασίας, κανονισμού,
ατομικής σύμβασης) διαφορετικής ιεραρχικής βαθμίδας. Για την εφαρμογή, όμως, της αρχής της εύνοιας
υπέρ των μισθωτών κατά την συσχέτιση ΣΣΕ ή άλλης πηγής, ως ρυθμιστικού παράγοντα της εργασιακής
σχέσης, και ατομικής σύμβασης εργασίας και γενικότερα κατά την συσχέτιση διαφόρων πηγών μεταξύ τους
οι αποδοχές συγκρίνονται ως μία ενότητα, αφού (εκτός αντίθετης ειδικής ρύθμισης) δεν είναι
δυνατή η επιλεκτική αναζήτηση τμήματος αποδοχών από τη μία πηγή και άλλου από διαφορετική
πηγή, διότι δεν είναι επιτρεπτή η σύγχρονη εφαρμογή όλων των πηγών αυτών ως προς την έννοια των
αποδοχών (τούτο ειδικά ως προς την συσχέτιση περισσοτέρων ΣΣΕ αποτυπώνεται ρητά στο άρθρο 10
παρ. 1 του ν. 1876/1990). Ως προς τους Κανονισμούς Εργασίας που καταρτίσθηκαν και κυρώθηκαν υπό
την ισχύ και με τη διαδικασία του ν.δ. 3789/1957, οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις της κοινής (γενικής)
εργατικής νομοθεσίας υπερισχύουν, εφόσον περιέχουν ρυθμίσεις, στο σύνολό τους λαμβανόμενες,
ευνοϊκότερες για τους εργαζόμενους ως διατάξεις ανώτερης βαθμίδας, των διατάξεων των εχόντων ισχύ
ουσιαστικού νόμου διατάξεων Κανονισμών Εργασίας. Αντίθετα, υπερισχύουν οι διατάξεις των Κανονισμών
Εργασίας εάν, με την αυτή προϋπόθεση, είναι ευνοϊκότερες των αντίστοιχων της κοινής εργατικής
νομοθεσίας.
Για τον υπολογισμό των αιτούμενων διαφορών του επιδόματος αδείας των εναγόντων, το δικαστήριο
όφειλε, προκειμένου να οδηγηθεί στην εφαρμοστέα ως ευνοϊκότερη για τους ενάγοντες ρύθμιση να
συγκρίνει το ρυθμιζόμενο από τις δύο αυτές πηγές επίδομα αδείας για να καταλήξει στην ευνοϊκότερη για
τους μισθωτούς ρύθμιση.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα

ΑΠ 1173/2017 – Δεν είναι καταχρηστική η καταγγελία όταν έχε ως αληθινό κίνητρο την πλημμελή
εκτέλεση των καθηκόντων του εργαζομένου ή την εκ μέρους του παραβίαση των συμβατικών του
υποχρεώσεων. Ακόμα και όταν προβλέπεται πειθαρχικός έλεγχος των εργαζομένων, δεν
καταλύεται το δικαίωμα του εργοδότου για καταγγελία
Δεν μπορεί να θεωρηθεί καταχρηστική η καταγγελία, όταν έχει ως αληθινό κίνητρο την πλημμελή εκτέλεση
των καθηκόντων του εργαζόμενου ή την από πλευράς εκείνου παραβίαση των συμβατικών του
υποχρεώσεων, διότι τότε κλονίζεται η σχέση εμπιστοσύνης που πρέπει να διέπει την καλή λειτουργία της
συμβάσεως εργασίας. Αλλά και όταν ακόμη αυτό δεν συμβαίνει, η αντικειμενικά αδικαιολόγητη καταγγελία,
δηλαδή εκείνη που δεν γίνεται για σοβαρούς λόγους, συνδεόμενους με το αντικειμενικό συμφέρον της
επιχειρήσεως του εργοδότη, δεν είναι άνευ ετέρου καταχρηστική. Εάν ετίθετο τέτοια προϋπόθεση, η
καταγγελία της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου από αναιτιώδης δικαιοπραξία θα μετατρεπόταν σε
αιτιώδη. Αν στο πλαίσιο λειτουργίας της συμβάσεως εργασίας αορίστου χρόνου προβλέπεται πειθαρχικός
έλεγχος των εργαζομένων, το δικαίωμα του εργοδότη για καταγγελία δεν καταλύεται, διότι εξυπηρετεί
διαφορετικό σκοπό και είναι ανεξάρτητο από την πειθαρχική διαδικασία, ακόμη και αν στο πλαίσιο
αυτής μπορεί να επιβληθεί ποινή οριστικής παύσης, που εκτελείται με καταγγελία της συμβάσεως. Παρά
ταύτα, και στην περίπτωση αυτή, η άσκηση του δικαιώματος της καταγγελίας κατά παράλειψη της
πειθαρχικής διαδικασίας ελέγχεται ως προς την υπέρβαση των ορίων της ΑΚ 281. Ως εκ τούτου, ερευνάται
εάν, υπό συγκεκριμένες περιστάσεις, η επιλογή της καταγγελίας, που έχει ως συνέπεια για τον
εργαζόμενο την απώλεια της θέσεως εργασίας, αντί της επιβολής άλλης, ηπιότερης πειθαρχικής
ποινής, βρίσκεται μέσα στα όρια της ορθής εφαρμογής της αρχής της αναλογικότητας (άρθρο 25
παρ. 1 του Συντάγματος). Εάν αυτό δεν συμβαίνει, η διενέργεια της καταγγελίας έρχεται σε αντίθεση προς
την καλή πίστη, οπότε, εφ’ όσον η αντίθεση αυτή είναι προφανής, καθίσταται απαγορευμένη.
Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα
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04. ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ

Κωνσταντίνος Διαμαντούρος
Μόνιμος αντιπρόσωπος
ΣΕΒ
«Σημαντικές αλλαγές στο πεδίο των πνευματικών δικαιωμάτων ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο»
Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αλλάξει δραστικά τον τρόπο παραγωγής και διανομής της μουσικής, του
κινηματογράφου, της τηλεόρασης, του ραδιοφώνου, των βιβλίων και του Τύπου, καθώς και τον τρόπο πρόσβασης
σε αυτά. Ωστόσο, το υπάρχον νομικό πλαίσιο για τα πνευματικά δικαιώματα δεν ανταποκρίνεται πλέον στη
νέα ψηφιακή πραγματικότητα. Για παράδειγμα, παρότι το 50% σχεδόν των χρηστών του διαδικτύου στην ΕΕ
ακούει μουσική και βλέπει τηλεοπτικές σειρές και ταινίες σε απευθείας σύνδεση, οι ραδιοτηλεοπτικοί και άλλοι
φορείς αντιμετωπίζουν εμπόδια στην απόκτηση δικαιωμάτων για τις επιγραμμικές ή ψηφιακές υπηρεσίες σε άλλες
χώρες της ΕΕ.
Παρόμοιοι περιορισμοί ισχύουν και στον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης όπου 1 στους 4 εκπαιδευτικούς
αντιμετωπίζει περιορισμούς που σχετίζονται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας κατά τις ψηφιακές διδακτικές
δραστηριότητές του σε εβδομαδιαία βάση. Τέλος, οι δημιουργοί, οι άλλοι κάτοχοι δικαιωμάτων και οι εκδότες του
Τύπου συχνά δεν είναι σε θέση να διαπραγματευθούν τους όρους καθώς και την πληρωμή για την επιγραμμική
χρήση των έργων και των εκτελέσεών τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε παρουσιάσει τον Σεπτέμβριο 2016 μία πρόταση Οδηγίας
για την επικαιροποίηση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου ώστε να εμβαθύνει την ενιαία ψηφιακή αγορά
αλλά και να προστατεύσει ταυτοχρόνως πνευματικά δικαιώματα δημιουργών, δημοσιογράφων και
εκδοτικών οίκων.
Ύστερα από έντονες διαπραγματεύσεις, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε τη θέση στο σχέδιο
στις 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τροπολογίες που εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία, εμπορικές διαδικτυακές
πλατφόρμες που συχνά αναπαράγουν ειδήσεις σε συνοπτική μορφή (Google/ Facebook), θα είναι πλέον
υποχρεωμένες να συνάπτουν συμφωνίες με τους αρχικούς εκδότες του εν λόγω υλικού (άρθρο 11).
Επιπλέον, οι εν λόγω εταιρίες θα είναι υποχρεωμένες να παρακολουθούν ενεργά τις πλατφόρμες τους για να
αποτρέπουν καταχρηστικές πρακτικές και να θεσμοθετήσουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση δυνητικών
καταγγελιών (άρθρο 13).
Μη κερδοσκοπικές πλατφόρμες όπως η Wikipedia και μορφωτικά ιδρύματα καθώς και πολύ μικρές και ΜΜΕ θα
εξαιρούνται. Τέλος, το άρθρο 10 της προτεινόμενης οδηγίας προβλέπει τη σύσταση ενός αμερόληπτου οργάνου
που θα δρα ως μηχανισμός διαπραγμάτευσης και επίλυσης διαφορών σε περίπτωση που ενδιαφερόμενα
μέρη δυσκολεύονται σε σχέση με τη χορήγηση αδειών χρήσης δικαιωμάτων για την διάθεση οπτικοακουστικών
έργων σε πλατφόρμες διάθεσης βίντεο κατά παραγγελία.
Στην αμέσως επόμενη φάση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προσέλθει σε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να επιτευχθεί συμβιβασμός έως το τέλος του χρόνου.
Για το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής πιέστε εδώ και για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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«Τίθεται σε εφαρμογή το επικαιροποιημένο σύστημα πιστοποίησης αυτοκινήτων»
Από 1 Σεπτεμβρίου 2018, όλα τα καινούργια ελαφρά επιβατηγά και εμπορικά οχήματα που πωλούνται στην
αγορά θα πρέπει να συμμορφώνονται με καινούργιους και πιο αυστηρούς κανονισμούς για τις εκπομπές
βάσει του Κανονισμού 2017/1151. Η πιστοποίηση των οχημάτων θα γίνεται πλέον βάσει μίας ενιαίας και
παγκόσμιας διαδικασίας (World harmonised Light vehicle Test Procedure - WLTP) που έχει ως στόχο την
προώθηση οχημάτων που είναι πιο φιλικά για το περιβάλλον. Το WLTP αντικαθιστά το New European Drive
Cycle (NEDC) καθώς ήταν πλέον προφανές ότι οι πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση καυσίμου και τις
εκπομπές CO2 που παρέχονται από τις δοκιμές οχημάτων σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο δεν ήταν πλέον
επαρκείς και δεν αντικατοπτρίζουν τις εκπομπές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης.
Αυτό δεν είναι παρά ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο απόηχο του σκανδάλου
Dieselgate ώστε να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα που πωλούνται εντός Ε.Ε. είναι συμβατά με τις περιβαλλοντικές
προδιαγραφές. Η πιστοποίηση WLTP που διεξάγεται σε συνθήκες εργαστηρίου, θα συμπληρώνεται από πρόσθετες
δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης (Real Driving Emissions– RDE) ώστε να ελέγχονται πιο
αποτελεσματικά οι εκπομπές ΝΟx και θα είναι υποχρεωτική για όλα τα καινούργια οχήματα από 1
Σεπτεμβρίου 2019.
Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί και η αποτελεσματικότερη επιτήρηση των κανόνων, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί
ενέκριναν στις 4 Μαΐου το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς. Οι νέοι κανόνες υποχρεώνουν τις αρχές των
κρατών μελών να ελέγχουν κατ’ ελάχιστο ένα όχημα για κάθε 40,000 αυτοκίνητα που δηλώνονται στις αρχές.
Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του Κοινού Κέντρου Ερευνών, θα διεξάγει συμπληρωματικούς
ελέγχους σε επιλεκτική βάση. Τέλος, σε περίπτωση που εντοπιστούν οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τους
υπάρχοντες κανόνες, η Επιτροπή θα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει πρόστιμο έως € 30,000 ανά όχημα σε
περίπτωση που οι εθνικές αρχές δεν δράσουν ανάλογα.
Δείτε εδώ το Δελτίο Τύπου της Επιτροπής
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Φορολογική νομοθεσία
ΔΕΕ Υπόθεση C-544/16: Αυτοτελής παροχή υπηρεσίας εξ επαχθούς αιτίας η χορήγηση
«πιστωτικών μονάδων» για τη δυνατότητα υποβολής προσφορών σε δημοπρασία
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α., το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ως άνω
απόφασή του, έκρινε ότι η χορήγηση «πιστωτικών μονάδων», οι οποίες παρέχουν στους πελάτες
ενός επιχειρηματία απλώς και μόνο τη δυνατότητα υποβολής προσφορών στις δημοπρασίες που
αυτός διοργανώνει για την αγορά αγαθών σε τιμή χαμηλότερη από την αγοραία αξία τους, συνιστά
παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας και η αντιπαροχή της εν λόγω υπηρεσίας συνίσταται στο
ποσό που καταβάλλεται από τους πελάτες σε αντάλλαγμα της χορήγησης των εν λόγω
«πιστωτικών μονάδων». Περαιτέρω, με την ανωτέρω απόφαση, το ΔΕΕ έκρινε ότι αυτή η παροχή
υπηρεσιών είναι αυτοτελής και δεν μπορεί να συγχέεται με την παράδοση αγαθών που ενδέχεται
να λάβει χώρα μετά την ολοκλήρωση των εν λόγω δημοπρασιών. Και τούτο διότι η αξία των
«πιστωτικών μονάδων» που χρησιμοποιούνται για την υποβολή προσφορών από τους πελάτες δεν
αποτελεί μέρος της αντιπαροχής που λαμβάνει ο υποκείμενος στον φόρο για παραδόσεις αγαθών τις
οποίες πραγματοποιεί προς τους χρήστες που έχουν πλειοδοτήσει σε διενεργηθείσα από αυτόν
δημοπρασία ή προς τους χρήστες που έχουν πραγματοποιήσει την αγορά τους με χρήση των λειτουργιών
«αγορά τώρα» ή «κερδισμένη έκπτωση».
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Υπόθεση C-69/17: Προϋποθέσεις χορήγησης δικαιώματος έκπτωσης Φ.Π.Α.
Στο πλαίσιο του κοινού συστήματος Φ.Π.Α. (Οδηγία 2006/112) και ειδικότερα της αρχής της ουδετερότητας,
ο υποκείμενος σε Φ.Π.Α. έχει δικαίωμα να εκπέσει από τον οφειλόμενο Φ.Π.Α. εκροών του τον Φ.Π.Α. επί
των εισροών, δηλαδή το φόρο που καταβλήθηκε ή οφείλεται για αγαθά που του παραδόθηκαν ή πρόκειται
να του παραδοθούν, καθώς και για υπηρεσίες που του παρασχέθηκαν ή πρόκειται να του παρασχεθούν
από άλλον υποκείμενο στον φόρο. Το δικαίωμα έκπτωσης αποτελεί θεμελιώδες τμήμα και αρχή του
μηχανισμού του Φ.Π.Α. και εξαρτάται από την πλήρωση των εξής ουσιαστικών προϋποθέσεων: (α)
το επίμαχο πρόσωπο να είναι «υποκείμενο στο Φ.Π.Α.» κατά την έννοια της κοινοτικής Οδηγίας περί
Φ.Π.Α. και (β) τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που προβάλλονται προς θεμελίωση του εν λόγω
δικαιώματος να χρησιμοποιούνται εκ των υστέρων από τον υποκείμενο στο φόρο για τις ανάγκες
των δικών του φορολογητέων πράξεων. Η πλήρωση των ως άνω προϋποθέσεων θεμελιώνει δικαίωμα
προς έκπτωση Φ.Π.Α., ακόμη και στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο παρέλειψε να τηρήσει
ορισμένες τυπικές προϋποθέσεις, όπως π.χ. η απενεργοποίηση Α.Φ.Μ. Φ.Π.Α. λόγω παράλειψης
υποβολής φορολογικής δήλωσης.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία
ΔΕΕ Yπόθεση C-17/17 - Προστασία των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη –
Οδηγία 2008/94/ΕΚ – Άρθρο 8 – Συμπληρωματικά συνταξιοδοτικά συστήματα – Προστασία των
δικαιωμάτων σε παροχές γήρατος
Με την ως άνω απόφαση του, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε, ότι το άρθρο 8 της οδηγίας
2008/94/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2008, περί
προστασίας των μισθωτών σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη, έχει την έννοια ότι κάθε
μεμονωμένος μισθωτός πρέπει, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη του, να λαμβάνει
παροχές γήρατος που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 50% της αξίας των δικαιωμάτων τα οποία έχει
θεμελιώσει στο πλαίσιο συμπληρωματικού επαγγελματικού συνταξιοδοτικού συστήματος. Επίσης,
έκρινε, ότι το άρθρο 8 της οδηγίας 2008/94, υπό περιστάσεις, έχει άμεσο αποτέλεσμα και, ως εκ τούτου,
μπορεί να γίνει επίκλησή του ενώπιον εθνικού δικαστηρίου από μεμονωμένο μισθωτό προκειμένου να
αμφισβητηθεί απόφαση ασφαλιστικού οργανισμού.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Yπόθεση C-472/16 Έννοια μεταβίβασης επιχείρησης και απαγόρευση απολύσεων λόγω
μεταβιβάσεως. Εξαιρούνται οι απολύσεις που λαμβάνουν χώρα για οικονομικούς, τεχνικούς ή
οργανωτικούς λόγους, που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού
Στην έννοια της μεταβίβασης επιχείρησης εμπίπτει κατάσταση στο πλαίσιο της οποίας ο ανάδοχος
συμβάσεως παροχής υπηρεσιών σχετικά με τη διαχείριση δημοτικού ωδείου, στον οποίο ο δήμος είχε
παράσχει όλα τα αναγκαία υλικά μέσα για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας, παύει τη
δραστηριότητα αυτή δύο μήνες πριν από τη λήξη του εν εξελίξει σχολικού έτους, προβαίνοντας
στην απόλυση του προσωπικού και επιστρέφοντας τα εν λόγω υλικά μέσα στον δήμο, ο οποίος
προκηρύσσει εκ νέου διαγωνισμό μόνο για το επόμενο σχολικό έτος και παρέχει στον νέο ανάδοχο τα ίδια
υλικά μέσα. Η απόλυση των μισθωτών δεν είναι απαγορευμένη και οφείλεται σε «οικονομικούς,
τεχνικούς ή οργανωτικούς λόγους, που συνεπάγονται μεταβολές του εργατικού δυναμικού»,
εφόσον οι περιστάσεις που οδήγησαν στην απόλυση του συνόλου των εργαζομένων καθώς και ο
καθυστερημένος ορισμός νέου παρέχοντος τις υπηρεσίες δεν εντάσσονται στο πλαίσιο μέτρου που
να έχει ληφθεί σκοπίμως προκειμένου οι εργαζόμενοι αυτοί να στερηθούν των δικαιωμάτων που
τους παρέχει η οδηγία αυτή.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ

ΔΕΕ Yπόθεση C-527/16 Εργαζόμενοι αποσπασμένοι σε κράτος μέλος διαφορετικό από εκείνο στο
οποίο ο εργοδότης ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές του και υπαγωγή τους στην κοινωνική
ασφάλιση
Ένας αποσπασμένος εργαζόμενος υπάγεται στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του τόπου
εργασίας όταν αντικαθιστά άλλον αποσπασμένο εργαζόμενο, ακόμη και στην περίπτωση που οι
δύο αυτοί εργαζόμενοι δεν έχουν αποσπαστεί από τον ίδιο εργοδότη. Πιστοποιητικό A1 που
βεβαιώνει την υπαγωγή του εργαζομένου στο σύστημα κοινωνικής ασφαλίσεως του κράτους μέλους
προελεύσεως δεσμεύει, για όσο χρόνο δεν ανακαλείται ή δεν κηρύσσεται άκυρο από το κράτος αυτό, τόσο
τους φορείς κοινωνικής ασφαλίσεως όσο και τα δικαστήρια του κράτους μέλους στο οποίο
παρέχεται η εργασία, πλην περιπτώσεως απάτης ή καταχρήσεως.
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ
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05. Προσεχώς
Επιχειρηματικά πάρκα: Οργάνωση παραγωγικών δραστηριοτήτων
Tο πολυαναμενόμενο θεσμικό κείμενο που θα καθιστά εφικτή την οργάνωση της άτυπης βιομηχανικής
συγκέντρωσης των Οινοφύτων σε επιχειρηματικό πάρκο εξυγίανσης φαίνεται να βρίσκεται σε
τελική ευθεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται διατάξεις που αναμένεται να διευκολύνουν και
άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις άτυπών συγκεντρώσεων τροποποιώντας σημειακά το νόμο 3982/2011 για
τα επιχειρηματικά πάρκα.
Εταιρικοί μετασχηματισμοί
Προχωράνε οι εργασίες της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς. Ο
ΣΕΒ αναμένεται να κληθεί να συμμετάσχει στην επίσημη διαβούλευση του νομοσχεδίου,
προκειμένου να αναδείξει τα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις.
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Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ

*
**
***
****

17.454 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2016 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP
σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων
% επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στο IKA
% επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

Όραμα

Αποστολή

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

Ηγεσία & Γνώση
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική,
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της ιδιωτικής
οικονομίας.
Κοινωνικός Εταίρος
Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της
επιχειρηματικής κοινότητας.
Ισχυρός Εκπρόσωπος
Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.
Φορέας Δικτύωσης
Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη
δημιουργία προστιθέμενης αξίας
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