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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 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. 
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[σελ. 2] 

 
 «Εξορθολογισμός 
κυρώσεων - Εφαρμογή 
επιεικέστερων 
κυρώσεων του ΚΦΔ σε 
εκκρεμείς υποθέσεις 
παλαιότερων 
χρήσεων» 

 
[σελ. 10] 

 

«Τεχνικά 
Επαγγέλματα 
Βιομηχανίας: Άδειες 
Χειριστών 
Μηχανημάτων 
Έργου» 

 
[σελ. 18] 

Τα σημαντικά του μήνα 
 
Αγωγές αποζημιώεων για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού 

Κατατέθηκε προς ψήφιση το νομοσχέδιο, για την ενσωμάτωση στην ελληνική 

νομοθεσία της Οδηγίας για τις αγωγές αποζημίωσης από τις παραβάσεις των 

κανόνων του ανταγωνισμού (Οδηγία 2014/104/ΕΕ). Ο ΣΕΒ απέστειλε υπόμνημα 

καθώς παρότι το σχέδιο νόμου κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση εντούτοις 

επιδέχεται συγκεκριμένων βελτιώσεων προκειμένου να επιτύχει το σκοπό του 

αλλά και να εναρμονιστεί απόλυτα με το πνεύμα του ενωσιακού νομοθέτη. 

Περισσότερα στη σελ. 5 

 

ΣτΕ 2326/2017:Προληπτικά ή διασφαλιστικά μέτρα του δημοσίου 
συμφέροντος κατά εκτελεστικών μελών ΔΣ σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής 
Στην περίπτωση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας τα διασφαλιστικά μέτρα μπορούν 
να επιβληθούν σωρευτικά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την τέλεση της 

σχετικής παράβασης και μέχρι την επιβολή των μέτρων ήταν, εντεταλμένα στη 

διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας, είτε άμεσα από το 
νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση.  
Περισσότερα στη σελ. 16 
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01. Επιχειρηματικό Περιβάλλον  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ποταμίτης Στάθης  

Εταίρος 
Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρεία 

 
«Ακόμα μια χαμένη ευκαιρία:  ο εξωδικαστικός συμβιβασμός» 
 
Τα χρόνια της κρίσης έχουν αναδείξει την χρησιμότητα και την ανάγκη αποτελεσματικών εργαλείων για την 
αντιμετώπιση της αδυναμίας εκπλήρωσης πιστωτικών οφειλών.  Ήδη έχουν συσσωρευτεί πάνω από 100 δις. Ευρώ 
μη εξυπηρετούμενες οφειλές από δάνεια και πιστώσεις ενώ αντίστοιχο είναι το ύψος των οφειλών προς το δημόσιο 
και τα ταμεία.  Το ύψος των υπολοίπων μη εξυπηρετούμενων οφειλών προς την αγορά (εργαζόμενοι, προμηθευτές 
και άλλοι) εκτιμάται ότι προσεγγίζει το δημόσιο χρέος. Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης η ύπαρξη μεγάλου αριθμού 
zombies.  Σύμφωνα με μελέτη της PWC του 2015, zombies ήσαν το 50% του συνολικού δείγματος επιχειρήσεων που 
κάλυπταν 43% των εσόδων, 58% των επενδεδυμένων κεφαλαίων, 79% των συνολικών οφειλών και 224.000 θέσεις 
εργασίας.   
Οι νομοθετικές προσπάθειες των τελευταίων ετών έχουν βελτιώσει την αναγκαστική εκτέλεση (περιορίζοντας 
δικονομικά εμπόδια και μειώνοντας προθεσμίες) και την εξυγίανση.  Έχουμε όμως ακόμα δυσκολίες στην επιβολή 
των πλειστηριασμών.  Η πτώχευση παραμένει σε αχρηστία στερώντας τους πιστωτές από αξιόπιστη απειλή και 
ευνοώντας τους στρατηγικούς κακοπληρωτές.  Τέλος, απογοητευτική κρίνεται η διαδικασία του φερομένου ως 
εξωδικαστικού συμβιβασμού που πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία. 
Είναι η δεύτερη νομοθετική προσπάθεια για την μαζική αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους.  Η πρώτη ήταν του 
νόμου Δένδια, στα τέλη του 2014.  Η διαδικασία αυτή σχεδιάστηκε ως απλή και γρήγορη διαδικασία, χωρίς 
οποιαδήποτε εμπλοκή δικαστηρίων και χωρίς πρόβλεψη αναστολών διώξεων, αφήνοντας το κύριο βάρος 
διαπραγμάτευσης στις τράπεζες, ενώ οι δημόσιοι πιστωτές θα συμπαρασύρονταν σε ρυθμίσεις και διαγραφές χρέους 
υπό ορισμένες προϋποθέσεις (π.χ. ότι το τραπεζικό κούρεμα θα υπερέβαινε το 50%).  Το τελικό κείμενο του νόμου, 
όμως, δεν ανταποκρίνεται στον σχεδιασμό αυτό καθώς θέτει, ως προϋπόθεση για τα παρεχόμενα κίνητρα, ελάχιστες 
φοροελαφρύνσεις υπέρ των τραπεζών, την προηγούμενη υπαγωγή των οφειλετών στο πρόγραμμα δόσεων του 
Υπουργείου Οικονομικών.  Δεδομένου μάλιστα ότι η σχετική διαδικασία είχε προσωρινή μόνο ισχύ, δεν συνεισέφερε 
καθόλου στην λύση του προβλήματος. 
Η νέα διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού βρίσκεται στον αντίποδα του νόμου Δένδια, καθώς στην 
πραγματικότητα αποτελεί παραλλαγή της εξυγίανσης, με πρόβλεψη δέσμευσης μη συναινούντων πιστωτών, 
διάφορες αυτοδίκαιες και άλλες αναστολές και υποβολή σε διαδικασία δικαστικής επικύρωσης.  Η διαδικασία 
αιτήσεων είναι εξαιρετικά γραφειοκρατική ενώ η  εμπλοκή διαμεσολαβητών σε γραμματειακό ρόλο δεν αναμένεται να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.  Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά και δεν πρέπει 
να αναμένεται θεαματική βελτίωση (καθώς η διαδικασία ουσιαστικά περιορίζει την ικανοποίηση των ενέγγυων 
πιστωτών στην εκτιμώμενη αξία των εξασφαλίσεών τους). 
Οι δύο αποτυχημένες προσπάθειες έχουν τουλάχιστον μια κοινή αιτία, την άρνηση των φορολογικών κυρίως αρχών 
να δεσμευθούν σε συμφωνίες συμβιβασμού όπως προβλέπει ο πτωχευτικός κώδικας ήδη από το 2011, «με τους 
ίδιος όρους που θα συναινούσε υπό τις αυτές συνθήκες ιδιώτης πιστωτής».  Παρότι είναι κατανοητή η 
επιφυλακτικότητα των δημοσίων λειτουργών να συμφωνήσουν σε παραίτηση από δικαιώματα του δημοσίου με το 
ενδεχόμενο να αμφισβητηθεί η αμεροληψία τους, η ανάγκη συντεταγμένης συνεργασίας του δημοσίου με τους ιδιώτες 
πιστωτές, και ιδιαίτερα με τις τράπεζες, είναι ιδιαιτέρως οξεία και επείγουσα.  Εξίσου οξεία και επείγουσα είναι η 
επεξεργασία νέου πλαισίου γνησίως εξωδικαστικού συμβιβασμού, που θα μπορούσε να εκμεταλλευθεί την σημαντική 
καινοτομία του πρόσφατου νόμου, την δημιουργία βάσης δεδομένων για τις οφειλές και την περιουσιακή κατάσταση 
των εμπλεκομένων οφειλετών προς χρήση των τραπεζών και του δημοσίου για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών 
συμβιβασμών, χωρίς αναστολές διώξεων και χωρίς οποιαδήποτε εμπλοκή των δικαστηρίων.  
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Ανοιχτές & Ολοκληρωμένες Διαβουλεύσεις 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων προς 
δημοπράτηση για το 2018 και τον καταμερισμό αυτής 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ επί της πρότασης του Λειτουργού της Αγοράς, για 
την αναπροσαρμογή της ετήσιας ποσότητας προθεσμιακών προϊόντων και τον καταμερισμό αυτής 
προκειμένου η νέα κατανομή να γίνει σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν. 4389/2016 και με γνώμονα την 
ισορροπημένη διάθεση των ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων εντός του 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών 
Προϊόντων 

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση της ΡΑΕ σχετικά με την πρόταση του ΛΑΓΗΕ για την 
τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ) αναφορικά με τις προβλέψεις των άρθρων 2, 3, 7, 9, 15, 17 και 37 αυτού, οι οποίες 
αφορούν κυρίως στη διαδικασία και στους τρόπους συμμετοχής των επιλέξιμων προμηθευτών στις 
δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων καθώς και στο επιχειρηματικό πλάνο 
δραστηριοποίησης και ανάπτυξης στη λιανική αγορά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Στερεά Απόβλητα: Νέο θεσμικό πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης 

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών επί σχεδίου νόμου για τον εκσυγχρονισμό 
του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
της χώρας, την ενίσχυση των νομικών αυτών προσώπων της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης και τη 
θέσπιση νέων κανόνων λειτουργίας σε πλήρη εναρμόνιση με το κοινοτικό και συνταγματικό 
περιβαλλοντικό κεκτημένο. Με το παρόν σχέδιο νόμου επιδιώκεται η πρόληψη της δημιουργίας 
αποβλήτων, η μείωση της παραγωγής και η επίτευξη μιας ενδεδειγμένης περιβαλλοντικά 
διαχείρισης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας  

Ολοκληρώθηκε η δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών για σχέδιο νόμου με σκοπό την 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015 «σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας». Παράλληλα κωδικοποιείται η ισχύουσα εθνική νομοθεσία με 
κατάργηση των αντίστοιχων διατάξεων των άρθρων 1 έως και 54 του ν.3691/2008. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φυσικό αέριο: Πρόσκληση σε δημόσια διαβούλευση και Σχέδιο Προληπτικής Δράσης 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 σχέδιο προληπτικής 
δράσης σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με φυσικό αέριο κ.λπ. Στόχος του 
σχεδίου είναι να παρουσιάσει κατάλληλα μέτρα (δράσεις) για τη μείωση ή την εξάλειψη των κινδύνων 
που δύνανται να επηρεάσουν την ασφάλεια εφοδιασμού της Χώρας με φυσικό αέριο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1801_1.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1801_2.csp
http://www.opengov.gr/ypes/?p=5244
http://www.opengov.gr/minfin/?p=8453
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0602.csp


TEYXΟΣ 13 | Φεβρουάριος 2018  | σελ. 4 

 

  
 
 
  

 
 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για τον συμψηφισμό ανισορροπιών (Imbalance 
Netting) 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης από τον ENTSO-e έως τις 15 Μαρτίου 2018 επί 
της κοινής πρότασης όλων των ΔΣΜ για το πλαίσιο υλοποίησης μιας ευρωπαϊκής πλατφόρμας για 
τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (Imbalance Netting) ηλεκτρικής ενέργειας. 
Περιλαμβάνεται ο σχεδιασμός, τα χρονοδιαγράμματα, οι λειτουργίες, η διακυβέρνηση και ο 
επιμερισμός των δαπανών, καθώς και ο προτεινόμενος ορισμός της οντότητας που θα επιτελεί τις 
λειτουργίες που καθορίζονται στην πρόταση των ΔΣΜ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Ανάλυση κόστους-οφέλους 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης από τον ENTSO-e έως τις 18 Φεβρουαρίου 
2018 επί πρότασης για τη μεθοδολογία ανάλυσης κόστους-οφέλους, προκειμένου να εκτιμηθεί η 
χρονική περίοδος που απαιτείται για μονάδες παροχής Εφεδρείας Διατήρησης Συχνότητας (FCR) ή 
ομάδων με περιορισμένες δεξαμενές ενέργειας να παραμένουν διαθέσιμες κατά την κατάσταση 
συναγερμού για τη θέσπιση κατευθυντήριας γραμμής για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων στις Δηλώσεις 
Φορτίου 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως και την Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018 την εισήγηση του 
ΑΔΜΗΕ για τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σε σχέση με τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης λόγω σημαντικών Αποκλίσεων 
στις Δηλώσεις Φορτίου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Φυσικό Αέριο: Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026 

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση έως 16 Φεβρουαρίου 2018 εισήγηση του Διαχειριστή του 
Συστήματος Φυσικού Αερίου, συμπληρωματική αυτής που είχε προηγηθεί αναφορικά με το Δεκαετές 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ), 2017-2026. Η εν λόγω 
εισήγηση αφορά στην ένταξη νέου έργου στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης με προϋπολογισμό υλοποίησης 
15 εκατ. €. και τον επανυπολογισμό της επίπτωσης των νέων έργων του σχεδίου στη μέση χρέωση 
χρήσης ΕΣΦΑ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ηλεκτρική Ενέργεια: Συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή 

Η ΡΑΕ ανακοινώνει τη διενέργεια δημόσιας διαβούλευσης από τον ENTSO-e έως τις 4 Μαρτίου 2018 επί 
της κοινής πρότασης των ΔΣΜ (Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς) της περιφέρειας υπολογισμού 
δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΑΔΜΗΕ, ESO EAD και TRANSELECTRICA) σχετικά με τη 
μεθοδολογία για τη συντονισμένη αναδιανομή και αντίρροπη συναλλαγή κατά το άρθρο 35 του 
Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, που αφορά στους όρους πρόσβασης 
στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τηλεπικοινωνίες: Χονδρικό προϊόν Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης (Virtual Local 
Unbundling – VLU)  

Παρατείνεται η προθεσμία συμμετοχής στη Διαβούλευση για το τελικό σχέδιο μέτρων αναφορικά με τον 
καθορισμό τεχνικών προδιαγραφών και ελάχιστων χαρακτηριστικών του χονδρικού προϊόντος 
Εικονικής Τοπικής Αδεσμοποίητης Πρόσβασης έως και την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 15:00. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/1901.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/2201.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0802.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0902_2.csp
http://www.rae.gr/categories_new/about_rae/activity/global_consultation/current/0902_1.csp
http://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_0764.html
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), ενεργειακή αγορά 
Φυσικού Αερίου, χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη 

Ψηφίσθηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» στο οποίο προβλέπονται 
ρυθμίσεις αναφορικά με την εισαγωγή νέου θεσμικού πλαισίου περί ίδρυσης και λειτουργίας 
Ενεργειακών Κοινοτήτων στην Ελλάδα. Στα άρθρα 1-11 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύσταση 
και λειτουργία Ενεργειακών Κοινοτήτων ενώ με το άρθρο 12 διευρύνεται ο ενεργειακός συμψηφισμός 
σε όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ και εισάγεται η δυνατότητα εγκατάστασης συστημάτων αποθήκευσης 
της παραγόμενης ενέργειας. Στα άρθρα 15-16 ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη θερμική ενέργεια και 
τη χορήγηση αδειών παραγωγής θερμικής ενέργειας, ενώ στα άρθρα 20-23 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά 
με τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α.  

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4513/2018 πιέστε εδώ 

Φορείς διαχείρισης προστατευoμένων περιοχών 

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Φορείς διαχείρισης προστατευoμένων περιοχών και άλλες διατάξεις» 
εισήχθησαν ρυθμίσεις αναφορικά με την ενίσχυση του ρόλου των Φορέων διαχείρισης 
προστατευόμενων περιοχών (ΦΔΠΠ), μέσω της επέκτασης της ευθύνης των φορέων σε 
περισσότερες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Με τις εν λόγω ρυθμίσεις επιδιώκεται η διατήρηση της 
βιοποικιλότητας και η προστασία του εθνικού φυσικού κεφαλαίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης αλλά και η 
συμμόρφωση προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία.  

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

Λατομικά ορυκτά: Οριστικοποίηση αρχικών εγγραφών του Κτηματολογίου 

Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» στο οποίο 
εισήχθη άρθρο 122 με το οποίο προβλέπονται οι περιπτώσεις στις οποίες πρέπει να ανατρέξει ο 
εκμεταλλευτής προκειμένου να αποδείξει στην τεχνική μελέτη τον εντοπισμό εκμεταλλεύσιμου 
κοιτάσματος. Με το άρθρο 126 προβλέπεται παράταση για τρεις επιπλέον μήνες, αποκλειστικά για 
τις περιοχές για τις οποίες λήγει εντός του έτους 2018, η προθεσμία σχετικά με τη δυνατότητα 
άσκησης αγωγής, από όποιον έχει έννομο συμφέρον, σε περίπτωση ανακριβούς πρώτης εγγραφής 
στα κτηματολογικά βιβλία, προκειμένου να αναγνωρισθεί το προσβαλλόμενο δικαίωμα και να γίνει 
η απαιτούμενη διόρθωση. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4514/2018 πιέστε εδώ 

Ανταγωνισμός: Αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού 

Με το κατατεθέν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ενσωμάτωση στην ελληνική 
νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ, προβλέπονται ρυθμίσεις αναφορικά με τους κανόνες που διέπουν τις 
αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού 
των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, εισάγονται διατάξεις αναφορικά με την 
αδικοπρακτική ευθύνη και την εγειρόμενη αγωγή στα πλαίσια αυτής, ενώ η ισχύς των διατάξεων 
μπορούν να εφαρμοστούν και σε εθνικές παραβάσεις. Κατοχυρώνεται το δικαίωμα 
κοινοποίησης/πληροφόρησης και ρυθμίζονται θέματα περί κοινοποίησης φακέλου πληροφοριών με 
στόχο τη μείωση της ασυμμετρίας πληροφόρησης, παραγραφής της αξίωσης και παραβάσεων από 
περισσότερες από μία επιχειρήσεις, άλλως «κοινές». Ο ΣΕΒ απέστειλε υπόμνημα στη Προέδρο της 
Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, στο οποίο επισήμανε ότι, παρότι το σχέδιο νόμου κινείται 
προς τη σωστή κατεύθυνση εντούτοις επιδέχεται συγκεκριμένων βελτιώσεων προκειμένου να επιτύχει το 
σκοπό του αλλά και να εναρμονιστεί απόλυτα με το πνεύμα του ενωσιακού νομοθέτη. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=24ac2366-281a-488b-97a9-a846014bc8bb
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8yDC9E5e67ropCCmqt4mgGEHlbmahCJFQEmRQwePEviF8EeCoaT0MAKztT3Sb63xk3VkL3PiCQ3RLoVYQqjKiogfu8Gq1RKKQmyoZK8o4WQMHaONAnxBSKvUvMD4Dsd_dlomlbtDwoPoK4sfzgA8tUg..
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=9dc63d3b-a4a3-43e7-a64d-a86c00beffd5
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/bcc26661-143b-4f2d-8916-0e0e66ba4c50/f-diprop-pap-apospasma-sunolo.pdf
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c6c29f3b-17d7-45db-ac26-a84900fedcc3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDt0hnfydrjyl_epFbDEYmhtXSXIOTTyOeW--YWg7jFP
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8XHaH_MviECXtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijDt0hnfydrjyl_epFbDEYmhtXSXIOTTyOeW--YWg7jFP
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=1b52b71a-56dc-424d-a4d3-a87900f1202e
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Φαρμακευτική Κάνναβη: Παραγωγή Τελικών Προϊόντων 

Κατατέθηκε σχέδιο νόμου με τίτλο «Διατάξεις για την Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής 
Κάνναβης» με το οποίο καθίσταται δυνατή η χρήση προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης για ιατρικούς 
σκοπούς. Εισάγεται εξαίρεση από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις περί εξαρτησιογόνων ουσιών και 
δίνεται υπό αυστηρά κριτήρια η δυνατότητα σε φυσικά και νομικά πρόσωπα να παράγουν και να 
καλλιεργούν κάνναβη και ποικιλίες αυτής του είδους Cannabis Sativa L με αποκλειστικό σκοπό τη 
παραγωγή προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης. Τέλος, ρυθμίζονται ζητήματα εισαγωγών και 
εξαγωγών τέτοιων προϊόντων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πληρωμές με Κάρτα 

Με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 133473/2017 KYA συμπληρώνεται ο πίνακας δικαιούχων πληρωμής 
της υπ’ αριθμ. 45231/20.4.2017 ΚΥΑ οι οποίοι υποχρεούνται εντός της οριζόμενης προθεσμίας να 
προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών (pos). Η προθεσμία συμμόρφωσης για τους 
δικαιούχους πληρωμής, ορίζεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση αυτής, ήτοι στις 11 Μαρτίου 2018.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Εμπορική αξία ακινήτου προς κατάσχεση ή πλειστηριασμό 

Καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και το αρμόδιο όργανο εκτίμησης της εμπορικής αξίας του 
ακινήτου που κατάσχεται η εκπλειστηριάζεται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων, όπως προβλέφθηκε κατόπιν του ν. 4512/2018. Η εκτίμηση θα γίνεται από πιστοποιημένο 
εκτιμητή, κατόπιν αιτήματος για διορισμό εκτιμητή του δικαστικού επιμελητή προς τον προϊστάμενο 
της αρμόδιας για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής υπηρεσίας. Ο τελευταίος συντάσσει 
έκθεση εκτίμησης και τη παραδίδει στον δικαστικό επιμελητή ή στον προϊστάμενο.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προστασία των Καταναλωτών 

Με την υπ’ αριθμ. 5338/17.1.2018 ΥΑ κωδικοποιούνται οι νέες διατάξεις του νόμου περί προστασίας 
των καταναλωτών, έτσι όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον ν. 4512/2018. Ειδικότερα, δίνεται ο 
σκοπός και το πεδίο εφαρμογής του νόμου, οι ορισμοί καθώς και διατάξεις για τους γενικούς όρους 
των συμβάσεων, τις συμβάσεις από απόσταση, την ευθύνη κατά την πώληση καταναλωτικών 
προϊόντων, ενώ προβλέπονται και διατάξεις για θέματα υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών 
καθώς και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σύστημα καταγραφής περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων Εφοδιαστικής 

Καθορίζονται οι όροι λειτουργίας του συστήματος καταγραφής των περιβαλλοντικών επιδόσεων των 
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Εφοδιαστική. Ειδικότερα, καθορίζεται η έννοια των 
επίμαχων περιβαλλοντικών επιδόσεων, ενώ προβλέπεται ότι η μέτρηση και η γνωστοποίηση των 
επιδόσεων είναι προαιρετική για κάθε επιχείρηση, σύμφωνα με διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα 
καταγραφής, ανάλυσης και παρουσίασης αποτελεσμάτων σε κάθε επιλεχθέντα τομέα περιβαλλοντικής 
επίδοσης. Τέλος, ρυθμίζονται θέματα γνωστοποίησης των επιδόσεων στην αγορά και το ευρώ κοινό.   

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Βιομηχανικές εγκαταστάσεις παραγωγής ισοτόπων-ραδιοφαρμάκων 

Ρυθμίζεται η διαδικασία για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ραδιοφαρμάκων με σκοπό την 
άσκηση οικονομικής δραστηριότητας. Ειδικότερα προβλέπεται η εκάστοτε διαδικασία για τη χορήγηση 
άδειας εγκατάστασης, άδειας κατασκευής καθώς και λοιπών αδειών και εγκρίσεων, όπως ειδική 
άδεια λειτουργίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=04d4d1d5-2137-4995-9d35-a88000dec1a9
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol_1011_2018.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8n2mlCsr5UbztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijNqAG6liL4cyFHffEhfTnl33YHsEHD8zjen8fdHYBWmJ
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Παιγνιομηχανήματα 

Ο ατομικός ενσωματωμένος ειδικός απαραβίαστος μηχανισμός αυτόματης καταγραφής και 
έκδοσης αποδείξεων εσόδου κατά τη συμμετοχή των παικτών μέσω παιγνιομηχανημάτων, 
σύμφωνα με τον ν. 4001/2011 περί Ρύθμισης της Αγοράς Παιγνίων, εμπίπτει στην κατηγορία των 
Αυτόνομων Δημοσιονομικών Μονάδων Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ). Συνεπώς ορίζονται τα ειδικότερα 
τεχνικά χαρακτηριστικά και οι προδιαγραφές των ειδικών αυτών μονάδων, όπως η θέση τους και οι 
απαιτούμενες ενδείξεις τις εκδιδόμενης φορολογικής απόδειξης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πτωχευτικός Κώδικας  

Εκδόθηκε εγκύκλιος με την οποία παρατίθενται οι βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία της 
πτώχευσης με τους ν. 4446/2016, ν. 4472/2017, ν. 4491/2017 και ν. 4512/2018 και ενδιαφέρουν άμεσα 
το δημόσιο ως πιστωτή, ενώ παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων 
διατάξεων από τη φορολογική διοίκηση. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Περιβάλλον: Εκτίμηση επιπτώσεων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων 

Μεταβάλλεται η έννοια των όρου «περιβαλλοντική αδειοδότηση» για την εφαρμογή της νομοθεσίας, 
ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία για τη μελέτη εκπόνησης περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, όπως των υποχρεώσεων του φορέα του έργου και της αδειοδοτούσας αρχής και 
ζητήματα σχετικά με την εκτίμηση και την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τέλος, 
ρυθμίζεται η διαδικασία της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης και της ΑΕΠΟ.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τρόφιμα χρήζοντα διαδικασία έγκρισης  

Με τις νέες ρυθμίσεις καταργούνται οι διαδικασίες έγκρισης που ίσχυαν σε εθνικό επίπεδο και 
αντικαθίστανται από αντίστοιχες σε κοινοτικό επίπεδο. Εισάγεται νέο άρθρο στο οποίο απαριθμούνται 
οι περιπτώσεις στις οποίες η νομοθεσία της Ένωσης προβλέπει κεντρική διαδικασία έγκρισης ενώ 
ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την έναρξη διαδικασιών εγκρίσεων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κέντρα Θαλασσοθεραπείας: Ανέγερση, μετατροπή και χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας 

Καθορίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές ανέγερσης, μετατροπής και επέκτασης κέντρων 
Θαλασσοθεραπείας καθώς και η  διαδικασία χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας, με στόχο να 
διασφαλιστούν α) η χωροθέτηση των Κέντρων Θαλασσοθεραπείας με κριτήριο την κάλυψη και στήριξή 
τους από πλευράς γενικής υποδομής, καθώς και ειδικής τουριστικής υποδομής και ανωδομής β) η άρτια 
διάταξη και διαμόρφωση των χώρων τους για την κάλυψη των αναγκών των σύγχρονων συστημάτων 
θαλασσοθεραπείας και γ) την ασφάλεια των χρηστών, όσο και του απασχολούμενου προσωπικού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Πλωτές μονάδες υδατοκαλλιέργειας 

Με την υπ’ αριθμ. 158/16825/2018 Υ.Α. καθορίζονται α) η διαδικασία, το είδος και το περιεχόμενο της 
πράξης παραχώρησης ή της σύναψης άλλης μορφής έννομης σχέσης με τρίτους, ως προς το μίσθιο 
και τις εγκαταστάσεις μέσα σε αυτό νόμιμα λειτουργουσών πλωτών μονάδων υδατοκαλλιέργειας β) οι 
περιπτώσεις στις οποίες αυτή επιτρέπεται γ) οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων δ) τα περί 
τροποποίησης και ισχύος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και ε) κάθε σχετικό θέμα για την 

εφαρμογή της παραγράφου 3 του άρθρου 13 του ν. 4282/2014. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol_1001_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol1027_2018.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8aHyK_kVuaY55MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIudyWtjF1dCTsjq7oV4j0Ux_q2vNPQy404130rXBHtiHH
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/30_003_000_4521.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8QS12kTAP2Up5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuafjJOwL4NrL5h9IqYlWgaCQu-TZVBqHqXZwfTuO7e_o
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8X9Cg1XiGJKV5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS_18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuXxNmt75TasCx7GEcV8KCgkE-Ap0x4MrrjgUSk4lxl3k
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Εισφορά σε χρήμα: Πράξεις επιβολής  

Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017. Συγκεκριμένα η έκπτωση 20% 
του άρθρου 142 του Ν. 4495/2017 εφαρμόζεται σε: α) περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα 
αξιών, β) περιοχές όπου η αξία της γης υπολογίστηκε με πρακτικό Επιτροπής του Π.Δ. 5/86, μετά 
την έκδοση του Ν. 4495/2017. Επιπλέον η έκδοση πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα πραγματοποιείται 
από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, για κάθε κύριο ακινήτου που εμπίπτει στην περιοχή 
ένταξης ή επέκτασης, όπως φαίνεται στον πίνακα της πράξης εφαρμογής. 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

Κατασκευή κτιρίων και έργα υποδομής: Δομικά Προϊόντα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε διαβούλευση πρωτοβουλία σχετικά με την αξιολόγηση και την 
εκτίμηση των επιπτώσεων των διατάξεων του Κανονισμού για τα δομικά προϊόντα (ΚΔΠ).  Σε 
περίπτωση που τα αποτελέσματα της αξιολόγησης καταδεικνύουν την ανάγκη αλλαγής των κανόνων της 
ΕΕ για τα δομικά προϊόντα και με σκοπό τη σύνταξη πιο απλουστευτικών και λειτουργικών 
διατάξεων, η ΕΕ πρόκειται να προβεί στη σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης καθώς και σχετικής 
νομοθετικής πρότασης. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 16 Απριλίου 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Δημόσια διαβούλευση για τη διαφάνεια και τη βιωσιμότητα της αξιολόγησης κινδύνου από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στη τροφική αλυσίδα 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση την αξιολόγηση της διαφάνειας και της 
ανεξαρτησίας του συστήματος αξιολόγησης κινδύνου, όπως διατυπώνεται στον Γενικό Κανονισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιμα και αναφορικά με τις πρόσφατες έρευνες στη βιομηχανία και 
τις πληροφορίες στις οποίες στηρίχθηκε η Ευρωπαϊκή Αρχή σχετικά με την α) ασφάλεια των τροφίμων β) 
ενημέρωση των κινδύνων και γ) διακυβέρνηση της Αρχής, ειδικότερα της συμμετοχής των 
ευρωπαϊκών κρατών στο ευρωπαϊκό σύστημα αξιολόγησης κινδύνου. Η διαβούλευση 
ολοκληρώνεται την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Ξυλεία: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα προϊόντα που καλύπτει ο κανονισμός της ΕΕ για την 
ξυλεία  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση τη βελτίωση της νομοθεσίας και ειδικότερα του 
Κανονισμού για τη ξυλεία με στόχο την επέκταση των προϊόντων που αυτός καλύπτει καθώς και τη 
τροποποίηση των ρυθμίσεων σχετικά με τα υφιστάμενα προϊόντα. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται 
την Τρίτη 24 Απριλίου 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μεταφορές Αποβλήτων: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αξιολόγηση του κανονισμού 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση από τις 30 Ιανουαρίου 2018 έως τις 27 Απριλίου 
2018 πρωτοβουλία με αντικείμενο την αξιολόγηση του Κανονισμού για τις μεταφορές αποβλήτων 
προκειμένου να προσδιοριστούν οι ορθές και οι κακές πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή του και 
να εκτιμηθεί κατά πόσο αυτός έχει ανταποκριθεί στους στόχους με βάση αποτελεσματικότητας, 
αποδοτικότητας, συνοχής, συνάφειας και προστιθέμενης για την Ευρωπαϊκή Ένωση αξίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/841
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/841
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/841
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-eu-rules-products-used-construction-buildings-and-infrastructure-works_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-transparency-and-sustainability-eu-risk-assessment-food-chain_el
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-product-scope-eu-timber-regulation_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-waste-shipment-regulation_en
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ΜΜΕ: Δημόσια διαβούλευση σχετικά με την αναθεώρηση του ορισμού  

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο σχετικά με την αξιολόγηση και την 
εκτίμηση επιπτώσεων του ορισμού των ΜΜΕ (Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) προκειμένου, αν αυτό 
κριθεί, να αναθεωρηθούν αδύναμες πτυχές του, λαμβανομένου υπόψιν του ρόλου αυτού ως 
διαρθρωτικό εργαλείο προσδιορισμού των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν αδυναμίες της αγοράς και 
ιδιαίτερες προκλήσεις λόγω του μεγέθους τους και, ως εκ τούτου, μπορούν να τυγχάνουν προτιμησιακής 
μεταχείρισης όσον αφορά τη δημόσια στήριξη. Η διαβούλευση ολοκληρώνεται την Κυριακή 06 Μαΐου 
2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Χρήση μηχανημάτων σε εξωτερικούς χώρους: Αξιολόγηση και ενδεχόμενη αναθεώρηση της 
οδηγίας 2000/14/ΕΚ για την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον 

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε δημόσια διαβούλευση από τις 23 Ιανουαρίου 2018 έως και τις 18 
Απριλίου 2018 σχετικά με την αξιολόγηση των επιπτώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας αναφορικά 
με την εκπομπή θορύβου στο περιβάλλον από εξοπλισμό προς χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η 
οποία καλύπτει περίπου 57 είδη εξωτερικών μηχανημάτων, όπως αυτά που χρησιμοποιούνται σε 
εργοτάξια ή σε πάρκα και κήπους. Στόχος είναι έρευνα της δυνατότητας αναθεώρησης της οδηγίας, επί 
τη βάσει του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια των προϊόντων στην εσωτερική 
αγορά, καθώς και της τεχνικής προόδου και των πλέον πρόσφατων εξελίξεων στον συγκεκριμένο 
βιομηχανικό κλάδο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-676/16: Εταιρικός σκοπός επιχειρήσεως συνιστάμενος στην πώληση εμπορικών 
εταιριών που έχουν καταχωρισθεί στο Εμπορικό Μητρώο και συστάθηκαν με μοναδικό σκοπό την 
πώλησή τους – Πώληση που πραγματοποιείται με μεταβίβαση της συμμετοχής της επιχειρήσεως 
στην προσυσταθείσα εταιρία 

Το άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με 
την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, σε συνδυασμό με 
το άρθρο 3 της οδηγίας αυτής, έχει την έννοια ότι εμπίπτει στις εν λόγω διατάξεις πρόσωπο του οποίου η 
επιχειρηματική δραστηριότητα συνίσταται στην πώληση εταιριών τις οποίες το ίδιο σύστησε χωρίς 
κανένα προηγούμενο αίτημα εκ μέρους των δυνητικών του πελατών, με σκοπό την πώληση στους 
πελάτες αυτούς, μέσω μεταβιβάσεως των μεριδίων του στο κεφάλαιο της πωλούμενης εταιρίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-590/16: Διάθεση πετρελαιοειδών προϊόντων χωρίς επιβολή ειδικού φόρου 
κατανάλωσης  

Η Ελληνική Δημοκρατία, διατηρώντας σε ισχύ νομοθεσία που επιτρέπει την πώληση αφορολόγητων 
πετρελαιοειδών προϊόντων από τα πρατήρια της «Καταστήματα Αφορολόγητων Ειδών AE» τα 
οποία βρίσκονται στους μεθοριακούς σταθμούς Κήπων Έβρου, Κακαβιάς και Ευζώνων, περιοχές που 
συνορεύουν με τρίτες χώρες, παρέβη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το άρθρο 7 παρ.1 της 
οδηγίας 2008/118/ΕΚ του Συμβουλίου, σχετικά με το γενικό καθεστώς των ειδικών φόρων 
κατανάλωσης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-434/16: Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα – Γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε 
επαγγελματικές εξετάσεις 

Οι γραπτές απαντήσεις υποψηφίου σε επαγγελματικές εξετάσεις και οι ενδεχόμενες διορθώσεις 
του εξεταστή σχετικά με τις απαντήσεις αυτές συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, υπό την  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-review-sme-definition_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-evaluation-and-possible-revision-outdoor-noise-directive-2000-14-ec_en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198502&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=975937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=199202&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=900358
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30ddd507671fec8149f581389c3a26f6305b.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyNaNz0?text=&docid=198059&pageIndex=0&doclang=el&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=793703
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02. Φορολογική νομοθεσία 
 

 

 

Ψύλλα Μαίρη  

Tax partner 
Pwc 

 
«Εξορθολογισμός κυρώσεων - Εφαρμογή επιεικέστερων κυρώσεων του ΚΦΔ σε εκκρεμείς υποθέσεις παλαιότερων 

χρήσεων» 

Με τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του άρθρου 49 του Ν. 4509/2017 και του άρθρου 398 του Ν. 4512/2018, τροποποιήθηκε ο 

ισχύων Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας («ΚΦΔ», Ν. 4174/2013), ώστε να καθίσταται δυνατή η επιβολή των επιεικέστερων 

φορολογικών κυρώσεων του ΚΦΔ και για φορολογικές υποχρεώσεις πριν την 1.1.2014.Πιο συγκεκριμένα, η εν λόγω δυνατότητα τίθεται 

(α) επί εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων (υφίσταται πλέον η δυνατότητα υποβολής μέχρι την κοινοποίηση 

προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και όχι μέχρι την έκδοση της εντολής ελέγχου, όπως ίσχυε προηγουμένως), (β) κατά την 

έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου αλλά και (γ) επί εκκρεμών υποθέσεων την 1.1.2018 στην Διεύθυνση Επίλυσης 

Διαφορών («ΔΕΔ») ή στα διοικητικά δικαστήρια.Παράλληλα, προβλέπεται πλέον, υπό προϋποθέσεις, η δυνατότητα μείωσης κατά 40% 

των σχετικών προστίμων στην περίπτωση που ο φορολογούμενος αποδεχτεί ανεπιφύλακτα την πράξη προσδιορισμού του φόρου ή την 

απόφαση της ΔΕΔ ή του δικαστηρίου. Σύμφωνα και με τις αιτιολογικές εκθέσεις των ανωτέρω νόμων, η θέσπιση του νέου αυτού 

καθεστώτος υπαγορεύτηκε από την γενική, βάσει του ενωσιακού δικαίου, αρχή της αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης, 

αποτελώντας ουσιαστικά τμήμα ευρύτερης μεταρρύθμισης των φορολογικών κυρώσεων με σκοπό την αναλογικότερη εφαρμογή τους 

αλλά και την εισπραξιμότητα τους. Αναγράφεται δε ρητά στην αιτιολογική του Ν. 4509/2017 ότι η επιεικέστερη κύρωση είναι εφαρμοστέα 

αναδρομικά εφόσον έχει τεθεί σε ισχύ ακόμα και κατά την εκκρεμοδικία ενώπιον των δικαστηρίων.  

Είναι αλήθεια ότι το προϊσχύον καθεστώς, όπου επί παραβάσεων περιόδων πριν την 1.1.2014 εφαρμοζόταν αποκλειστικά ο πρόσθετος 

φόρος του προϊσχύοντος Ν. 2523/1997 (έως 120%), οδηγούσε σε ανεπίτρεπτα μεγαλύτερη επιβάρυνση του φορολογούμενου σε σχέση 

με αυτή που θα προέκυπτε βάσει των διατάξεων του ΚΦΔ. Έτσι, η εφαρμογή του προηγούμενου καθεστώτος αποτελούσε ευθεία 

παραβίαση της προαναφερθείσας γενικής αρχής περί εφαρμογής του ευμενέστερου για τον φορολογούμενο καθεστώτος όπως αυτή 

άλλωστε διατυπώνεται σε σειρά δικαστικών αποφάσεων του ΔΕΕ αλλά και των ελληνικών διοικητικών δικαστηρίων.  

Ένα θέμα για το οποίο έχουν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις αφορά στην εφαρμογή των ευνοϊκότερων κυρώσεων του ΚΦΔ και επί 

των εκκρεμών υποθέσεων ενώπιον της ΔΕΔ ή των δικαστηρίων. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 49 

του Ν. 4509/2017,  χωρίς η εν λόγω διάταξη να θέτει κάποια άλλη προϋπόθεση. Το δε Υπουργείο Οικονομικών με την Εγκύκλιο ΠΟΛ 

1003/2018 έχει διευκρινίσει ότι στην περίπτωση αυτή η εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης λαμβάνει χώρα με βάση απόφαση της ΔΕΔ 

ή των δικαστηρίων. 

Περαιτέρω, η παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου παρέχει τη δυνατότητα οι ευνοϊκότερες κυρώσεις να εφαρμοστούν και στην περίπτωση 

που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του, υπό την προϋπόθεση 

υποβολής αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής της πράξης προσδιορισμού του φόρου ή της απόφασης της ΔΕΔ ή 

του δικαστηρίου. 

Η παρερμηνεία έγκειται στην μερικώς διατυπωθείσα άποψη ότι η ως άνω «ανεπιφύλακτη αποδοχή» αποτελεί προϋπόθεση εφαρμογής 

των ευνοϊκότερων προστίμων του ΚΦΔ επί των εκκρεμών υποθέσεων τόσο ενώπιον της ΔΕΔ όσο και ενώπιον των διοικητικών 

δικαστηρίων. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να συμφωνεί με το γράμμα της ανωτέρω διάταξης, με την οποία ουσιαστικά θεσπίζεται 

ειδικός τρόπος εφαρμογής του ευνοϊκότερου καθεστώτος στην περίπτωση όπου ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί την συνέχιση της δίκης 

ή της διαδικασίας ενδικοφανούς προσφυγής. Μάλιστα, για αυτή την ειδική περίπτωση προβλέπεται ρητά ότι το ποσό του επιβαλλόμενου 

τόκου υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης - ανέκκλητης δήλωσης ανεπιφύλακτης αποδοχής. 

Σε αυτό συνάδει και η  αιτιολογική έκθεση του νόμου προβλέποντας ρητά ότι η παράγραφος 3 επεκτείνει την εφαρμογή της παραγράφου 

2 και στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν επιθυμεί την συνέχιση της δίκης ή την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής.Από την 

ίδια την διάταξη, λοιπόν, συνάγεται ότι η «ανεπιφύλακτη αποδοχή» αποτελεί απλώς μία δυνατότητα του φορολογουμένου, εφόσον αυτός 

επιθυμεί, να επισπεύσει την διαδικασία επιβολής προστίμου και να σταματήσει αντίστοιχα την σχετική τοκοφορία, ο οποία διαφορετικά θα 

συνέχιζε να υπολογίζεται μέχρι το πέρας της διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας  

Αξίζει δε να σημειωθεί, ότι τυχόν περιορισμός εφαρμογής του ευμενέστερου καθεστώτος μόνο σε όσες εκκρεμείς περιπτώσεις είχαμε 

ανεπιφύλακτη δήλωση αποδοχής, πέραν του ότι θα καταστρατηγούσε το γράμμα της ίδιας της διάταξης, θα αποτελούσε και εκ νέου 

παραβίαση της ως άνω γενικής αρχής αναδρομικής εφαρμογής της ηπιότερης κύρωσης, σε αντίθεση με την ρητά διατυπωμένη βούληση 

του νομοθέτη.Θεωρούμε, λοιπόν, ότι οι ανωτέρω διατάξεις και η ορθή ερμηνεία τους από τη Διοίκηση συμβάλλουν στον εξορθολογισμό 

των προστίμων τα οποία με το προηγούμενο καθεστώς (επιβάρυνση έως και 120% επί του κυρίου φόρου) κρίνονται ιδιαιτέρως επαχθή.   
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις 

Ξενοδοχειακά καταλύματα: Φόρος διαμονής  

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 
120 προβλέπεται η υποχρέωση πληρωμής φόρου διαμονής κατά τη διαμονή σε ξενοδοχειακό 
κατάλυμα, ο οποίος βαρύνει τον διαμένοντα και επιβάλλεται μετά τη διαμονή και πριν την 
αναχώρηση από το κατάλυμα με την έκδοση σχετικού παραστατικού. Η υποχρέωση απόδοσης του 
φόρου βαρύνει την επιχείρηση, ενώ καθορίζεται το ύψος αυτού ανά κατηγορία «αστέρων» του 
καταλύματος.  

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4514/2018 πιέστε εδώ 

Ενεργειακά Προϊόντα: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης 

Στο ψηφισθέν νομοσχέδιο με τίτλο «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» με το άρθρο 
124 ορίζεται ότι η βεβαίωση και είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που αναλογεί 
στα ενεργειακά προϊόντα, των παραγράφων 4-6 του άρθρου 73 του Τελωνειακού Κώδικα (πετρελαιοειδή 
και υδρογονάνθρακες) τα οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ή διατίθενται προς πώληση ή 
χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων, είναι δυνατή το αργότερο μέχρι την 20η ημέρα 
του επόμενου μήνα από τον μήνα που πραγματοποιήθηκε η πώληση ή η ιδιοκατανάλωση των 
προϊόντων αυτών. 

Για το ιστορικό του νομοσχεδίου πιέστε εδώ για το Ν.4514/2018 πιέστε εδώ 

ΦΠΑ: Μειωμένοι συντελεστές 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 74 ν.4509/2017 οι οποίες έχουν ισχύ από 1.1.2018 και με τις 
οποίες τροποποιείται ο Κώδικας ΦΠΑ και καταργούνται οι μειωμένοι συντελεστές από τα υπόλοιπα 
νησιά με εξαίρεση τη Λέρο, Λέσβο, Κω, Σάμο και Χίο, για τα οποία εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
οι μειωμένοι συντελεστές μέχρι 30-6-2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Επιστροφή υποθέσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) στις Εισαγγελικές και 
Δικαστικές Αρχές  

Ρυθμίζεται η επιστροφή υποθέσεων της Α.Α.Δ.Ε. στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές, 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων άρθρου 389 του ν. 4512/2018. Ειδικότερα, οι υποθέσεις που μεταφέρονται 
στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές είναι αυτές που προέκυψαν από εισαγγελικές 
παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προανακριτικών πράξεων κ.λπ. οι οποίες υφίστανται την 
28/02/2018 στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Για τις μεταφερόμενες υποθέσεις δεν θα 
διενεργείται καμία εργασία μετά την 28/02/2018 εκτός από τη διαδικασία συγκέντρωσης και διαβίβασής 
αυτών στις αρμόδιες Εισαγγελικές και Δικαστικές Αρχές. Προβλέπεται ένας αριθμός υποθέσεων που θα 
διακρατηθεί από την Α.Α.Δ.Ε καθώς και η διαδικασία μεταφοράς και τα αρμόδια προς αυτήν όργανα.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Σύσταση Συντονιστικού Οργάνου Καταπολέμησης Φορολογικού Εγκλήματος 

Συστήνεται κατ’ εφαρμογή του ν. 4512/2018 «Συντονιστικό Όργανο Καταπολέμησης Φορολογικού 
Εγκλήματος» το οποίο υπάγεται στη Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος και εποπτεύεται από 
τον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Σκοπός του οργάνου είναι ο συντονισμός των ερευνών για 
την αποτελεσματική καταπολέμηση μείζονος απαξίας φορολογικών εγκλημάτων που βλάπτουν 
σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι αρμοδιότητες του 
αφορούν κυρίως την υποβοήθηση του έργου της Α.Α.Δ.Ε. και την αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c6c29f3b-17d7-45db-ac26-a84900fedcc3
http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=c6c29f3b-17d7-45db-ac26-a84900fedcc3
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol1009_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/1008397.pdf
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8BI7vRxXKg8ztIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijIUxC4gab4tKVkNawWEop_4Qi-2FLGHh4R4PzxGWi0zn
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Καθορισμός τύπου της πορισματικής έκθεσης του ελεγχόμενου ή της ελεγχόμενης νομικής 
οντότητας  

Καθορίζεται ο τύπος της πορισματικής έκθεσης  του άρθρου 387 του ν. 4512/2018, η οποία θα 
περιλαμβάνει τα βασικά στοιχεία του ελεγχόμενου ή της ελεγχόμενης νομικής οντότητας, τα 
οικονομικά δεδομένα του ελεγχόμενου προσώπου καθώς και τα πραγματικά περιστατικά, τις 
διαπιστώσεις ελέγχου και το πόρισμα αυτού που προέκυψαν από τις ελεγκτικές επαληθεύσεις.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μείωση προστίμων ή πρόσθετων φόρων: Προθεσμίες, καταβολή, αρμοδιότητες  

Με την υπ’ αριθ. 1012/2018 εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 
4174/2013, όπως τροποποιήθηκαν δυνάμει του άρθρου 398 του ν. 4512/2018, σχετικά με τα επιβαλλόμενα 
πρόστιμα. Ειδικότερα, ορίζεται ότι  ως προκύπτουσα οφειλή θεωρείται το τελικό ποσό της, ανά 
καταλογιστική πράξη, οριζόμενης φορολογικής υποχρέωσης όπως διαμορφώνεται μετά τη μείωση 
κατά ποσοστό 40% των σχετικών προστίμων ή πρόσθετων φόρων. Τα πρόστιμα ή οι πρόσθετοι 
φόροι μειώνονται εφόσον ο φορολογούμενος υποβάλλει ανέκκλητη και ανεπιφύλακτη δήλωση 
αποδοχής της πράξης διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου και καταβάλλει την προκύπτουσα 
οφειλή εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της πράξης. Στις περιπτώσεις των εκκρεμών 
υποθέσεων το πρόστιμο ή ο πρόσθετος φόρος μειώνεται στο 60%, εφόσον η προκύπτουσα οφειλή 
εξοφληθεί από τον φορολογούμενο εντός της ως άνω προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής 
πράξης. Τέλος ρυθμίζονται ζητήματα για τις πράξεις που έχουν κοινοποιηθεί από 1/1/2018 καθώς και 
λοιπά ζητήματα αρμοδιοτήτων.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Στατιστικά κατώφλια έτους 2018 για την υποβολή δήλωσης Intrastat 

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1016/2018 εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, με την οποία κοινοποιήθηκαν τα στατιστικά 
κατώφλια που ισχύουν από 1.1.2018 έως 31.12.2018, επιχειρήσεις με αφίξεις πάνω από 150.000 ευρώ 
και με αποστολές πάνω από 90.000 ευρώ, είναι υπόχρεες προς υποβολή δήλωσης. Επιπλέον, 
υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Intrastat για ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών που 
πραγματοποιούνται το έτος 2018 εφόσον, κατά το έτος 2017 οι συνολικές συναλλαγές 
ενδοκοινοτικών αφίξεων και αποστολών αγαθών υπερέβησαν τα ανωτέρω στατιστικά κατώφλια 
του έτους 2018, ή στην περίπτωση κατά την οποία οι συνολικές συναλλαγές ενδοκοινοτικών αφίξεων 
και αποστολών αγαθών που πραγματοποιούνται κατά το έτος 2018 υπερβούν τα κατώφλια αυτά. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κεφαλαιοποίηση ή διανομή κερδών: Καταβαλλόμενος φόρος εισοδήματος  

Με την υπ’ αριθμ.1014/2018 εγκύκλιο, παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 
του ν. 4172/2013 και προβλέπεται ότι για φορολογικά έτη από 1/1/2017, σε περίπτωση 
κεφαλαιοποίησης ή διανομής κερδών για τα οποία δεν έχει καταβληθεί φόρος εισοδήματος, το 
ποσό που διανέμεται ή κεφαλαιοποιείται φορολογείται σε κάθε περίπτωση ως κέρδος από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από την ύπαρξη φορολογικών ζημιών, ενώ αυτό θα 
προστίθεται στις μεταφερόμενες ζημίες παρελθόντων ετών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την 
επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ  

Διαβιβάζεται πίνακας με τις «Τιμές αναφοράς συναλλάγματος εξωτερικού έναντι ευρώ» της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις τιμές που θα πρέπει να εφαρμόζονται για τον καθορισμό της 
δασμολογητέας και της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης και του ΦΠΑ 
για τον Φεβρουάριο του 2018. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/1007967.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol_1012_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol_%281016%29_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/pol_%281014%29_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-01/1014024.pdf
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Ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 404 και 405 του νόμου 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή 
των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του προγράμματος οικονομικής προσαρμογής και άλλες διατάξεις» με 
τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις ΚΕΔΕ, κυρίως αναφορικά με τη νέα διαδικασία διενέργειας 
των πλειστηριασμών αποκλειστικά με ηλεκτρονικά μέσα από 1.5.2018. Επιπλέον, κοινοποιούνται τα 
άρθρα 176, 177, 207 και 208 του ιδίου νόμου, με τα οποία επήλθαν μεταβολές στο δίκαιο της κοινής 
αναγκαστικής εκτέλεσης και της πτώχευσης, κυρίως κατά το μέρος που αφορούν τροποποιήσεις 
ως προς την κατάταξη απαιτήσεων δανειστών καθώς και την αποκλειστική πλέον διενέργεια των 
κατά τον ΚΠολΔ πλειστηριασμών με ηλεκτρονικά μέσα από 21.2.2018.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Κοινόχρηστα οχήματα επιχειρήσεων: Φορολόγηση ως παροχές σε είδος από μισθωτή εργασία  

Όσον αφορά σε κοινόχρηστα οχήματα, ανεξαρτήτως του ύψους της Λιανικής Τιμής προ Φόρων, ήτοι αν 
αυτή είναι άνω ή κάτω των 12.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο υπάλληλο 
ή ομάδες υπαλλήλων, αλλά διατίθενται από την επιχείρηση με σκοπό να χρησιμοποιούνται εκ 
περιτροπής από το προσωπικό της, ως αναγκαίο μέσο για τη διεκπεραίωση της εργασίας που του 
έχει ανατεθεί, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013, σχετικά με 
τη φορολόγηση των παροχών σε είδος από μισθωτή εργασίας, δεδομένου ότι τα εν λόγω οχήματα 
δεν έχουν παραχωρηθεί από την εργοδότρια επιχείρηση και ως εκ τούτου δεν συνιστούν για τον 
εργαζόμενο παροχή σε είδος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Franchising: Φορολογική μεταχείριση μισθωμάτων 

Στις συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) όπου ο δικαιοπάροχος τυγχάνει να είναι και 
προμηθευτής των πωλούμενων εμπορευμάτων δεν είναι δυνατή η έκπτωση των αντίστοιχων 
δαπανών σε περίπτωση έκδοσης χωριστού στοιχείου για τα δικαιώματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση 
μία εταιρεία που εμπορεύεται προϊόντα τα οποία προμηθεύεται τόσο από προμηθευτές (δικαιοπάροχους) 
προς τους οποίους καταβάλλει δικαιώματα όσο και από τρίτους, οι καταβολές των δικαιωμάτων 
εκπίπτουν κατά τον χρόνο πώλησης των εμπορευμάτων μέσω του κόστους πωληθέντων. Ωστόσο, 
αν δεν είναι εφικτό εκ μέρους της εταιρείας να γνωρίζει σε ποια εμπορεύματα αντιστοιχούν οι καταβολές 
δικαιωμάτων και σε ποια όχι και οι εν λόγω καταβολές δεν έχουν ενσωματωθεί εν τέλει στο κόστος 
πωληθέντων, τα ποσά που εμφανίζονται σε τυχόν χωριστά τιμολόγια θα εκπίπτουν με βάση τις 
γενικές διατάξεις των άρθρων 22 και 23 του ν.4172/2013 περί έκπτωσης των δαπανών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ  

Προσδιορισμός φορολογητέας αξίας δασών 

Ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας δασών και δασικών εκτάσεων, όπως αυτές ορίζονται στο 
νόμο, γίνεται με βάση τη θέση τους, τις παραγωγικές, προστατευτικές, υδρονομικές, αισθητικές και 
λοιπές λειτουργίες τους και όχι μόνο την παραγωγή ξύλου και βοσκήσιμης ύλης, όπως μέχρι 
σήμερα προβλέπονταν για τα δάση. Για τις περιπτώσεις προσδιορισμού της αξίας εδαφικής έκτασης 
που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της δασικής νομοθεσίας, ο προσδιορισμός αυτής γίνεται σύμφωνα 
με το σύστημα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων με αντικειμενικό τρόπο και τα 
οριζόμενα στον Κώδικα διατάξεων φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Έξοδα κίνησης κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή  

Οι αποζημιώσεις εξόδων κίνησης για παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή δεν προσαυξάνουν το 
συνολικό δηλωθέν εισόδημα ημεδαπής και δεν συμπεριλαμβάνονται στις ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών 
της αλλοδαπής υπό την προϋπόθεση ότι α) τα έξοδα αυτά αφορούν έξοδα κίνησης που 
πραγματοποιήθηκαν από τον εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του και β) 
αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/858
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol_1017_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/1017521.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/1017519.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol_1018_2018.pdf
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/1021217.pdf
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Εφαρμογή μεταβατικών διατάξεων του ΚΦΔ επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων   

Με την υπ’ αριθμ. 1021/2018 εγκύκλιο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθ. 291/2017 γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. 
αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 του Κ.Φ.Δ. 
επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων όταν α) η εικονικότητα του στοιχείου αφορά το 
χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής που διαπράχθηκε μέχρι τις 26.7.2013 και β) μέχρι την 
κατάθεση του ν. 4337/2015 δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων. Για τις εν 
λόγω παραβάσεις δύνανται να τύχουν εφαρμογής και μετά την κατάργηση των διατάξεων της 
παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Κ.Φ.Δ., οι ουδέποτε καταργηθείσες μεταβατικές διατάξεις της 
παραγράφου 35 του άρθρου 72 του ΚΦΔ, εφόσον το νέο καθεστώς επιλεγεί ως ευνοϊκότερο από 
τον ίδιο τον φορολογούμενο, για το σύνολο των παραβάσεων που περιέχονται στην ίδια πράξη ή 
απόφαση επιβολής προστίμου. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινιστικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της επιβολής κυρώσεων για τις παραβάσεις 
που εμπίπτουν στο άρθρο 54 του ν.4174/2013  

Με την υπ’ αριθ. 1026/ 2018 εγκύκλιο παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για τις διατάξεις της παρ. 4 του 
άρθρου 12 του ν. 4474/2017 σύμφωνα με τις οποίες τροποποιείται  το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και 
πλέον ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) παραβάσεις και αντίστοιχα 
πρόστιμα α) για τη μη έκδοση, ή την ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών που αφορούν πράξεις που 
δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. β) για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη συνοδευτικών στοιχείων 
διακίνησης, καθώς και γ) για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 
3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της 

Με την υπ’ αριθμ.1023/2018 εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι ως αξία κτήσης των παγίων, για τον υπολογισμό 
των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης 
αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του 
Πτωχευτικού Κώδικα όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων 
όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό 
Δικαστήριο. Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων 
χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1.1.2014 και μεταβιβάζονται 
στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με 
το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25.6.2015 έγγραφό της ΑΑΔΕ, καθόσον στην περίπτωση αυτή η 
αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ' όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 
αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καθορισμός του τύπου, της διαδικασίας και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου 
διαμονής σε ξενοδοχειακά καταλύματα  

Αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής και απόδοσης του φόρου διαμονής, τον τύπο και το περιεχόμενο της 
δήλωσης απόδοσης του φόρου αυτού καθώς και λοιπές λεπτομέρειες, ο φόρος επιβάλλεται από 
επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ξενοδοχειακά καταλύματα με την έκδοση «ειδικού στοιχείου 
απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής», το οποίο εκδίδεται πάντοτε προς τον χρήστη του δωματίου ή 
του διαμερίσματος, μετά την διαμονή του σε αυτό και πριν την αναχώρηση του. Ο φόρος αποδίδεται από 
τις ως άνω επιχειρήσει στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Καθορίζεται το περιεχόμενο του 
«ειδικού στοιχείου είσπραξης φόρου διαμονής», ενώ αυτό δεν επιβαρύνεται με Φ.Π.Α. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol_1021_2018.pdf
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/818
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/529
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/189
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol1026_2018.pdf
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/18
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/21187
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/pol_%281023%29_2018.pdf
http://www.aade.gr/egkyklioi-kai-apophaseis/pol-1015-30-01-2018
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Νομολογία και Γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ 

ΣτΕ 2006/2017: Ακύρωση, λόγω μη τηρήσεως του δικαιώματος προηγουμένης ακροάσεως 
της πράξης προσδιορισμού φόρου προστιθεμένης αξίας 

Η κοινοποίηση στον επιτηδευματία σημειώματος του άρθρου 30 παρ. 5 εδ. Β’ του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων με τις διαπιστώσεις του ελέγχου, αποτελεί προϋπόθεση της 
νομιμότητας του φύλλου ελέγχου περί εξωλογιστικού προσδιορισμού, ενώ μη τήρηση αυτού 
οδηγεί σε πλημμέλεια της καταλογιστικής πράξης λόγω παραβίασης του δικαιώματος 
προηγούμενης ακρόασης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 172/2018: Ανώνυμη καταγγελία για φοροδιαφυγή και πληροφοριακή έκθεση ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος του ΣΔΟΕ δεν αποτελούν «συμπληρωματικά στοιχεία»  

Δεν αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η ανώνυμη καταγγελία για φοροδιαφυγή πολίτη, ούτε 
επίσης αποτελεί συμπληρωματικό στοιχείο η λεγόμενη «πληροφοριακή έκθεση ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος» του ΣΔΟΕ, προκειμένου να μπορεί να παραταθεί ο φορολογικός έλεγχος, 
πλέον των πέντε ετών, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 68 παρ. 2 του ΚΦΕ. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 3259/2017: Παράλειψη κλήσεως του φορολογουμένου σε ακρόαση  

Η παράλειψη κλήσεως του φορολογούμενου σε ακρόαση σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 7 του Κ.Β.Σ. 
πριν από την έκδοση πράξης επιβολής προστίμου του Κ.Β.Σ., η οποία αποτελεί ουσιώδη τύπο της 
διαδικασίας εκδόσεως της πράξης, όπως έχει κριθεί,δεν καλύπτεται εκ του γεγονότος ότι αυτός 
κλήθηκε σε ακρόαση στο πλαίσιο παράλληλης ποινικής διαδικασίας.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

ΣτΕ 3260/2017: Προσδιορισμός του κέρδους από εμπορικές επιχειρήσεις του άρθρου 28 του ΚΦΕ 
για την αγοραπωλησία ακινήτων- Αποκλείεται ο εξωλογιστικός προσδιορισμός του καθαρού 
εισοδήματος, συνεπεία της μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων 

Για τον προσδιορισμό του κέρδους από εμπορικές επιχειρήσεις για την περίπτωση της 
αγοραπωλησίας ακινήτων σύμφωνα με το άρθρο 28 του Κ.Φ.Ε. εφαρμόζονται οι διατάξεις του 
άρθρου 28 παρ. 3 Κ.Φ.Ε., καθώς περιέχουν ειδικότερες ρυθμίσεις από αυτές του άρθρου 34 περί 
εξωλογιστικού προσδιορισμού, συνεπεία μη τήρησης βιβλίων και στοιχείων, καθόσον τα συμβόλαια της 
πώλησης και μεταβίβασης ακινήτων αποτελούν τα απαιτούμενα από τον Κ.Β.Σ. παραστατικά 
στοιχεία των αντίστοιχων συναλλαγών.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 13/2018: Υπαγωγή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α ΚΦΕ 
στην έννοια των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων» των 
Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ)  

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) , δεν εμπίπτει στην κατηγορία 
των «όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων», που 
περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας, που έχει συνάψει η 
Ελλάδα και ως εκ τούτου δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής τους. Αυτό γιατί  η ειδική εισφορά αλληλεγγύης 
συνιστά μεν φόρο, όμως δεν είναι φόρος επί του εισοδήματος, ούτε είναι όμοιος ή ουσιωδώς 
παρόμοιος με τον φόρο εισοδήματος, καθόσον διαφέρουν ως προς τα βασικά γνωρίσματά τους και 
δη ως προς την αιτία για την οποία επιβλήθηκαν, το σκοπό τον οποίο εξυπηρετούν, ως προς το 
αντικείμενο, τα υποκείμενα πρόσωπα και τη διάρκεια κ.α.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription%CE%91
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/528
http://www.nsk.gr/web/nsk/anazitisi-gnomodoteseon
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Γνωμοδότηση Ν.Σ.Κ. 266/2017: Ασφάλισμα προς εργαζομένους στο πλαίσιο ομαδικών 
ασφαλιστικών συμβάσεων αποτελεί εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες 

Το ασφάλισμα που καταβλήθηκε στους εργαζομένους επιχειρήσεων, πριν από την ισχύ του ν. 4110/2013, 
στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστικών συμβάσεων που είχαν συνάψει οι επιχειρήσεις αυτές με ασφαλιστικές 
επιχειρήσεις, υπόκειται σε φορολόγηση ως εισόδημα, κατά τον χρόνο που οι δικαιούχοι της 
ασφαλιστικής παροχής (ασφαλίσματος) απέκτησαν το δικαίωμα είσπραξης αυτής, όχι μόνον όταν η 
ασφάλιση επιβάλλεται από τον νόμο ή έχει αποτελέσει όρο μεταξύ του εργοδότη και των μισθωτών της 
εργασιακής σύμβασης ή δεσμευτικής για τον εργοδότη ΣΣΕ ή διαιτητικής απόφασης, αλλά και στην 
περίπτωση της καταβολής των ασφαλίστρων για τον μισθωτό εξ ελευθεριότητος του εργοδότη. 
Στην περίπτωση της μερικής καταβολής του ασφαλίστρου από τον εργαζόμενο, η παροχή-ασφάλισμα 
κατά το μέρος που προέρχεται από ασφάλιστρα καταβληθέντα από τον εργαζόμενο, δεν 
φορολογείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εκτός εάν τα ασφάλιστρα εξέπεσαν από το 
ακαθάριστο εισόδημά του και δεν φορολογήθηκαν 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΣτΕ 2326/2017: Προληπτικά ή διασφαλιστικά του δημοσίου συμφέροντος κατά εκτελεστικών μελών 
δοικητικού συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής 

Σύμφωνα με τις εφαρμοστέες διατάξεις στην περίπτωση ημεδαπής ανώνυμης εταιρείας τα 
διασφαλιστικά μέτρα μπορούν να επιβληθούν σωρευτικά στα φυσικά πρόσωπα, τα οποία από την 
τέλεση της σχετικής παράβασης και μέχρι την επιβολή των μέτρων είχαν μια από τις ιδιότητες που 
απαριθμούνται στις διατάξεις, δηλαδή είχαν την ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του διοικητικού 
συμβουλίου της ανώνυμης εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά ήταν, κατά τον κρίσιμο 
χρόνο, εντεταλμένα στη διοίκηση ή διαχείριση ή εκπροσώπηση της ανώνυμης εταιρίας, είτε άμεσα 
από το νόμο είτε από ιδιωτική βούληση είτε με δικαστική απόφαση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 
 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-308/16: Πράξεις υποκείμενες στον φόρο – Απαλλαγή των παραδόσεων κτιρίων – 
Έννοια του όρου “πρώτη εγκατάσταση” – Έννοια του όρου “μετατροπή” 

Εθνική ρύθμιση, η οποία εξαρτά την απαλλαγή από τον ΦΠΑ των παραδόσεων κτιρίων από την 
προϋπόθεση ότι η πρώτη εγκατάσταση σε αυτά συντελέσθηκε στο πλαίσιο φορολογητέας πράξεως 
και απαλλάσσει από την επιβολή ΦΠΑ πράξη παράδοσης κτιρίου για το οποίο συντρέχει 
περίπτωση «πρώτης εγκατάστασης», έρχεται σε αντίθεση με το κοινοτικό δίκαιο.  Ειδικότερα, το 
δικαστήριο έκρινε πως, παράδοση κτιρίου, παρόλο που δεν εμπίπτει κατ’ αρχήν στη περίπτωση της 
«πρώτης εγκατάστασης», δεν εξαιρείται του ΦΠΑ, αν εχώρησε «βελτίωση» υφιστάμενου κτιρίου και 
οι δαπάνες που απαιτήθηκαν υπερέβησαν τουλάχιστον το 30 % της αρχικής αξίας του κτιρίου, καθώς 
αυτό έχει υποστεί ουσιώδεις τροποποιήσεις και έχει επέλθει «μετατροπή» των όρων εγκατάστασης, η 
οποία του προσδίδει προστιθέμενη αξία ισοδύναμη της αρχικής κατασκευής του. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-463/16: Επιλεκτική εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ  

Ενιαία παροχή, που αποτελείται από δύο διακριτά στοιχεία, εκ των οποίων το ένα είναι κύριο και το 
άλλο παρεπόμενο και τα οποία, αν προσφέρονταν χωριστά, θα υπάγονταν σε διαφορετικούς συντελεστές 
Φ.Π.Α, πρέπει να φορολογηθεί μόνο με τον συντελεστή Φ.Π.Α που ισχύει για την ενιαία παροχή και 
καθορίζεται βάσει του κύριου στοιχείου της, ακόμη και αν μπορεί να προσδιοριστεί η τιμή του κάθε 
στοιχείου που συναποτελεί τη συνολική τιμή που καταβάλλει ο καταναλωτής για την παροχή αυτή. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/492
http://www.aade.gr/sites/default/files/2018-02/2018-02-05.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=196749&pageIndex=0&doclang=EL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=819362
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198525&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=975937
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ΔΕΕ Υπόθεση C-249/15: Αυτοκίνητο όχημα το οποίο μισθώνει με χρηματοδοτική μίσθωση κάτοικος 
κράτους μέλους από εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος –
Τέλος ταξινομήσεως υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία της διάρκειας χρήσεως του οχήματος 

Εθνική ρύθμιση με την οποία προβλέπεται ότι εξαρτάται, από προηγούμενη άδεια των φορολογικών 
αρχών του κράτους μέλους κατοικίας η θέση σε κυκλοφορία οχήματος που έχει μισθώσει με 
χρηματοδοτική μίσθωση ο κάτοικος από εταιρία χρηματοδοτικών μισθώσεων εγκατεστημένη σε 
άλλο κράτος μέλος, προς τον σκοπό προσωρινής χρήσεως αυτού, μέσω της καταβολής τέλους 
ταξινομήσεως, έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 56 της ΣΛΕΕ, περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. 
Επιπλέον, κρίθηκε επίσης αντίθετη με το δίκαιο της Ένωσης η εξάρτηση της δυνατότητας άμεσης 
θέσεως σε κυκλοφορία ενός τέτοιου οχήματος στο κράτος μέλος κατοικίας, από την προκαταβολή 
του συνολικού ποσού του τέλους ταξινομήσεως, ενόσω τελεί υπό εξέταση η αίτηση του υποχρέου 
με την οποία ζητείται να του επιτραπεί να καταβάλει τέλος ταξινομήσεως υπολογιζόμενο κατ’ αναλογία της 
διάρκειας της χρήσεως του οχήματος. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-305/16: Σύστημα εμπορίας που βασίζεται στην παράδοση αγαθών μέσω 
προσώπων που δεν υπόκεινται στον φόρο – Φορολόγηση της κανονικής αξίας του αγαθού κατά το 
τελευταίο στάδιο της εμπορίας – Συνεκτίμηση των δαπανών που βαρύνουν τα εν λόγω πρόσωπα 

Μέτρο παρέκκλισης από το άρθρο 11 της έκτης οδηγίας, περί εναρμονίσεως των νομοθεσιών των Κρατών 
μελών, σχετικών με τους φόρους κύκλου εργασιών και το κοινό σύστημα φόρου προστιθεμένης αξίας με το 
οποίο επιτρέπεται σε κράτος μέλος να εφαρμόσει, ως προς ορισμένες παραδόσεις σε μικροπωλητές 
που δεν υπόκεινται σε φόρο, ρύθμιση κατά την οποία η βάση επιβολής του ΦΠΑ, είναι η κανονική 
αξία των πωλούμενων αγαθών στο στάδιο της τελικής κατανάλωσης, όταν τα εν λόγω αγαθά διατίθενται 
στο εμπόριο μέσω μη υποκείμενων στον ΦΠΑ μεταπωλητών, δεν αντιτίθεται προς τα άρθρα της σχετική 
οδηγίας. Δεν αξιώνεται δε από το κράτος μέλος το οποίο ζητεί  άδεια προς παρέκκλιση να ενημερώσει 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το γεγονός ότι μη υποκείμενοι στον φόρο μεταπωλητές βαρύνονται με 
τον ΦΠΑ επί αγορών προϊόντων επιδείξεως, προκειμένου να συνεκτιμηθεί, με κάποιον τρόπο, ο ως άνω 
καταβληθείς φόρος εισροών στο πλαίσιο της λεπτομερούς ρυθμίσεως του μέτρου παρέκκλισης. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198529&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=127689
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197828&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=130418
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03. Εργασιακές σχέσεις & εργατική νομοθεσία   

 

 

 

 

 

 
Καβαλόπουλος Χρήστος  

Γενικός Διευθυντής  
Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων 

 
 «Τεχνικά Επαγγέλματα Βιομηχανίας: Άδειες Χειριστών Μηχανημάτων Έργου» 
 

Μια από τις προϋποθέσεις ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας είναι να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για την 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας και στο χώρο των τεχνικών επαγγελμάτων της 

βιομηχανίας. Οι ευνοϊκές αυτές συνθήκες θα επιτευχθούν μέσω της προσαρμογής της δημόσιας διοίκησης στις ανάγκες 

των επιχειρήσεων και των τεχνικών επαγγελματιών, μέσω της εξάλειψης των διοικητικών φραγμών, της μείωσης των 

γραφειοκρατικών επιβαρύνσεων της διοίκησης προς τον επιχειρηματία και της επιτάχυνσης μέσω απλοποιημένων 

διαδικασιών. 

Η αναγκαιότητα ρύθμισης του πλαισίου για την απλοποίηση της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελμάτων προέκυψε 

από παράγοντες οι οποίοι είχαν να κάνουν με την πολυπλοκότητα του παλαιού νομοθετικού καθεστώτος (Ν.6422/1934 

και λοιπές διατάξεις που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού), την επικαιροποίηση του νομοθετικού πλαισίου και 

την έλλειψη σαφών κανονισμών διενέργειας εξετάσεων για την απόκτηση των επαγγελματικών αδειών.  

Το σύστημα αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ισχύει στη χώρα μας, όπως έχει 

διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια μέσα από το νέο νομοθετικό πλαίσιο, καλείται να αξιολογηθεί από την επιχειρηματική 

κοινότητα για το κατά πόσο συμβάλλει στην ουσιαστική απελευθέρωση των τεχνικών επαγγελμάτων και στην ανάπτυξη 

της ανταγωνιστικότητας της εθνικής οικονομίας. 

Ο Ν.3982/2011 που αφορά στην απλοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αδειοδότησης των τεχνικών επαγγελματικών 

δραστηριοτήτων θεωρητικά απλοποίησε και βελτίωσε  τις διαδικασίες του Ν.6422/1934 καθώς κατήργησε τις 

περισσότερες διατάξεις (προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις) που είχαν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του 

παλαιού νόμου. Ο βασικός στόχος του παρόντος νομοθετικού πλαισίου είναι η απλοποίηση της αδειοδότησης των 

τεχνικών επαγγελμάτων προκειμένου να συμβάλει 1ον στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας, 

2ον στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των χρηστών, 3ον στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος 4ον στην προστασία των συμφερόντων των αποδεκτών των υπηρεσιών 

(καταναλωτών). 

Σε μια σειρά από τεχνικά επαγγέλματα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη βιομηχανία παρουσιάζει το ζήτημα των 

επαγγελματικών αδειών χειριστών μηχανημάτων, το οποίο προσδιορίστηκε κανονιστικά με την ΚΥΑ Οικ. 

10169/639/Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ’) (Β’ 1983 14-8-2013). 

Δυστυχώς, στην ΚΥΑ αυτήν και ιδιαίτερα στην ειδικότητα 5, συντελούνταν μία ομαδοποίηση μηχανημάτων, στο πλαίσιο 

της οποίας ο χειριστής απαιτείται να εξεταστεί  σε όλα τα μηχανήματα προκειμένου να δοθεί άδεια χειρισμού, 

ανεξάρτητα εάν τελικά θα απασχολούνταν μόνο σε ένα ή μερικά από αυτά τα είδη μηχανημάτων (ενδεικτικά από 

φορτωτές μέχρι καδοφόρους εκσκαφείς)  

Επίσης, δημιουργούνταν  πρόβλημα στην ίδια τη διαδικασία αδειοδότησης, αφού οι υποψήφιοι χειριστές έπρεπε να 

εξεταστούν σε μηχανήματα για τα οποία δεν είχαν καμία γνώση λόγω του αντικειμένου της εταιρείας που εργάζονταν 

(π.χ. εργαζόμενος στα μεταλλεία δεν θα μπορούσε να γνωρίζει από καδοφόρους εκσκαφείς που υπάρχουν μόνο στα 

ορυχεία της ΔΕΗ και αντιστρόφως).Παρόμοια προβλήματα υπήρχαν και στις εξεταστικές επιτροπές όπως και στα 

διαθέσιμα μέσα για να εξεταστούν οι υποψήφιοι. Για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό, εκδόθηκε η τροποιητική 

απόφαση αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ. 113, το άρθρο 16 της οποία έδινε τη λύση στο πρόβλημά μας. Όμως μέχρι την 

31/12/2017. 

Εύλογα δημιουργείται λοιπόν το ερώτημα για το τι προβλέπεται μετά το πέρας αυτού του χρονικού διαστήματος, καθώς 

διαφαίνεται ορατός ο κίνδυνος να επιστρέψουμε στην παραπάνω αβεβαιότητα.  

Είναι ξεκάθαρο ότι όλη η διαδικασία αδειοδότησης χειριστών μηχανημάτων έργου χρήζει απλοποιήσεων και των 

ανάλογων τροποποιητικών διατάξεων. Έως ότου η πολιτεία προβεί σε μια τέτοια απαιτητική διαδικασία θα μπορούσε 

να διερευνηθεί η δυνατότητα να δοθεί στις επιχειρήσεις το δικαίωμα παροχής αδειών χειριστών μηχανημάτων μέχρι 

ισχύος 80 ίππων, πιστοποιώντας την αντίστοιχη προϋπηρεσία, την αντίστοιχη εκπαίδευση και την αντίστοιχη γνώση. 
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Πρόσφατες Νομοθετικές εξελίξεις  

Χορήγηση επιδόματος παιδιού 

Δημοσιεύτηκε KYA στην οποία αναφέρονται πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία 
χορήγησης, τις αρμόδιες υπηρεσίες, το χρόνο και τρόπο καταβολής, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά περί χορήγησης του επιδόματος παιδιών, όπως προβλέφθηκε στις 
διατάξεις του ν. 4512/2018 (πολυνομοσχέδιο). Επιπλέον καθορίζονται οι προϋποθέσεις 
αναστολής διακοπής, πληροφορίες σχετικά με την αναζήτηση των αχρεωστήτως 
καταβληθέντων, τον συμψηφισμό, τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, καθώς και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου του νόμου ζήτημα. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ  

Κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 18, 34 παρ. 2 και 37 του ν. 4387/2016 με τις οποίες 
ρυθμίζονται με ενιαίο τρόπο θέματα προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης των 
ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ. Προβλέπονται τα υπακτέα στη ρύθμιση πρόσωπα, οι 
προϋποθέσεις υπαγωγής, ανάμεσα στις οποίες αποτελεί η συμπλήρωση υποχρεωτικής 
ασφάλισης 5 ετών ή 1.500 ημέρων εντός της τελευταίας, πριν την υποβολή της αίτησης, 
πενταετίας και να υποβάλλουν αίτηση εντός ενός έτους από την τελευταία ασφάλισή τους σε 
φορέα, τομέα, κλάδο ή λογαριασμό κύριας ασφάλισης. Επιπλέον προβλέπεται η έναρξη της 
προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης καθώς και θέματα υπολογισμού της μηνιαίας 
βάσης υπολογισμού.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Καταγγελία κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας 

Ρυθμίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την καταβολή επιδότησης ανεργίας λόγω 
καταγγελίας κατόπιν μονομερούς βλαπτικής μεταβολής των όρων εργασίας. Ο άνεργος, που έχει 
θεωρήσει τη μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας του ως καταγγελία της 
σχέσης εργασίας από τον εργοδότη, επιδοτείται, εάν μαζί με την αίτηση για επιδότηση, 
προσκομίσει στον ΟΑΕΔ την εξώδικη δήλωση με την οποία άσκησε το εν λόγω δικαίωμα, 
καθώς και αποδεικτικό της κοινοποίησής της στον εργοδότη έγγραφο. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών: εξειδίκευση κριτηρίων  

Οι οφειλέτες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ρύθμισης, δύνανται να υποβάλλουν έως 
31/12/2018 ηλεκτρονικά αίτηση προς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(Κ.Ε.Α.Ο.) για ρύθμιση των οφειλών τους προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(Φ.Κ.Α.), εφόσον αυτές συνολικά δεν υπερβαίνουν τις 50.000€ .Στη ρύθμιση υπάγονται 
οφειλές προς Φ.Κ.Α. που γεννήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι, κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης, βεβαιωμένες. Τέλος, καθορίζεται το περιεχόμενο της 
αίτησης και το σύνολο των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών, όπως και τα κριτήρια για την 
αποδοχή και την αξιολόγηση της πρότασης ρύθμισης.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wG3UHk-ZeQumndtvSoClrL8KoqaERu8wDDtIl9LGdkF52dKwsMi1xmmyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb_zFijL70ZNBcfdeEKHWGzmNSypoKN217ATXquwlgQfOvDoQr
http://www.efka.gov.gr/_memos/files/EGK_3_2018.pdf
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Ανάκληση νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων  

Μπορεί να γίνει κατ’ εξαίρεση δεκτή η ανάκληση νόμιμης επωφελούς πράξης για τον 
ασφαλισμένο με τη δυνατότητα επανόδου της υπηρεσίας προς επανεξέταση υπόθεσης που 
έχει οριστικοποιηθεί στην περίπτωση κατά την οποία έχει συντελεστεί μεταβολή της 
νομοθεσίας που δεν ελήφθη υπόψη μέχρι να κριθεί οριστικά το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, σε 
όλα τα στάδια της διοικητικής διαδικασίας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

Μείωση κατά 50% του Κλάδου Σύνταξης για όσους έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης 

Με την υπ’ αριθμ. Φ10042/οικ. 5472/128/2018 απόφαση του ΕΦΚΑ δίνονται οδηγίες για την 
εφαρμογή του άρθρου 39 του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016, σύμφωνα με την οποία 
παρέχεται η δυνατότητα σε ασφαλισμένους που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης, να 
καταβάλλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%. Προβλέπονται οι 
προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση, η διαδικασία ενώ ορίζεται και ο τρόπος 
υπολογισμού εισφορών για τους ασφαλισμένους που θα υπαχθούν.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τη συντακτική ομάδα 

 

 

Τα νέα από την ΕΕ  

ΔΕΕ Υπόθεση C-270/16: Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία – 
Απαγόρευση δυσμενούς διακρίσεως λόγω αναπηρίας – Απόλυση εργαζομένου λόγω 
απουσιών από την εργασία που επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα, έστω και αν είναι 
δικαιολογημένες –Διαφορετική μεταχείριση λόγω αναπηρίας  

Εθνική νομοθεσία που προβλέπει ότι ο εργοδότης δύναται να απολύσει εργαζόμενο εξαιτίας 
απουσιών από την εργασία που επαναλαμβάνονται κατά διαστήματα, έστω και αν οι 
απουσίες είναι δικαιολογημένες συνεπεία ασθενειών οφειλόμενων στην αναπηρία από την 
οποία πάσχει ο εργαζόμενος, είναι αντίθετη προς το άρθρο 2 παρ. 2 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ 
του Συμβουλίου σχετικά με την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Μια 
τέτοια ρύθμιση είναι συμβατή μόνο όταν αυτή επιδιώκει τον θεμιτό σκοπό της καταπολεμήσεως 
του απουσιασμού και δεν υπερβαίνει το μέτρο που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού 
αυτού. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

ΔΕΕ Υπόθεση C-243/16: Ικανοποίηση απαιτήσεων που απορρέουν από σύμβαση εργασίας 
– Δικαίωμα ασκήσεως, ενώπιον του ίδιου δικαστηρίου, αγωγής κατά της εταιρίας και του 
διαχειριστή της ως αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνου για τις οφειλές της εταιρίας  

Οι μισθωτοί εργαζόμενοι, οι οποίοι έχουν έναντι ανώνυμης εταιρίας απαιτήσεις από τη λύση της 
συμβάσεως εργασίας τους, δεν αποκτούν το δικαίωμα, σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο, να 
ασκήσουν αγωγή αποζημιώσεως κατά του διαχειριστή της εταιρίας, λόγω του ότι δεν 
συγκάλεσε τη γενική συνέλευση της εταιρίας παρά τις σοβαρές ζημίες που η εταιρία είχε 
εμφανίσει, με αίτημα την κήρυξη της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης του διαχειριστή 
όσον αφορά την εν λόγω μισθολογική απαίτηση.  

Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 

http://www.efka.gov.gr/_memos/files/S93-1-169196_02-02-2018.pdf
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=198527&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=975937
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=197824&pageIndex=0&doclang=el&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=531185
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ΔΕΕ Υπόθεση C-45/17: Απαλλαγή των υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υπάγονται 
σε καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως άλλου κράτους μέλους  

Δεν αντιβαίνει στα άρθρα 63 και 65 ΣΛΕΕ περί ελεύθερης κυκλοφορίας κεφαλαίων, 
νομοθεσία κράτους μέλους, δυνάμει της οποίας ο υπήκοος του κράτους αυτού, ο οποίος 
κατοικεί σε τρίτο κράτος, πλην των κρατών μελών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 
ή της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, και υπάγεται στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως του εν 
λόγω τρίτου κράτους, υπόκειται, στο κράτος μέλος αυτό, σε επιβαρύνσεις επί των 
εισοδημάτων από κεφάλαια ως εισφορά στο καθεστώς κοινωνικής ασφαλίσεως που αυτό 
έχει θεσπίσει, ενώ ο υπήκοος της Ένωσης που υπάγεται σε καθεστώς κοινωνικής 
ασφαλίσεως άλλου κράτους μέλους απαλλάσσεται λόγω της αρχής της εφαρμογής της 
νομοθεσίας ενός μόνον κράτους μέλους σε θέματα κοινωνικής ασφαλίσεως. 
Για περισσότερες λεπτομέρειες πιέστε εδώ 
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04. Προσεχώς  

 
Σχέδιο Νόμου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό 

Τις προσεχείς ημέρες αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή σχέδιο νόμου του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Με το 
σχετικό σχέδιο νόμου ενσωματώνεται η Οδηγία 2014/89/ΕΕ για τη θέσπιση πλαισίου για το 
θαλάσσιο χωρικό σχεδιασμό που βρίσκεται ήδη σε εκκρεμότητα ενώ φιλοδοξούμε να εκπληρώσει 
μια σημαντική και μακροχρόνια εκκρεμότητα για την οικονομική ανάπτυξη των κλάδων με 
θαλάσσια και παράκτια δραστηριότητα. Ο ΣΕΒ παρακολουθεί το θέμα ήδη από το Δεκέμβριο του 
2016, οπότε και είχε τεθεί σε σχετική διαβούλευση καθώς πρέπει να διασφαλιστεί ότι τα εδώ και 
δεκαετίες προβλήματα του χερσαίου χωροταξικού σχεδιασμού δεν θα κληρονομηθούν και στο 
θαλάσσιο και παράκτιο χώρο. Ιδίως για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και την 
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η ρύθμιση και οι χρήσεις του θαλάσσιου χώρου αποκτούν 
ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα καθώς συνδέονται ευθέως με την ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστικότητα σημαντικών κλάδων της οικονομίας. 
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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/

