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Παρά την αφθονία της πληροφορίας σε κάθε λογής οικονομική
δραστηριότητα, το έλλειμμα νομικής πληροφόρησης παραμένει
σοβαρό για την ελληνική επιχείρηση. Σε αντίθεση με ό,τι
συμβαίνει σε άλλες προηγμένες οικονομικά χώρες, η ελληνική
επιχείρηση στερείται επαρκούς νομικής ενημέρωσης σε
τρέχοντα θέματα του δικαίου των επιχειρήσεων. Η πληροφόρησή
της παραμένει αποσπασματική και συχνά βασισμένη σε
ακατάλληλες, ή έστω ανεπαρκείς, πηγές. Οι λόγοι πολλοί, αλλά
δύο είναι οι κυριότεροι. Πρώτον, η ελληνική νομική γλώσσα
παραμένει ξύλινη και συχνά επιρρεπής σε ανούσιους λεκτικούς
εντυπωσιασμούς και θεωρητικά αναμασήματα που τελικά
αποξενώνουν το μη νομικό, είτε αυτός είναι επιχειρηματίας είτε
στέλεχος μιας επιχείρησης. Δεύτερον, η ελληνική δικηγορία
παραμένει εσωστρεφής και προσκολλημένη σε παραδόσεις
στις οποίες δε χωρούν δραστηριότητες αυτονόητες για έναν
Αμερικανό ή Ευρωπαίο δικηγόρο (π.χ. συγγραφή ενημερωτικών
σημειωμάτων).
Στο πλαίσιο της περιοδικής ενημέρωσης που παρέχει η
δικηγορική εταιρεία Κελεμένης & Συνεργάτες συνεχίζει, με
το ανά χείρας Ενημερωτικό Δελτίο του Φθινοπώρου του
2010, την επισκόπηση τόσο θεμάτων εμπορικού, φορολογικού
και εργατικού δικαίου όσο και πρόσφατων νομοθετικών
και νομολογιακών εξελίξεων. Όπως πάντα, στόχος μας
είναι η ενημέρωση και η ανάλυση σε γλώσσα άμεση και
χρηστική, χωρίς αυτό να γίνεται σε βάρος της ποιότητας της
πληροφόρησης που παρέχουμε. Αποτελεί, άλλωστε, θέση μας
ότι η καλή νομική γραφή πρέπει να αποφεύγει πλατειασμούς
και γλωσσικά φορτώματα που τις περισσότερες φορές
εκνευρίζουν παρά βοηθούν αυτόν που αναζητεί την, κατά το
δυνατό, σαφέστερη νομική απάντηση στα ζητήματα που τον
απασχολούν.
Γιάννης Κελεμένης
Διευθύνων Εταίρος

Εν συντομία...

Ό

πως και τα προηγούμενα,
το ανά χείρας Ενημερωτικό
Δελτίο
αφορά
σε
επίκαιρα νομικά ζητήματα που
απασχολούν καθημερινά τις
ελληνικές επιχειρήσεις. Στην
ενότητα της Πρόσφατης Νομοθεσίας
παρουσιάζονται αναλυτικά νέα
νομοθετήματα, όπως ο νόμος
3858/2010 που ενσωμάτωσε στο
ελληνικό δίκαιο τον Πρότυπο
Νόμο της UNCITRAL για τις
διασυνοριακές πτωχεύσεις, ο
νόμος 3867/2010 που μεταβίβασε
την αρμοδιότητα εποπτείας
της ιδιωτικής ασφάλισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος και σύστησε
το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής,
καθώς και ο νόμος 3884/2010 που
εισήγαγε στο νόμο 2190/1920 «Περί
Ανωνύμων Εταιρειών» ορισμένες
διατάξεις για τα δικαιώματα ψήφου
των μετόχων στις εισηγμένες
εταιρείες.
Στην ενότητα της Νομολογιακής
Ενημέρωσης, παρατίθενται
μερικές από τις σημαντικότερες
πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις
των εθνικών δικαστηρίων. Μεταξύ
αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η απόφαση 1928/2010
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Ηρακλείου, που αποφάνθηκε ότι
σύμφωνα με το νόμο 3816/2010 δεν
αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί
κατά επιχειρήσεων από ιδιώτες,
παρά μόνον από πιστωτικά
ιδρύματα. Ακόμα, σημαντικές είναι οι
αποφάσεις 4832/2010 και 4833/2010
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών, σύμφωνα με τις οποίες
απαγορεύεται η αναγραφή εκδότη
ακάλυπτης επιταγής στη λίστα της
«ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ», εάν πιθανολογείται
η ανυπαρξία της οφειλής του.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Η ενότητα του Εμπορικού Δικαίου
καλύπτει θέματα που εντάσσονται
σε πέντε ενότητες. Αρχικά,
αναπτύσσονται επίκαιρα θέματα,
όπως το νέο Νομοσχέδιο για
την Επιτάχυνση και Διαφάνεια
Υλοποίησης
Στρατηγικών
Επενδύσεων (fast track), η
επίδραση του Μνημονίου στις
συμβάσεις και η τροποποίηση του
δικαιώματος καταγγελίας των
επαγγελματικών μισθώσεων.
Κατόπιν, παρουσιάζονται θέματα
του δικαίου των συμβάσεων,
όπως οι ξενοδοχειακές συμβάσεις
allotment και guarantee, οι όροι
σύναψης ηλεκτρονικών συμβάσεων
και το δίκαιο των πραγματικών
ελαττωμάτων στη σύμβαση της
πώλησης. Στη συνέχεια της ενότητας
παρατίθενται θέματα σχετικά με
την ανώνυμη εταιρεία, όπως
η αναβίωση εκκαθάρισης, επ’
αφορμή της απόφασης 4929/2010
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών που εκδόθηκε μετά από
αίτηση που άσκησε η Κελεμένης &
Συνεργάτες για λογαριασμό εντολέα
της, και η υποχρέωση των μετόχων
ανώνυμης εταιρείας να δρουν
σύμφωνα με το εταιρικό συμφέρον.
Η ενότητα κλείνει με θέματα
τραπεζικού – χρηματιστηριακού
ενδιαφέροντος. Πιο συγκεκριμένα,
αναλύεται η Συμφωνία της
Βασιλείας ΙΙΙ για την αποτελεσματική
θωράκιση του τραπεζικού κλάδου
έναντι της χρηματοπιστωτικής
κρίσης και η ρύθμιση των αμοιβαίων
κεφαλαίων σύμφωνα με το
ελληνικό και κοινοτικό δίκαιο.
Στην ενότητα του Εργατικού Δικαίου,
εξετάζεται το δικαίωμα χορήγησης
της ετήσιας άδειας ανάπαυσης
στους εργαζόμενους.
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Στην Ενότητα των Ρυθμιστικών
Θεμάτων, αναπτύσσονται οι
ρυθμίσεις του νόμου 3851/2010
που αφορά στην επιτάχυνση της
ανάπτυξης των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας για την
αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
Στην ενότητα της Δικαστικής
Επίλυσης Διαφορών, καταγράφονται
οι προϋποθέσεις για την ελεύθερη
εκποίηση πράγματος λόγω
ματαίωσης των ορισθέντων
πλειστηριασμών
ελλείψει
πλειοδοτών.
Στην ενότητα της Φορολογικής
Ενημέρωσης παρουσιάζονται
πρόσφατες εγκύκλιοι του
Υπ ο υ ρ γ ε ί ο υ
Οικονομικών
φορολογικού ενδιαφέροντος, ενώ
στη συνέχεια αναπτύσσονται οι
νέες ρυθμίσεις του κώδικα ΦΠΑ
και οι μέθοδοι τεκμηρίωσης των
ενδοομιλικών συναλλαγών.
Όπως και σε προηγούμενα τεύχη,
η Ενότητα των Εταιρικών Νέων
ενημερώνει για τον πρόσφατο
χειρισμό υποθέσεων από την
Κελεμένης & Συνεργάτες, για
τη συμμετοχή της εταιρείας σε
διάφορες εκδηλώσεις και συνέδρια,
και για νέους συνεργάτες της.
Το ανά χείρας Ενημερωτικό
Δελτίο κλείνει με μια ενδεικτική
απαρίθμηση
πρόσφατων
δημοσιεύσεων των συνεργατών
μας για όσους εκ των αναγνωστών
ενδιαφέρονται να λάβουν αντίτυπο.
Ηρώ Σταματάκη

Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Πρόσφατη Νομοθεσία
Επιμέλεια: Θένια Οικονόμου
ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙO
Η εισαγωγή διατάξεων στο νόμο
2190/1920 για τη συμμετοχή στη
γενική συνέλευση εισηγμένης στο
χρηματιστήριο εταιρείας
Ορισμένοι μέτοχοι εισηγμένων
στο χρηματιστήριο εταιρειών δεν
κατοικούν στο κράτος - μέλος στο
οποίο η εταιρεία έχει την καταστατική
της έδρα, ενώ άλλοι, μολονότι
κατοικούν στον τόπο που η εταιρεία
έχει την καταστατική της έδρα,
δεν μπορούν ή δεν ενδιαφέρονται
να συμμετέχουν στις γενικές
συνελεύσεις. Προς ενιαία επίλυση
αυτού του προβλήματος σε κοινοτικό
επίπεδο θεσπίστηκε η Οδηγία 2007/36
«Σχετικά με την άσκηση ορισμένων
δικαιωμάτων από μετόχους
εισηγμένων εταιρειών». Η εν λόγω
Οδηγία ενσωματώθηκε στο ελληνικό
δίκαιο με το νόμο 3884/2010, ο οποίος
μάλιστα εισήγαγε τις ρυθμίσεις της
Οδηγίας όχι σε χωριστό νόμο, αλλά
στο νόμο 2190/1920 «Περί ανωνύμων
εταιρειών».
Ειδικότερα, με αυτό το νόμο
εισάγονται ρυθμίσεις που
ενισχύουν τη διαφάνεια και την
άμεση και ταχεία πληροφόρηση
των μετόχων πριν και κατά τη
διάρκεια της γενικής συνέλευσης.
Έτσι, η πρόσκληση της γενικής
συνέλευσης εταιρείας εισηγμένης
στο χρηματιστήριο αναρτάται στην
ιστοσελίδα της εταιρείας (νέο άρθρο
27 παράγραφος 3 νόμου 2190/1920).
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας της
εταιρείας (domain name) πρέπει να
αναγράφεται ρητά στην πρόσκληση
ώστε να εξασφαλισθεί η επαρκής
ενημέρωση των μετόχων (άρθρο
26 παράγραφος 2β). Περίληψη
της πρόσκλησης δημοσιεύεται σε
έντυπα μέσα ενημέρωσης, με ρητή
παραπομπή ωστόσο στην ιστοσελίδα
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

της εταιρείας, προκειμένου οι
ενδιαφερόμενοι μέτοχοι να έχουν
πρόσβαση στο πλήρες κείμενο αυτής
(άρθρο 26 παράγραφος 2γ του νόμου
2190/1920).
Εξάλλου, προς μείωση των
δαπανών της εταιρείας δεν
απαιτείται νεότερη πρόσκληση της
επαναληπτικής γενικής συνέλευσης,
εάν στην αρχική πρόσκληση
ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος
αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι
μεσολαβούν τουλάχιστον 10 πλήρεις
ημέρες ανάμεσα στη ματαιωθείσα
συνεδρίαση και στην επαναληπτική.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η
συγκεκριμένη ρύθμιση εφαρμόζεται
τόσο στις εισηγμένες όσο και στις
μη εισηγμένες εταιρείες (άρθρο
29 παράγραφοι 2 εδάφιο β΄ και 4
εδάφιο δ΄ του νόμου 2190/1920).
Περαιτέρω, με το νέο νόμο
αξιοποιούνται οι δυνατότητες που
προσφέρει η τεχνολογία για να
διευκολυνθεί η συμμετοχή των
μετόχων στη γενική συνέλευση
εισηγμένης εταιρείας. Έτσι, το
καταστατικό εισηγμένης εταιρείας
μπορεί να επιτρέπει τη συμμετοχή
στη γενική συνέλευση με
ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική
παρουσία των μετόχων στον τόπο
διεξαγωγής της. Η συμμετοχή
αυτή μπορεί να γίνει με μετάδοση
της συνέλευσης ή με αμφίδρομη
επικοινωνία σε πραγματικό
χρόνο, ώστε να μπορούν οι
μέτοχοι να απευθύνονται στη
συνέλευση εξ αποστάσεως (άρθρο
28α παράγραφος 7 του νόμου
2190/1920). Επιπροσθέτως, το
καταστατικό μπορεί να επιτρέπει
τη δυνατότητα εξ αποστάσεως
συμμετοχής των μετόχων στην
ψηφοφορία είτε με άσκηση του
δικαιώματος ψήφου με ηλεκτρονικά
μέσα είτε με ψηφοφορία δι’
αλληλογραφίας (άρθρο 28α
παράγραφος 8 του νόμου
2190/1920).
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Σημαντική μεταβολή αποτελεί
η εισαγωγή του θεσμού της
ημερομηνίας καταγραφής («record
date») και η κατάργηση της δέσμευσης
των μετοχών ως προϋπόθεσης
για τη συμμετοχή και ψήφο των
μετόχων στις γενικές συνελεύσεις
εισηγμένων εταιρειών, προκειμένου
να μην παρακωλύεται η συναλλακτική
δραστηριότητα στα ευρωπαϊκά
χρηματιστήρια. Έτσι, έναντι της
εισηγμένης εταιρείας θεωρείται
ότι έχει δικαίωμα συμμετοχής και
ψήφου στη γενική συνέλευση όποιος
είναι μέτοχος κατά την «ημερομηνία
καταγραφής» (άρθρο 28α παράγραφος
6 νόμου 2190/1920), η οποία είναι 5
ημέρες πριν από την ημερομηνία της
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης
(άρθρο 28α παράγραφος 4 νόμου
2190/1920).
Με το νόμο 3884/2010 καθιερώθηκε
ρητώς στο άρθρο 30 παράγραφος
2 του νόμου 2190/1920 η αρχή της
ίσης μεταχείρισης των μετόχων που
βρίσκονται στην ίδια θέση, η οποία
πάντως αναμφίβολα ίσχυε και πριν
από τη ρητή καθιέρωσή της.
Τέλος, στο άρθρο 35 του νόμου
2190/1920, διευκρινίζεται ότι στη
γενική συνέλευση για την απαλλαγή
του διοικητικού συμβουλίου μπορεί
να μετέχει στην ψηφοφορία και
μέτοχος – μέλος του διοικητικού
συμβουλίου ως αντιπρόσωπος άλλου
μετόχου, εφόσον, όμως, έχει λάβει
σχετική εξουσιοδότηση με ρητές
και συγκεκριμένες οδηγίες ψήφου.
Έτσι, αίρεται η σχετική σύγκρουση
συμφερόντων. Η εν λόγω ρύθμιση
ισχύει όχι μόνο για τις εισηγμένες αλλά
και για τις μη εισηγμένες εταιρείες.
ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ενσωμάτωση του Πρότυπου Νόμου
UNCITRAL για τη «Διασυνοριακή
πτώχευση» (1997) στο ελληνικό
δίκαιο
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Πρόσφατη Νομοθεσία
1. Ο Πτωχευτικός Κώδικας (νόμος
3588/2007) δεν περιλαμβάνει
ρυθμίσεις για τις διασυνοριακές
πτωχεύσεις. Αυτό το κενό
καλύφθηκε με την ψήφιση του
νόμου 3858/2010, ο οποίος
ενσωμάτωσε στο ελληνικό
δίκαιο τον Πρότυπο Νόμο της
Επιτροπής για το Διεθνές Εμπόριο
(UNCITRAL) που αφορά στη
δικαστική συνεργασία διαφορετικών
κρατών και ρυθμίζει τις εξουσίες
των συνδίκων σε περίπτωση
πτώχευσης με διασυνοριακή
εμβέλεια. Ειδικότερα, με το νέο νόμο
εξασφαλίζεται ένα ενιαίο πλαίσιο
για την αποτελεσματική διευθέτηση
των περιπτώσεων διασυνοριακής
πτώχευσης. Έτσι, ο νόμος
εφαρμόζεται, στις εξής περιπτώσεις:
(α) Όταν αλλοδαπό δικαστήριο
ή αλλοδαπός σύνδικος ζητά
συνδρομή στην Ελλάδα για
αναγνώριση αλλοδαπής
πτωχευτικής διαδικασίας,
(β) Όταν ελληνικό δικαστήριο ή
σύνδικος αιτείται από αλλοδαπό
δικαστήριο την αναγνώριση
πτώχευσης που διέπεται από το
ελληνικό δίκαιο,
(γ) Σε περίπτωση συντονισμού
συντρεχουσών πτωχευτικών
διαδικασιών σε δύο ή και
περισσότερα κράτη,
(δ) Σε περίπτωση που αλλοδαποί
πιστωτές έχουν έννομο
συμφέρον συμμετοχής σε
πτωχευτική διαδικασία που
διεξάγεται στην Ελλάδα.
Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται σε
διαδικασία που αφορά ασφαλιστικές
επιχειρήσεις και πιστωτικά
ιδρύματα, επιχειρήσεις επενδύσεων
που παρέχουν υπηρεσίες που
συνεπάγονται κατοχή κεφαλαίων
και σε οργανισμούς συλλογικών
επενδύσεων.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Με το νέο νόμο επιτυγχάνεται ο
γενικότερος στόχος της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας για εναρμόνιση των
εθνικών δικαίων των κρατών
μελών. Πιο συγκεκριμένα, ο νόμος
3588/2010 στοχεύει:
(α) Στην προώθηση της συνεργασίας
μεταξύ ημεδαπών δικαστηρίων
και συνδίκων με αλλοδαπά
δικαστήρια και συνδίκους σε
υποθέσεις διεθνούς πτώχευσης,
(β) Σε μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου
αναφορικά με τις συναλλαγές και
τις επενδύσεις,
(γ) Στην αποτελεσματικότερη
διαχείριση περιπτώσεων
διεθνούς πτώχευσης για την
προστασία των συμφερόντων
των πιστωτών και του οφειλέτη,
(δ) Σ τ η ν
προστασία
και
μεγιστοποίηση της αξίας των
περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη, και
(ε) Στη διευκόλυνση και διάσωση
οικονομικά προβληματικών
επιχειρήσεων με σκοπό την
προστασία των επενδύσεων και
την διατήρηση των σχέσεων
εργασίας για του εργαζομένους.
2. Αρμόδιοι για την εφαρμογή της
διαδικασίας της διασυνοριακής
πτώχευσης στην Ελλάδα είναι
αφενός το πτωχευτικό δικαστήριο
(Πολυμελές Πρωτοδικείο στην
περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης
έχει το κέντρο των κυρίων
συμφερόντων του) και αφετέρου
ο σύνδικος. Τα όργανα αυτά
μπορούν να παράσχουν πρόσθετη
συνδρομή σε αλλοδαπό σύνδικο
και να προβούν στην αναγνώριση
αλλοδαπής
πτωχευτικής
διαδικασίας, σε συνεργασία με τα
αλλοδαπά δικαστήρια. Αντίστοιχα,
ο αλλοδαπός σύνδικος έχει
δικαίωμα απευθείας πρόσβασης
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στο αρμόδιο ημεδαπό δικαστήριο
και υποβολής αίτησης για έναρξη
της διαδικασίας πτώχευσης
στην ημεδαπή. Στην περίπτωση
αναγνώρισης
αλλοδαπής
πτωχευτικής διαδικασίας, ο
αλλοδαπός σύνδικος έχει τα ίδια
δικαιώματα με τον ημεδαπό.
Ταυτόχρονα, έχει δικαίωμα να
υποβάλει αίτηση στο δικαστήριο
προς αναγνώριση αλλοδαπής
πτωχευτικής διαδικασίας.
Η αλλοδαπή διαδικασία
αναγνωρίζεται ως αλλοδαπή
κύρια διαδικασία σε περίπτωση
που διεξάγεται σε κράτος που
ο οφειλέτης έχει το κέντρο των
κύριων συμφερόντων του και ως
αλλοδαπή μη κύρια διαδικασία
στην περίπτωση που ο οφειλέτης
έχει εγκατάσταση στο εν λόγω
κράτος (μη προσωρινή οικονομική
δραστηριότητα στην οποία
χρησιμοποιείται ο ανθρώπινος
παράγοντας και περιουσιακά
στοιχεία).
Πέραν της εξουσίας των
ελληνικών δικαστηρίων προς
εξέταση αιτημάτων αναγνώρισης
διαδικασιών άλλων χωρών, τα
ελληνικά δικαστήρια μπορούν να
ζητήσουν συνδρομή στο εξωτερικό
σε σχέση με διαδικασία που
διεξάγεται στην Ελλάδα.
3. Τα δικαιώματα των αλλοδαπών
πιστωτών εξομοιώνονται με
τα δικαιώματα των ημεδαπών
πιστωτών όσον αφορά στην έναρξη
και τη συμμετοχή στην ημεδαπή
πτωχευτική διαδικασία. Η εν
λόγω τροποποίηση δεν θίγει την
κατάταξη απαιτήσεων σύμφωνα
με τον Πτωχευτικό Κώδικα, θέτει
όμως ως περιορισμό το γεγονός
ότι οι απαιτήσεις των αλλοδαπών
πιστωτών δε θα καταταχθούν σε
κατώτερη τάξη από την τάξη των
ανέγγυων πιστωτών παρά μόνο
στην περίπτωση που αποτελούν
πιστωτές μειωμένης εξασφάλισης.
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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4. Με το νέο νόμο τροποποιούνται
διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα
που ρυθμίζουν τη διαδικασία
συνδιαλλαγής (άρθρα 99επ.
νόμου 3588/2007) και το σχέδιο
αναδιοργάνωσης (άρθρο 107 νόμου
3588/2007).
Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις
είναι η επιμήκυνση της χρονικής
περιόδου παραμονής μιας εταιρείας
στη διαδικασία συνδιαλλαγής από
δύο σε τέσσερα έτη καθώς και στο
σχέδιο αναδιοργάνωσης από ένα σε
τρία έτη. Με αυτή την τροποποίηση
παρέχεται στις επιχειρήσεις
η δυνατότητα να φροντίσουν
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για
την αναδιάρθρωση και εξυγίανση
των δραστηριοτήτων τους, ώστε,
ενόψει της παρούσας οικονομικής
συγκυρίας, να αποφύγουν την
υπαγωγή τους σε κατάσταση
πτώχευσης. Επισημαίνεται, ότι
οι περισσότερες από τις ως άνω
τροποποιήσεις τυγχάνουν εφαρμογής
από τη δημοσίευση του νόμου έως
την 31.12.2014 και μετά το πέρας
αυτής της περιόδου καταργούνται
αυτοδικαίως κι επανέρχονται σε
ισχύ οι διατάξεις που ίσχυαν πριν
από τη δημοσίευση αυτού.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων για την
εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης στην
Τράπεζα της Ελλάδος – Σύσταση
Εγγυητικού Κεφαλαίου Ζωής
και Οργανισμού Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας
1. Με το νόμο 3867/2010 «Εποπτεία
ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση
εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής
ασφάλισης ζωής, οργανισμοί
αξιολόγησης πιστοληπτικής
ικανότητας και άλλες διατάξεις»
καταργείται από το Δεκέμβριο του
2010 το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού
δικαίου με την επωνυμία «Επιτροπή
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης»
(ΕΠ.Ε.Ι.Α) και οι αρμοδιότητες και
ο σκοπός του ανατίθενται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Παράλληλα,
εκτός από την εποπτεία ιδιωτικής
ασφάλισης, στην Τράπεζα της
Ελλάδος ανατίθενται και όποιες
άλλες αρμοδιότητες έχουν ανατεθεί
με διατάξεις νόμων σε άλλα όργανα
εποπτείας της ιδιωτικής ασφάλισης.
Οι αρμοδιότητες της Τράπεζας της
Ελλάδος ασκούνται με πράξεις του
Διοικητή της Τράπεζας ή από όποιο
άλλο όργανο αυτός εξουσιοδοτήσει.
Σε περίπτωση παράβασης των
διατάξεων του νόμου για τις
αρμοδιότητές της ως προς την
εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, η
Τράπεζα της Ελλάδος επιβάλλει κατά
των εποπτευόμενων επιχειρήσεων,
των νόμιμων εκπροσώπων τους
και όσων ασκούν διοίκηση είτε
πρόστιμο υπέρ του Ελληνικού
Δημοσίου είτε διοικητικές
κυρώσεις που προβλέπονται από το
νομοθετικό διάταγμα (ν.δ.) 400/1970.
2. Επιπροσθέτως, με το νέο νόμο
συστήνεται το νομικό πρόσωπο
ιδιωτικού δικαίου με την
επωνυμία «Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής»
(Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής).
Σκοπός του είναι η διατήρηση
και μεταβίβαση του συνόλου ή
μέρους του χαρτοφυλακίου ζωής
υπό εκκαθάριση ασφαλιστικής
εταιρείας σε άλλη ασφαλιστική
επιχείρηση ή επιχειρήσεις. Σε
περίπτωση που τούτο καταστεί
ανέφικτο, καταγγέλλονται και
λύονται οι συμβάσεις ασφάλισης
ζωής και καταβάλλεται χρηματικό
ποσό έναντι της αξίας αυτών. Το
Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής θα
παρέχει κάλυψη σε ασφαλιστικές
αποζημιώσεις που πηγάζουν από
συμβόλαια ασφάλισης ζωής και
τις εργασίες ασφάλισης ζωής που
καταρτίστηκαν ή διενεργήθηκαν
στην Ελλάδα ή σε άλλη χώρα της
ΕΕ μέσω υποκαταστήματος ή με
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ελεύθερη παροχή υπηρεσιών.
Από τη στιγμή που κάποια
ασφαλιστική επιχείρηση κηρύσσεται
σε κατάσταση πτώχευσης ή
ανακαλείται η άδεια λειτουργίας της
για παράβαση νόμου και βρίσκεται
σε στάδιο ασφαλιστικής εκκαθάρισης
το Εγγυητικό Κεφάλαιο υπεισέρχεται
στο σύνολο των δικαιωμάτων και
υποχρεώσεών της που πηγάζουν
από συμβάσεις ασφαλίσεων ζωής
και νομιμοποιείται για τη συνέχιση
των εκκρεμών δικών.
Μέλη του Εγγυητικού Κεφαλαίου
καθίστανται:
(α) Όλες οι ασφαλιστικές εταιρείες
που εδρεύουν στην Ελλάδα
και δραστηριοποιούνται στις
ασφαλίσεις ζωής (άρθρο 13
παράγραφος 2 ν.δ. 400/70),
(β) Τ α
υποκαταστήματα
ασφαλιστικών επιχειρήσεων
τρίτων χωρών στην Ελλάδα
που δραστηριοποιούνται στις
ασφαλίσεις ζωής (άρθρο 13
παράγραφος 2 ν.δ. 400/70),
(γ) Τα υποκαταστήματα στην
Ελλάδα χωρών της ΕΕ και του
ΕΟΧ που δραστηριοποιούνται
στις ασφαλίσεις ζωής (άρθρο
13 παράγραφος 2 ν.δ. 400/70),
εφόσον δεν καλύπτονται από
εγγυητικά κεφάλαια της χώρας
εγκατάστασής τους, και
(δ) Ο ι
εταιρείες
που
δραστηριοποιούνται στην
Ελλάδα υπό τη μορφή της
ελεύθερης παροχής υπηρεσιών,
εφόσον δεν καλύπτονται από
αντίστοιχα κεφάλαια της χώρας
εγκατάστασής τους.
Το πεδίο κάλυψης του Εγγυητικού
Κεφαλαίου Ζωής εκτείνεται σε
όλους τους κλάδους ασφαλίσεων
ζωής. Σε περίπτωση ανάκλησης
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010
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άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής
επιχείρησης το Εγγυητικό Κεφάλαιο
Ζωής διευκολύνει τη μεταβίβαση
του χαρτοφυλακίου ζωής σε άλλη
ασφαλιστική εταιρεία που λειτουργεί
νόμιμα στην Ελλάδα. Η Τράπεζα της
Ελλάδος καθορίζει τη διαδικασία για
τη μεταβίβαση του χαρτοφυλακίου
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών
η οποία δύναται να παραταθεί για
άλλους τρεις μήνες.
3. Ο Οργανισμός Αξιολόγησης
Πιστοληπτικής Ικανότητας αποτελεί,
σύμφωνα με τον Κοινοτικό
Κανονισμό 1060/2009 «Για
τους οργανισμούς αξιολόγησης
πιστοληπτικής ικανότητας», το
νομικό πρόσωπο που ιδρύθηκε
με σκοπό να εκδίδει αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας επί
επαγγελματικής βάσης. Πρόκειται
στην ουσία για εταιρείες
που εκπονούν αξιολογήσεις
πιστοληπτικής ικανότητας για
εκδότες ορισμένων ομολόγων.
Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη
την πιστοληπτική ικανότητα του
εκδότη του ομολόγου (κυβέρνησης
ή επιχείρησης) και επηρεάζει
πολύ το επιτόκιο δανεισμού για το
αξιολογούμενο ομόλογο.
Ο νόμος στοχεύει να ρυθμίσει
την εγγραφή των Οργανισμών
Αξιολόγησης Πιστοληπτικής
Ικανότητας στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των
Αγορών Κινητών, την εποπτεία
αυτών και την επιβολή κυρώσεων
σε περίπτωση παραβίασης των
αρχών του Κανονισμού. Αρμόδια
εποπτική αρχή για την εφαρμογή
του Κανονισμού είναι η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς.

Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Ίδρυση Ταμείου Χρηματοπιστωτικής
Σταθερότητας
Με το νόμο 3864/2010 ιδρύεται
το νομικό πρόσωπο «Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας»
(«Hellenic Financial Stability
Fund», HFSF), με έδρα στην Αθήνα
και διάρκεια έως το 2017. Σκοπός
του Ταμείου είναι να διατηρηθεί
η σταθερότητα του ελληνικού
τραπεζικού συστήματος και να
ενισχυθεί η κεφαλαιακή επάρκεια
των πιστωτικών ιδρυμάτων,
ημεδαπών και αλλοδαπών, που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
Η κεφαλαιουχική ενίσχυση των
πιστωτικών ιδρυμάτων παρέχεται
μέσω της συμμετοχής του
Ταμείου σε αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου αυτών. Η εν λόγω
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
καλύπτεται εξ ολοκλήρου σε
μετρητά και όχι με εισφορές σε
είδος και δεν ισχύει το δικαίωμα
προτίμησης των παλαιών μετόχων
στην απόκτηση νέων μετοχών.
Η απόφαση για αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται
από τη γενική συνέλευση. Οι
προνομιούχες μετοχές που
εκδίδονται για την αύξηση του
κεφαλαίου εξαγοράζονται μετά την
πάροδο 5 ετών από το πιστωτικό
ίδρυμα αλλά και νωρίτερα κατόπιν
έγκρισης της Τράπεζας της
Ελλάδος. Για την εκπλήρωση του
ως άνω σκοπού, το Ταμείο οφείλει
να διαχειρίζεται το κεφάλαιο και
την περιουσία με σύνεση, ώστε
να προστατεύει την αξία της, να
ελαχιστοποιεί τους κινδύνους
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για τον Έλληνα πολίτη και να μην
παρακωλύει τον ανταγωνισμό στον
τραπεζικό τομέα.
Το κεφάλαιο του Ταμείου ανέρχεται
στο ποσό των 10 δις ευρώ και
προέρχεται από κεφάλαια που
θα αντληθούν στα πλαίσια του
μηχανισμού στήριξης της Ελλάδας
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
και το Διεθνές Νομισματικό
Ταμείο. Η κάλυψη του κεφαλαίου
πραγματοποιείται σταδιακά μετά
τη σύστασή του, από το Ελληνικό
Δημόσιο και ενσωματώνεται
σε τίτλους, μη μεταβιβάσιμους
μέχρι τη λήξη της διάρκειας του.
Κατατίθεται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών σε ειδικό
τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου
που τηρείται στην Τράπεζα της
Ελλάδος. Το παρεχόμενο επιτόκιο
από την Τράπεζα της Ελλάδος
θα διαμορφώνεται κατόπιν
συμφωνίας με το Ταμείο, και σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να
υπερβαίνει:
(α) το εφαρμοζόμενο από το
Ευρωσύστημα επιτόκιο πάγιας
διευκόλυνσης αποδοχής
καταθέσεων και
(β) το μέσο δείκτη των επιτοκίων
του ευρώ για τοποθετήσεις στη
χρηματαγορά διάρκειας μιας
ημέρας.
Το Ταμείο διοικείται από επταμελές
Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελεί
το ανώτατο όργανό του και
αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό
με τη λειτουργία, τη διοίκηση και
την υλοποίηση των στόχων του
Ταμείου.

Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Nομολογιακή Ενημέρωση
Επιμέλεια: Νίκος Σεβαστάκης
1. ΔΙΚΑΙΟ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Η σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing) διαφέρει από
τη σύμβαση μίσθωσης, διότι
αποτελεί μηχανισμό χρηματοδότησης
του μισθωτή [Εφετείο Αθηνών
486/2010]
Η εν λόγω απόφαση του
Εφετείου Αθηνών αποσαφηνίζει
το περιεχόμενο και τη φύση
της σύμβασης χρηματοδοτικής
μίσθωσης (leasing), όπως ρυθμίζεται
στο νόμο 1665/1986 «Συμβάσεις
χρηματοδοτικής μίσθωσης»,
αντιπαραβάλλοντάς την με τη
σύμβαση μίσθωσης πράγματος.
Η σύμβαση leasing είναι μια
μικτή σύμβαση, η οποία διαθέτει
ταυτόχρονα στοιχεία από πολλές
διαφορετικές συμβάσεις. Ειδικότερα,
η εκμισθώτρια εταιρεία αγοράζει
τον εξοπλισμό που επιθυμεί ο
μισθωτής, χωρίς να ενδιαφέρεται να
τον αποκτήσει, αλλά αποβλέποντας
στην επιστροφή τού καταβληθέντος
τιμήματος, πλέον του κέρδους
της. Το γεγονός ότι η εκμισθώτρια
εταιρεία αγοράζει τον εξοπλισμό
που επιλέγει ο μισθωτής, προσδίδει
στη σύμβαση leasing στοιχεία
από τη σύμβαση εντολής. Στη
συνέχεια, ο εξοπλισμός μισθώνεται,
επομένως εν μέρει η σύμβαση
leasing εμφανίζει και στοιχεία της
μίσθωσης πράγματος. Ωστόσο, σε
αντίθεση με τη σύμβαση μίσθωσης,
στη σύμβαση leasing η εκμισθώτρια
εταιρεία αποκλείει οποιαδήποτε
ευθύνη της για ελαττώματα του
μισθωμένου εξοπλισμού, την
καταστροφή ή χειροτέρευσή του.
Έτσι ενώ στη μίσθωση πράγματος, ο
μισθωτής μπορεί να ζητήσει μείωση
του μισθώματος σε περίπτωση
χειροτέρευσής του, στη σύμβαση
leasing ο μισθωτής υποχρεούται
να καταβάλει όλο το συμφωνηθέν
μίσθωμα σε περίπτωση βλάβης του
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

εξοπλισμού και να τον επισκευάσει
με δαπάνες του, ενώ σε περίπτωση
καταστροφής του θα πρέπει να
τον αντικαταστήσει με άλλον ίσης
αξίας ή να εξοφλήσει όλες τις
εναπομείνασες δόσεις. Ο μοναδικός
κίνδυνος που φέρει η εκμισθώτρια
εταιρεία είναι η μη καταβολή του
μισθώματος, δηλαδή ο κίνδυνος
χρηματοδότησης. Περαιτέρω,
ο μισθωτής χρησιμοποιεί τον
εξοπλισμό καταβάλλοντας μίσθωμα
στην εκμισθώτρια εταιρεία, και
έχοντας τη δυνατότητα με μονομερή
δήλωσή του να αγοράσει το πράγμα
ή να ανανεώσει τη σύμβαση
για ορισμένο χρόνο. Ως προς το
σημείο αυτό, το leasing εμφανίζει
στοιχεία συμφώνου προαίρεσης.
Τέλος, η εκμισθώτρια εταιρεία
εκχωρεί όλες τις απαιτήσεις της
κατά του πωλητή του εξοπλισμού
στο μισθωτή, δηλαδή το leasing
εμπεριέχει στοιχεία και από τη
σύμβαση εκχώρησης. Ενόψει των
ανωτέρω, το δικαστήριο συμπέρανε
ότι το leasing δεν ομοιάζει με τη
σύμβαση μίσθωσης, αλλά αποτελεί
χρηματοδοτικό μηχανισμό, αφού
προσφέρει στο μισθωτή εξοπλισμό
μεγάλης αξίας για το επάγγελμα
ή την επιχείρησή του, χωρίς να
εξαναγκάζει τον τελευταίο να
εκταμιεύσει χρήματα.
2. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Η μεταβολή στο πρόσωπο του
εργοδότη δεν επηρεάζει τις
υφιστάμενες συμβατικές σχέσεις
των εργαζομένων [Άρειος Πάγος
431/2010]
Με τη συγκεκριμένη απόφαση
ο Άρειος Πάγος, βασιζόμενος
στο νόμο 2112/1920 «Περί
υποχρεωτικής καταγγελίας
συμβάσεως εργασίας ιδιωτικών
υπαλλήλων» αφενός και στα
Προεδρικά Διατάγματα 572/1988
«Προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε περίπτωση
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μεταβίβασης επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων αυτών» και
178/2002 «Μέτρα σχετικά με την
προστασία των δικαιωμάτων
των εργαζομένων σε περίπτωση
μεταβίβασης επιχειρήσεων,
εγκαταστάσεων ή τμημάτων
εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων,
σε συμμόρφωση προς την
Οδηγία 98/50/ΕΚ», έκρινε πως
σε περίπτωση μεταβίβασης
επιχείρησης, ο νέος εργοδότης
υπεισέρχεται στη θέση του παλαιού
και αποκτά όλα τα δικαιώματα
και τις υποχρεώσεις του από την
ημερομηνία της μεταβίβασης.
Προϋπόθεση των ανωτέρω αποτελεί
η συνέχιση της επιχείρησης
ως οικονομικής μονάδας και η
διατήρηση της ταυτότητάς της
και με το νέο φορέα. Με αυτό τον
τρόπο θεμελιώνεται η αρχή της
αυτοδίκαιης μεταβίβασης της
εργασιακής σχέσης στο σύνολό
της και διατηρείται ακέραιο το
περιεχόμενό της, διασφαλίζοντας
τη μη χειροτέρευση της θέσης του
μισθωτού.
Στην προκείμενη περίπτωση,
ανώνυμη εταιρεία με δραστηριότητα
στην επεξεργασία γάλακτος, η
οποία λόγω της φυσιογνωμίας του
κύριου μετόχου της και υπαγόταν
στις διατάξεις του Νόμου 2163/1993
«Περί Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων» πέρασε το 2000
στην ιδιοκτησία τυροκομικής
ανώνυμης εταιρείας. Από το 2001
η εταιρεία υπό την νέα ιδιοκτησία
άρχισε να καταβάλλει μειωμένες
αποδοχές στους υπαλλήλους της,
σύμφωνα με τις κλαδικές συμβάσεις
που ίσχυαν στις τυροκομικές
επιχειρήσεις και όχι με βάση τις
συλλογικές συμβάσεις εργασίας
που αφορούσαν στις αγροτικές
συνεταιριστικές εταιρείες, όπως
συνέβαινε μέχρι τότε. Έτσι,
τρεις εργαζόμενοι, που είχαν
προσληφθεί στην εταιρεία με
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010
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σύμβαση αορίστου χρόνου πριν
από τη μεταβίβασή της, προσέφυγαν
στα δικαστήρια αιτούμενοι να
τους επιδικασθεί η διαφορά στις
μειωμένες μετά τη μεταβίβαση
της επιχείρησης απολαβές
τους, καθώς η μισθολογική
τους υποβάθμιση αποτελούσε
μονομερή βλαπτική μεταβολή. Τα
δικαστήρια αποφάνθηκαν ότι παρά
τη μεταβίβασή της, η επιχείρηση
δεν μετέβαλε τον οικονομικό
και κερδοσκοπικό σκοπό της.
Επομένως, η εταιρεία έπρεπε
να εξακολουθήσει να καταβάλει
αποδοχές με βάση τα ισχύοντα
στις συλλογικές συμβάσεις των
εργαζομένων στις αγροτικές
συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Η απόλυση μισθωτού για
οικονομοτεχνικούς λόγους
σχετικούς με την αναδιάρθρωση
της επιχείρησης δεν είναι
καταχρηστική [Άρειος Πάγος
922/2010]
Η συγκεκριμένη απόφαση αφορά
στην απόλυση υπαλλήλου από την
επιχείρηση επεξεργασίας χάρτου
στην οποία εργαζόταν έως το 2003
για οικονομοτεχνικούς λόγους περί
αναδιάρθρωσης της επιχείρησης.
Ειδικότερα, το 2002 η επιχείρηση
τέθηκε υπό τη διοίκηση μιας ξένης
πολυεθνικής εταιρείας, η οποία
(αλλοδαπή εταιρεία) επέβαλε
διαφορετικό μοντέλο διοίκησης
και οργάνωσης της επιχείρησης,
προκειμένου να καταστεί πιο
ανταγωνιστική στην αγορά. Στο
πλαίσιο αυτής της αναδιοργάνωσης,
η ελληνική επιχείρηση πρότεινε
ένα σχέδιο εθελούσιας μείωσης
του προσωπικού της, στο οποίο
ανταποκρίθηκε ένα τμήμα των
εργαζομένων. Στον αναιρεσείοντα
προτάθηκε να παραμείνει στην
επιχείρηση, εργαζόμενος σε άλλη
θέση και με τις ίδιες αποδοχές.
Ωστόσο, αυτός αρνήθηκε την
εναλλακτική πρόταση και η εταιρεία
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας
του. Η πρόταση της εταιρείας για
αξιοποίηση του εργαζομένου
σε άλλη θέση δεν αποτελούσε
μονομερή βλαπτική μεταβολή
της κατάστασης του, δεδομένων
των οικονομοτεχνικών λόγων
που συνέτρεχαν, με απώτερο
σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της
επιχείρησης. Ενόψει των ανωτέρω,
ο Άρειος Πάγος απέρριψε τις
αιτιάσεις του αναιρεσείοντος για
καταχρηστική συμπεριφορά της
επιχείρησης, αφού η τελευταία
λειτουργούσε στο πλαίσιο
αναδιάρθρωσής της προκειμένου
να ενισχύσει τη βιωσιμότητα και την
ανταγωνιστικότητά της στην αγορά.
3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Απαγορεύεται η αναγραφή
εκδότη ακάλυπτης επιταγής
στη λίστα της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ»,
εάν πιθανολογείται η ανυπαρξία
της οφειλής του [Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών 4832/2010
και 4833/2010]
Με αίτηση ασφαλιστικών
μέτρων που κατέθεσε εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ)
ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών, ζήτησε
να μην συμπεριληφθεί σε αρχεία
οικονομικής συμπεριφοράς, που
διατηρούν πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα και συγκεκριμένα τράπεζα
(ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ). Η αίτηση στηρίχθηκε
στο άρθρο 6 του νόμου 3816/2010
«Ρύθμιση επιχειρηματικών και
επαγγελματικών οφειλών προς τα
πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την
επεξεργασία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις»,
που παρέχει στον οφειλέτη αυτή τη
δυνατότητα.
Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΕ εξέδωσε
δίγραμμες, μεταχρονολογημένες
επιταγές, σε διαταγή μιας ανώνυμης
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εταιρείας, προς πληρωμή του
τιμήματος για την αγορά ενός
μηχανήματος από αυτήν. Ωστόσο,
το μηχάνημα δεν παραδόθηκε ούτε
μεταβιβάστηκε στην αγοράστρια
ΕΠΕ, ενώ η πωλήτρια ανώνυμη
εταιρεία δεν εξέδωσε καν
τιμολόγιο πώλησης. Έτσι, η ΕΠΕ
με εξώδικη δήλωση κατήγγειλε
την αγοραπωλησία, ζήτησε να
της επιστραφούν τα σώματα
των επιταγών κι ενημέρωσε και
την πληρώτρια τράπεζα για την
καταγγελία προκειμένου να μην
πληρώσει τις επιταγές σε περίπτωση
εμφάνισής τους. Η ανώνυμη
εταιρεία δεν επέστρεψε ποτέ τα
σώματα των επιταγών, διότι λόγω
οικονομικών δυσχερειών της,
τις είχε ήδη ενεχυράσει σε άλλη
τράπεζα. Στο μεταξύ η κομίστρια των
επιταγών τράπεζα εμφάνισε αυτές
προς πληρωμή. Δεδομένης, όμως,
της σχετικής αίτησης της εκδότριας
ΕΠΕ, η πληρώτρια τράπεζα
αρνήθηκε να τις πληρώσει και
τις σφράγισε ως ακάλυπτες λόγω
έλλειψης διαθέσιμων κεφαλαίων.
Η κομίστρια των επιταγών τράπεζα
προσέφυγε στα δικαστήρια και
πέτυχε την έκδοση διαταγής
πληρωμής σε βάρος της εκδότριας
ΕΠΕ, η οποία άσκησε ανακοπή κατά
της εν λόγω διαταγής πληρωμής. Το
δικαστήριο έκρινε ότι η κομίστρια
των επιταγών τράπεζα γνώριζε την
οικονομική στενότητα της λήπτριας
αυτών ανώνυμης εταιρείας, αφού
η τελευταία ήταν πελάτης της.
Εξάλλου, για να βεβαιωθεί για την
ύπαρξη της οφειλής, η τράπεζα θα
έπρεπε να αιτηθεί από τη λήπτρια
των επιταγών ανώνυμη εταιρεία,
να της προσκομίσει στοιχεία
αποδεικτικά της συναλλαγής της με
την εκδότρια ΕΠΕ, όπως τιμολόγιο
πώλησης. Ενόψει των ανωτέρω,
το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι
η τράπεζα, τελική κομίστρια των
επιταγών, ανέλαβε τον κίνδυνο να
μην ικανοποιηθεί από τις επιταγές
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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που ενεχυράστηκαν σε αυτήν, αφού
δεν ζήτησε κανένα αποδεικτικό
έγγραφο που θα μπορούσε να
διασφαλίσει την πληρωμή τους.
Έτσι, το δικαστήριο πιθανολόγησε
ότι η οφειλή της αιτούσας ΕΠΕ ήταν
ανύπαρκτη κι αποδέχτηκε το αίτημά
της για μη αναγραφή της στη λίστα
της «ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ ΑΕ».
Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού
Χαρακτήρα
απορρίπτει αίτημα του Συνδέσμου
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ενοικιάσεως Αυτοκινήτων για
δημιουργία και τήρηση αρχείου
αφερέγγυων πελατών [Απόφαση
7/2010]
Ο Σύνδεσμος Τουριστικών
Επιχειρήσεων Ενοικιάσεως
Αυτοκινήτων (ο «Σύνδεσμος»)
ενημέρωσε την Αρχή Προστασίας
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
για τη δημιουργία και τήρηση
κοινού αρχείου από τα μέλη του
με δεδομένα των πελατών τους
που υιοθετούσαν παράνομη και
αντισυμβατική συμπεριφορά. Τα
δεδομένα των προσώπων που
θα συμπεριλαμβάνονταν στο
αρχείο αφορούσαν σε προσωπικά
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ,
διεύθυνση κ.λπ.) και τυχόν ποινικές
διώξεις/καταγγελίες ή καταδίκες
αυτών. Μέσω ειδικού κωδικού
(password) τα μέλη του Συνδέσμου
θα μπορούσαν να αντλούν
πληροφορίες για τη φερεγγυότητα
των υποψήφιων πελατών τους.
Με αυτό τον τρόπο, τα μέλη του
Συνδέσμου θα προστατεύονταν από
πελάτες που ήταν ασυνεπείς ή είχαν
δράσει παράνομα και αντισυμβατικά
σε συναλλαγές με άλλα μέλη του
Συνδέσμου.
Σύμφωνα με το νόμο 2472/1997
«Περί Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων», η επεξεργασία
δεδομένων χωρίς τη συγκατάθεση
του προσώπου απαγορεύεται,
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

εκτός εάν είναι απολύτως αναγκαία
για την προάσπιση έννομου
συμφέροντος του υπεύθυνου
επεξεργασίας ή των τρίτων στους
οποίους ανακοινώνονται τα
δεδομένα και υπό την προϋπόθεση
ότι δεν καταστρατηγούνται τα
δικαιώματα και τα συμφέροντα
των προσώπων στα οποία
αφορούν τα δεδομένα. Ειδικότερα,
στην έννοια της ιδιωτικότητας
του ατόμου συμπεριλαμβάνεται
η δημιουργία αρνητικού
προφίλ αντισυμβαλλομένου ή
ο αποκλεισμός του προσώπου
από υπηρεσίες συνυφασμένες
με την εύρυθμη λειτουργία της
καθημερινότητάς του, όπως π.χ. η
παροχή πιστώσεων ή μεταφορών.
Έτσι, η δημιουργία «μαύρης λίστας»
με πρόσωπα που καθυστερούν την
αποπληρωμή των οφειλών τους
επιφέρει βλαπτικά αποτελέσματα
στους σημειούμενους στη λίστα αυτή
τόσο ως προς την οικονομική τους
προοπτική όσο και την υπόληψή
τους. Ένα τέτοιου είδους αρχείο
αποτελεί μέσο συγκέντρωσης και
διάδοσης πληροφοριών με στόχο
την ασφάλεια των συναλλαγών ή
την πρόληψη απάτης. Δεδομένων
των επιπτώσεων που επιφέρει στα
πρόσωπα που εμπεριέχει, η Αρχή
αποφάνθηκε ότι η δημιουργία
μαύρης λίστας δικαιολογείται μόνον
εάν η ζημία που υπέστησαν τα μέλη
του Συνδέσμου είναι τόσο μεγάλη,
ώστε να απειλείται η εύρυθμη
λειτουργία του συγκεκριμένου
κλάδου. Σε αυτή την περίπτωση, ο
περιορισμός της ιδιωτικότητας των
πελατών θα καθίστατο αναγκαίος.
Εν προκειμένω, αποδείχτηκε ότι
μεμονωμένες εταιρείες – μέλη
του Συνδέσμου υπέστησαν μικρή
οικονομική ζημία και ότι δεν
εξετάστηκαν εναλλακτικές μέθοδοι
προστασίας της περιουσίας των
μελών του Συνδέσμου. Έτσι, η Αρχή
απέρριψε το αίτημα του Συνδέσμου
για δημιουργία αρχείου με δεδομένα
αφερέγγυων πελατών.
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3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ
Σύμφωνα με το νόμο 3816/2010 δεν
αναστέλλονται οι πλειστηριασμοί
κατά επιχειρήσεων από ιδιώτες,
παρά μόνον από πιστωτικά
ιδρύματα [Μονομελές Πρωτοδικείο
Ηρακλείου 1928/2010]
Με αίτηση της, ανώνυμη εταιρεία
κατέθεσε ενώπιον του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Ηρακλείου αίτηση
αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης
σε ακίνητό της που διενεργήθηκε
κατόπιν έκδοσης διαταγής
πληρωμής που είχε καταθέσει
δανειστής της προς ικανοποίηση
των οικονομικών του απαιτήσεων.
Η αιτούσα εταιρεία ισχυρίσθηκε
αφενός ότι η αναγκαστική εκτέλεση
ασκείται εναντίον της καταχρηστικά,
διότι το ακίνητο είχε δυσανάλογα
υψηλότερη αξία σε σχέση με την
οφειλή της, και αφετέρου ότι εφόσον
είχε προβεί σε αίτηση υπαγωγής
στις διατάξεις του Νόμου 3816/2010
«Ρύθμιση επιχειρηματικών και
επαγγελματικών οφειλών προς τα
πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την
επεξεργασία δεδομένων οικονομικής
συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις»,
δεν μπορούσε να διενεργηθεί
αναγκαστική εκτέλεση κατ’ αυτής
μέχρι την 31.07.2010.
Σχετικά με την καταχρηστικότητα
της αναγκαστικής εκτέλεσης, το
δικαστήριο έκρινε πως η αιτούσα
εταιρεία δεν είχε άλλα ακίνητα
ανάλογης αξίας με την οφειλή.
Άλλωστε, για να κριθεί η δυσαναλογία
ανάμεσα στην οφειλή και την
αξία του ακινήτου, το δικαστήριο
πρέπει να λάβει υπόψη του εάν ο
οφειλέτης έχει και άλλα χρέη, που
δυσχεραίνουν την ικανοποίηση
του συγκεκριμένου δανειστή λόγω
αναγγελίας και άλλων δανειστών.
Εν προκειμένω, η αιτούσα εταιρεία
είχε στο συγκεκριμένο ακίνητο
προσημειώσεις υποθήκης αρκετών
εκατομμυρίων ευρώ, με αποτέλεσμα
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010
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να καθίσταται αβέβαιη η ικανοποίηση
του εν λόγω δανειστή.
Όσον αφορά στον ισχυρισμό της
αιτούσας εταιρείας για την υπαγωγή
της στις ευεργετικές διατάξεις του
νόμου 3816/2010, το δικαστήριο
τον απέρριψε, διότι η αιτούσα δεν
πληρούσε την τυπική προϋπόθεση
προσκόμισης ασφαλιστικής και

Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

φορολογικής ενημερότητας.
Επιπροσθέτως, το δικαστήριο
έκρινε ότι ο νόμος 3816/2010 αφορά
στις οφειλές των καταναλωτών με
πιστωτικά ιδρύματα, διότι λόγω της
διαπραγματευτικής υπεροχής των
τελευταίων, οι αντισυμβαλλόμενοί
τους έχουν ανάγκη αυξημένης
προστασίας κατά τη σύναψη δανείων
για τη χρηματοδότηση της επιχείρησής
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τους. Επομένως, κατά την κρίση του
δικαστηρίου, αυτή η νομοθετική
ρύθμιση δεν επεκτείνεται σε ιδιώτες
δανειστές των επιχειρήσεων, οι οποίοι
έχουν διαπραγματευτική ισότητα με
την οφειλέτρια επιχείρηση. Δηλαδή,
η ρύθμιση του νόμου για αναστολή
των πλειστηριασμών αφορά μόνο στα
πιστωτικά ιδρύματα, όχι και στους
ιδιώτες.

Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Νομοσχέδιο για το Fast Track
Γιάννης Κελεμένης
1. Εισαγωγή
Κατατέθηκε πρόσφατα στη Βουλή
νομοσχέδιο για την επιτάχυνση
«Στρατηγικών Επενδύσεων» που
θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας
για την εθνική οικονομία και
αφορούν στην κατασκευή, επέκταση
και εκσυγχρονισμό υποδομών
και δικτύων στη βιομηχανία,
την ενέργεια, τον τουρισμό, τις
μεταφορές και τις επικοινωνίες,
στην παροχή υπηρεσιών υγείας,
στη διαχείριση απορριμμάτων και
σε έργα υψηλής τεχνολογίας και
καινοτομίας. Το εν λόγω νομοσχέδιο
φιλοδοξεί να διαμορφώσει ένα
πλαίσιο κανόνων, διοικητικών
δομών και κυρίως ταχύτερων και
απλουστευμένων διαδικασιών που
θα διευκολύνουν την προσέλκυση
στρατηγικών επενδύσεων και την
κατασκευή μεγάλων έργων.
2. Κριτήρια Υπαγωγής
Στη Διαδικασία Στρατηγικών
Επενδύσεων, που εισάγεται με το
εν λόγω νομοσχέδιο εντάσσονται
επενδυτικά σχέδια που πληρούν
διαζευκτικά ένα τουλάχιστον από τα
ακόλουθα κριτήρια:
(α) το συνολικό κόστος της επένδυσης
είναι άνω των €200.000.000, ή
(β) το συνολικό κόστος της επένδυσης
είναι άνω των €75.000.000 και
ταυτόχρονα από την επένδυση
δημιουργούνται τουλάχιστον 200
νέες θέσεις εργασίας, ή
(γ) ανεξαρτήτως του συνολικού
κόστους της επένδυσης,
προβλέπεται ότι τουλάχιστον
€3.000.000 επενδύονται ανά τριετία
σε έργα υψηλής τεχνολογίας και
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

καινοτομίας που εντάσσονται στη
στρατηγική επένδυση, ή
(δ) από την επένδυση δημιουργούνται
κατά βιώσιμο τρόπο τουλάχιστον
250 νέες θέσεις εργασίας, ή
(ε) η επένδυση προάγει την
περιβαλλοντική προστασία της
Ελλάδας, ή
(στ) η επένδυση δημιουργεί υπεραξία
στην Ελλάδα στο χώρο της
εκπαίδευσης, της έρευνας και
της τεχνολογίας.
Για την αξιολόγηση των επενδυτικών
σχεδίων λαμβάνονται, ακόμη,
υπόψη η βιωσιμότητα της
επένδυσης, η φερεγγυότητα του
επενδυτή, η μεταφορά γνώσης και
τεχνογνωσίας, η προβλεπόμενη
αύξηση της απασχόλησης, η
περιφερειακή ή κατά τόπους
ανάπτυξη της χώρας, η ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας και
της ανταγωνιστικότητας της
εθνικής οικονομίας, η υιοθέτηση
καινοτομίας και υψηλής
τεχνολογίας, η αύξηση της
εξαγωγικής δραστηριότητας, η
προστασία του περιβάλλοντος και η
εξοικονόμηση της ενέργειας.
Οι Στρατηγικές Επενδύσεις μπορούν
να πραγματοποιηθούν εναλλακτικά
από το Δημόσιο, από ιδιώτες, με τη
σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού
τομέα ή με συμβάσεις μικτής μορφής.
3. Αρμόδιοι Φορείς
Αρμόδια για την ένταξη των
προτεινόμενων έργων στη
Διαδικασία των Στρατηγικών
Επενδύσεων είναι η Διυπουργική
Επιτροπή
Στρατηγικών
12

Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), η οποία
συστήνεται για το σκοπό αυτό. Στη
Δ.Ε.Σ.Ε. μετέχουν ως Πρόεδρος,
ο Υπουργός Επικρατείας και ως
μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών,
Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής,
Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων, Πολιτισμού και Τουρισμού
και ο αρμόδιος κατά περίπτωση
Υπουργός που εισηγείται το
θέμα της αρμοδιότητάς του.
Μάλιστα, η Δ.Ε.Σ.Ε. μπορεί με
ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή
της να εντάξει στις Διαδικασίες
Σ τρ α τ η γ ι κ ώ ν Ε π ε ν δ ύ σ ε ω ν
οποιαδήποτε επενδυτική πρόταση,
που κρίνει ότι είναι μείζονος
σημασίας για την εθνική οικονομία.
Οι αιτήσεις («φάκελοι επενδυτικών
σχεδίων») για την υπαγωγή
επενδύσεων στη διαδικασία
των Στρατηγικών Επενδύσεων
υποβάλλονται στην «Επενδύστε
στην Ελλάδα ΑΕ»,1 η οποία αποκτά
αυξημένες αρμοδιότητες, καθώς
εκτός του ότι δέχεται τις αιτήσεις
επενδυτών, αξιολογεί, γνωμοδοτεί
και διεκπεραιώνει αδειοδοτικές
διαδικασίες και οργανώνει τους
απαραίτητους διαγωνισμούς για
την υλοποίηση των επενδύσεων.
Σημαντική καινοτομία του
νομοσχεδίου αποτελεί η καθιέρωση
της «Επενδύστε στην Ελλάδα
ΑΕ» ως Κέντρου Εξυπηρέτησης
Επενδυτών («one - stop shop»)
με σκοπό την εμπρόθεσμη
διεκπεραίωση των διαδικασιών
έκδοσης των απαραίτητων αδειών
για την υλοποίηση της επένδυσης.
Μάλιστα, για όλες τις διαδικασίες
ενώπιον της «Επενδύστε στην
Ελλάδα ΑΕ» και των διοικητικών
αρχών καθιερώνονται σύντομες
προθεσμίες, μετά την άπρακτη
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

4. Στρατηγικές Επενδύσεις του
Ιδιωτικού Τομέα
Οι επενδυτές που επιθυμούν την
ένταξη των προτεινόμενων από
αυτούς επενδύσεων στη διαδικασία
των Στρατηγικών Επενδύσεων
οφείλουν να υποβάλουν στην
«Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ»
σχετική αίτηση, επιχειρησιακό
σχέδιο («business plan») της
επένδυσης, οικονομοτεχνική
μελέτη («investment impact
assessment»), μελέτη σκοπιμότητας
και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο
επιβεβαιώνει ότι η προτεινόμενη
επένδυση είναι ώριμη, εφικτή
εντός συγκεκριμένου χρονικού
και οικονομικού πλαισίου, φιλική
προς το περιβάλλον και ικανή
να συμβάλει στην ανάπτυξη της
εθνικής οικονομίας. Παράλληλα, οι
ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει
να αποδείξουν τη φερεγγυότητα
και τη σχετική εμπειρία τους στην
κατασκευή.
Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
15 εργάσιμων ημερών από
την κατάθεση του φακέλου και
του αποδεικτικού καταβολής
της Διαχειριστικής Αμοιβής
Αξιολόγησης, η «Επενδύστε στην
Ελλάδα ΑΕ», αφού μελετήσει το
φάκελο του αιτούντος επενδυτή,
γνωμοδοτεί στη Δ.Ε.Σ.Ε., η οποία,
εντός προθεσμίας 30 ημερών,
αποφασίζει για την ένταξη ή μη του
επενδυτικού σχεδίου στη Διαδικασία

Στρατηγικών Επενδύσεων. Εάν
κριθεί απαραίτητο, π.χ. εάν
προβλέπονται ειδικά φορολογικά
κίνητρα, η απόφαση ένταξης της
επενδυτικής πρότασης κυρώνεται
από τη Βουλή.
5. Δημόσιες Στρατηγικές
Επενδύσεις (Δ.Σ.Ε.)
Η διαδικασία ένταξης των Δ.Σ.Ε. στις
διατάξεις του εν λόγω νομοσχεδίου
διαφοροποιείται από την αντίστοιχη
των έργων του ιδιωτικού τομέα.
Καταρχάς, το Δημόσιο με δική
του πρωτοβουλία, εφαρμόζοντας
τα κριτήρια που θέτει ο νόμος και
κατόπιν έγκρισης της Δ.Ε.Σ.Ε.,
μπορεί δια του αρμόδιου Υπουργού
ή του Υπουργού Επικρατείας να
υπαγάγει ένα δημόσιο έργο στη
διαδικασία των Στρατηγικών
Επενδύσεων του νομοσχεδίου
και μάλιστα χωρίς να απαιτείται η
υποβολή πλήρους φακέλου, όπως
ισχύει για τα ιδιωτικά έργα.
Οι αναθέσεις των έργων της
κατηγορίας αυτής γίνονται μέσω
διεθνών ανοικτών διαγωνισμών
σε μία φάση χωρίς προεπιλογή,
ενώ σε ειδικές περιπτώσεις μέσω
κλειστού διαγωνισμού. Αρμόδιος
φορέας πραγματοποίησης όλων
των διαγωνιστικών διαδικασιών για
λογαριασμό του κυρίου του έργου
(αρμοδίου φορέα ή υπηρεσίας
του Δημοσίου) είναι η «Επενδύστε
στην Ελλάδα ΑΕ», η οποία είναι
υπεύθυνη για την προετοιμασία του
φακέλου δημοπράτησης του έργου
που περιλαμβάνει τη διακήρυξη,
το σχέδιο της σύμβασης ανάθεσης

και κάθε άλλο συνοδευτικό
διαγωνιστικό κείμενο. Η μέγιστη
επιτρεπτή διάρκεια προετοιμασίας
του φακέλου δημοπράτησης
ορίζεται σε 60 εργάσιμες ημέρες
από την ημερομηνία έγκρισης της
ένταξης από τη Δ.Ε.Σ.Ε..
Για Δ.Σ.Ε. που υλοποιούνται
με ιδιωτική χρηματοδότηση ή
με συγχρηματοδότηση μέσω
συνεργασίας ή σύμπραξης
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα
ή με σύμβαση παραχώρησης ή
μακροχρόνιας μίσθωσης, θα πρέπει
να γίνεται αναλυτική περιγραφή
των ελάχιστων τεχνικών και
λειτουργικών απαιτήσεων του
έργου. Στις περιπτώσεις αυτές, η
προσφορά των διαγωνιζόμενων
επενδυτών θα υποβάλλεται σε
κλειστό φάκελο, ο οποίος θα
περιλαμβάνει όλα τα έγγραφα
που προβλέπονται στη διακήρυξη
του διαγωνισμού (διάφορα
δικαιολογητικά, εγγυητικές
επιστολές, πιστοποιητικά εμπειρίας
κ.λπ), και τεχνική και οικονομική
προσφορά. Η αξιολόγηση των
προσφορών θα πραγματοποιείται
σε τρία αυτόνομα στάδια, δηλαδή
στον έλεγχο των δικαιολογητικών
(εντός 20 εργάσιμων ημερών),
στην αξιολόγηση των τεχνικών
προσφορών (εντός 30 εργάσιμων
ημερών) και στην εξέταση της
βέλτιστης οικονομικής προσφοράς
και την έκδοση σχετικού αναλυτικού
και πλήρως αιτιολογημένου
πρακτικού ανάδειξης προσωρινού
αναδόχου (εντός 10 εργάσιμων
ημερών). Τυχόν αντιρρήσεις,
ενστάσεις και προσφυγές κατά του

1

Η «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» («Invest In Greece S.A.») αποτελεί μετονομασία της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικό
Κέντρο Επενδύσεων ΑΕ» (ΕΛ.Κ.Ε. ΑΕ), η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου 2372/1996. Το νομοσχέδιο
ορίζει την «Επενδύστε στην Ελλάδα AE» ως δέκτη των αιτήσεων (φακέλων επενδυτικού σχεδίου) έναντι μικρού αντισταθμιστικού οφέλους,
της Διαχειριστικής Αμοιβής Αξιολόγησης, που καταβάλλεται από τον επενδυτή – αιτούντα κατά την κατάθεση της αίτησής του και του
σχετικού φακέλου επενδυτικού σχεδίου, και της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, που καταβάλλεται σε περίπτωση ένταξης του έργου
στη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων, κατά την υποβολή του φακέλου με τα απαραίτητα για την έκδοση των αδειών δικαιολογητικά.
H «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ» εποπτεύεται από κοινού από τον Υπουργό Επικρατείας και τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Ανταγωνιστικότητας.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010
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Θέματα Εμπορικού Δικαίου

παρέλευση των οποίων θεωρείται
ότι έχουν εγκριθεί τα υποβληθέντα
σχέδια και οι αιτήσεις.

τελευταίου κατατίθενται ενώπιον
της «Επενδύστε στην Ελλάδα ΑΕ»
και με την οριστική εκδίκαση
αυτών συντελείται η οριστική
ανάδειξη του Προσωρινού
Αναδόχου. Όπου προβλέπεται η
σύμπραξη διοικητικών αρχών,
οι αναγκαίες γνώμες και
αδειοδοτήσεις για την εκτέλεση
των έργων (χωροταξικές και
περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις,
βοηθητικά έργα και έργα
σύνδεσης) πρέπει να εκδίδονται
μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από
την υποβολή της σχετικής αίτησης.
Μετά την άπρακτη παρέλευση της
προθεσμίας αυτής τεκμαίρεται ότι
η άδεια έχει δοθεί.
6. Ειδικά Σχέδια Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται
η κατάρτιση των λεγόμενων
«Ειδικών Σχεδίων Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης Περιοχών Εγκατάστασης
Στρατηγικών Επενδύσεων»
με σκοπό τον ολοκληρωμένο
σχεδιασμό και ανάπτυξη των
περιοχών, όπου πραγματοποιούνται
ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν
Στρατηγικές Επενδύσεις (ιδιωτικές
και δημόσιες). Αυτά τα Ειδικά
Σχέδια εγκρίνονται με προεδρικά
διατάγματα, που κατισχύουν κάθε

αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης
Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων,
Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου,
σχεδίων πόλεων ή πολεοδομικών
μελετών και σχεδίων χρήσης γης
που αφορούν στις περιοχές για
τις οποίες εκδίδονται τα Ειδικά
Σχέδια. Επιπλέον, με τα ως άνω
αναφερόμενα προεδρικά διατάγματα
μπορούν να τροποποιούνται
εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια,
η δε δημοσίευση των εγκριτικών
διαταγμάτων έχει τις συνέπειες
έγκρισης σχεδίου πόλεως. Μάλιστα,
με τα ίδια διατάγματα μπορούν
να εγκρίνονται προσχώσεις επί
της θάλασσας και η χρήση τους,
ο τρόπος καθορισμού του νέου
αιγιαλού και ειδικότερα έργα επί
του αιγιαλού, της παραλίας και
παρακείμενου θαλάσσιου χώρου
ή του πυθμένα προκειμένου να
εξυπηρετηθούν οι Στρατηγικές
Επενδύσεις. Σημαντική είναι και
η πρόβλεψη στο νομοσχέδιο ότι
κάθε γενική και ειδική διάταξη
που αναφέρεται σε όρους και
περιορισμούς δόμησης σε εκτός
σχεδίου περιοχές δεν έχει
εφαρμογή στις περιοχές όπου
πραγματοποιούνται Στρατηγικές
Επενδύσεις.
7. Πολεοδομικές Ρυθμίσεις και
Απαλλοτριώσεις

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο,
υπουργικές αποφάσεις μπορούν να
θεσπίζουν παρεκκλίσεις από τους
ισχύοντες όρους και περιορισμούς
δόμησης στην περιοχή όπου
κατασκευάζονται, επεκτείνονται
ή εκσυγχρονίζονται Στρατηγικές
Επενδύσεις. Οι απαλλοτριώσεις που
είναι αναγκαίες για την εκτέλεση
των Στρατηγικών Επενδύσεων,
θεωρούνται ως κατεπείγουσας και
μείζονος σημασίας και μπορούν να
πραγματοποιούνται και πριν από
την προκήρυξη της Στρατηγικής
Επένδυσης. Έτσι, οι διαδικασίες
προκήρυξης και απαλλοτρίωσης
θα βαίνουν παράλληλα και θα
αποφεύγονται καθυστερήσεις που
έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν.
Προς αυτό το σκοπό τείνουν και
οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου
σχετικά με την κατάργηση της
διαδικασίας χαρακτηρισμού
δασικών εκτάσεων πριν από την
κήρυξη της απαλλοτρίωσής τους
που προβλέπει το άρθρο 14 του
νόμου 998/1979, τη σύντμηση
της προθεσμίας άσκησης αίτησης
ακυρώσεως κατά της κάθε
απαλλοτριωτικής πράξης σε 30
ημέρες και τον τρόπο και χρόνο
εκτίμησης των απαλλοτριωμένων
ακινήτων από το Σώμα Ορκωτών
Εκτιμητών εντός 2 μηνών από την
κατάθεση της σχετικής αίτησης.

Μνημόνιο & Ισχύουσες Συμβάσεις
Μανώλης Τρούλης
1. Εισαγωγή
Η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τα
χρόνια δημοσιονομικά προβλήματα,
που εντάθηκαν κυρίως μετά την
παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση,
υπέγραψε δεσμευτική σύμβαση για
τη χορήγηση δανείου ύψους 110
δις ευρώ. Οι όροι δανειοδότησης
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

από το μηχανισμό στήριξης που
δημιουργήθηκε με τη συμμετοχή
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
(ΔΝΤ) και της ΕΕ είναι ιδιαίτερα
επαχθείς και προβλέπουν, μεταξύ
άλλων, την επιβολή σκληρών
φορολογικών μέτρων από την
Κυβέρνηση, την περικοπή μισθών
και συντάξεων. Οι συνέπειες είναι
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ήδη ορατές στην αγορά, καθώς
υπό τις νέες αυτές συνθήκες
παρατηρείται ύφεση και γενικότερη
διστακτικότητα για τη σύναψη νέων
συμβάσεων, ενώ επανεξετάζονται οι
συμβάσεις που έχουν ήδη συναφθεί
κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα,
λαμβάνοντας υπόψη την καθολική
αυτή μεταβολή.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

παρέχει είναι άκυρη. Όμως, το εν
λόγω άρθρο δεν λαμβάνεται υπόψη
από το δικαστήριο αυτεπαγγέλτως,
αλλά μόνο μετά από αίτημα του
οφειλέτη για λύση ή αναπροσαρμογή
της σύμβασης στο προσήκον μέτρο.

2. Η ανατροπή του
δικαιοπρακτικού θεμελίου

Θεμελιώδης αρχή του δικαίου
των συμβάσεων είναι η αρχή της
συμβατικής πίστης, σύμφωνα με
την οποία τα συμπεφωνημένα
πρέπει να τηρούνται. Όμως, σε
ορισμένες περιπτώσεις, η απρόοπτη
μεταβολή των συνθηκών που
υπήρχαν κατά την κατάρτιση της
σύμβασης, καθιστά την εκπλήρωση
της παροχής του ενός μέρους
υπέρμετρα επαχθή, ώστε να μην
είναι πλέον αξιώσιμη, κατά την
καλή πίστη, η εμμονή του άλλου
μέρους στο αρχικά συμφωνημένο
περιεχόμενο της σύμβασης.
Ειδικότερα, ως γεγονότα στα
οποία τα μέρη στήριξαν κυρίως,
ενόψει της καλής πίστης και
των συναλλακτικών ηθών, τη
σύναψη σύμβασης, νοούνται οι
διακριτές αντικειμενικές συνθήκες
που λήφθηκαν υπόψη κατά την
κατάρτιση της σύμβασης και που
αποτέλεσαν το δικαιοπρακτικό
θεμέλιό της. Ωστόσο, για να
εφαρμοστεί η εν λόγω διάταξη του
άρθρου 388 ΑΚ πρέπει ο οφειλέτης
να αποδείξει την πλήρη μεταβολή
των συνθηκών που υπήρχαν
κατά τη συμφωνία καθώς και τη
συνομολόγηση και την αποδοχή των
όρων της σύμβασης, δηλαδή των
δεδομένων που συνεκτιμήθηκαν
από τα μέρη.

2.1. Το άρθρο 388 Αστικού Κώδικα
Σύμφωνα με το άρθρο 388 του
Αστικού Κώδικα (ΑΚ), «Απρόοπτη
μεταβολή των συνθηκών», εάν
τα γεγονότα στα οποία τα μέρη
στήριξαν τη σύναψη σύμβασης,
μεταβλήθηκαν στη συνέχεια από
λόγους έκτακτους που δεν μπορούσαν
να προβλεφθούν, και η παροχή του
οφειλέτη έγινε, λόγω της μεταβολής,
υπέρμετρα επαχθής, ενόψει και της
αντιπαροχής,1 το δικαστήριο μπορεί
κατά την κρίση του με αίτηση του
οφειλέτη να αναγάγει την παροχή
στο μέτρο που αρμόζει και να
αποφασίσει τη λύση της σύμβασης εξ
ολοκλήρου ή κατά το μέρος που δεν
εκτελέστηκε ακόμη. Εάν αποφασιστεί
η λύση της σύμβασης, επέρχεται
απόσβεση των υποχρεώσεων
παροχής που πηγάζουν απ’ αυτήν και
οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία
υποχρέωση να αποδώσουν τις
παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις
για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό.
Κατά την κρατούσα γνώμη, το άρθρο
388 ΑΚ θέτει κανόνα αναγκαστικού
δικαίου. Αυτό σημαίνει ότι δεν
χωρεί παραίτηση από το δικαίωμα
αυτό, ενώ η εκ των προτέρων
παραίτηση από την προστασία που

2.2. Το δικαιοπρακτικό θεμέλιο της
σύμβασης

2.3. Έκτακτοι και απρόβλεπτοι λόγοι

μεταβολής των συνθηκών
Επιπροσθέτως, για την εφαρμογή
της εν λόγω διάταξης και την
εξαιρετική παρέμβαση του
δικαστή στη σύμβαση απαιτείται η
μεταβολή να προέκυψε από λόγους
μεταγενέστερους της κατάρτισης
της σύμβασης, έκτακτους και
απρόβλεπτους. Ειδικότερα,
η μεταβολή των συνθηκών
εκδηλώνεται στην πράξη υπό δύο
κυρίως μορφές:
(α) ως αύξηση των προϋπολογισθέντων
εξόδων παραγωγής, προμήθειας
ή εκτέλεσης της παροχής για τον
οφειλέτη (π.χ. λόγω αύξησης
της αξίας των πρώτων υλών για
την κατασκευή του πωλούμενου
πράγματος), ή
(β) ως μείωση της πραγματικής
αξίας της προσδοκώμενης από
το δανειστή προσόδου, δηλαδή
συνήθως της χρηματικής
αντιπαροχής (π.χ. λόγω
υποτίμησης του νομίσματος).
Για να χαρακτηριστούν απρόβλεπτοι
αυτοί οι λόγοι, θα πρέπει κατά το
χρόνο σύναψης της σύμβασης
αφενός να ήταν αδύνατη η
πρόβλεψή τους2 και αφετέρου να
ήταν αδύνατο να εκτιμηθεί η έκταση
των συνεπειών τους. Η δυνατότητα
πρόβλεψης κρίνεται σύμφωνα
με τις αρχές της καλής πίστης και
λαμβάνοντας υπόψη τη μόρφωση,
την εμπειρία και τις τυχόν ειδικές
γνώσεις που είχαν τα μέρη.3 Μένει
πλέον στα δικαστήρια που θα
κληθούν να αντιμετωπίσουν έναν
τέτοιο ισχυρισμό από οφειλέτη, να
αποφασίσουν εάν η οικονομική
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί

1 Η διάταξη αφορά μόνο σε αμφοτεροβαρείς συμβάσεις, δηλαδή συμβάσεις στις οποίες ο ένας συμβαλλόμενος προσφέρει μια παροχή έναντι

ανταλλάγματος που οφείλει να καταβάλει ο αντισυμβαλλόμενος (αντιπαροχή).
2 Mονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7419/1974, Εφετείο Αθηνών 9781/1982.
3 Εφετείο Αθηνών 11145/1986, Άρειος Πάγος 1252/1986.
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Τίθεται το ερώτημα εάν οι
πρόσφατες δραματικές συνέπειες
της χρηματοπιστωτικής κρίσης και
η εμπλοκή του ΔΝΤ στα οικονομικά
δεδομένα της χώρας μας μπορούν
να ερμηνευθούν ως ανατροπή
του δικαιοπρακτικού θεμελίου
που τα μέρη έθεσαν ως βάση μιας
παλαιότερης σύμβασης.

στη χώρα μας μπορεί να θεωρηθεί
ότι προήλθε από την απρόβλεπτη κι
έκτακτη μεταβολή των γεγονότων
στα οποία είχε στηριχθεί μια
σύμβαση που δεν έχει ακόμα
εκτελεστεί εξ ολοκλήρου.
Επομένως, μπορεί να αιτηθεί την
εφαρμογή του άρθρου 388 ΑΚ, για
παράδειγμα, ο καλόπιστος μισθωτής
ενός ακινήτου που συμφώνησε
υψηλό μίσθωμα, το οποίο σήμερα
κρίνεται υπέρμετρα επαχθές
ή ο καλόπιστος προμηθευτής

που συμφώνησε σταθερή τιμή
πώλησης ενός προϊόντος για
ορισμένο χρονικό διάστημα, που
όμως σήμερα λόγω εξάρτησης της
τιμής χονδρικής από τις τιμές των
ενεργειακών πόρων (π.χ. πετρέλαιο,
φυσικό αέριο κ.ά.) καθιστά την
εκτέλεση της σύμβασης ζημιογόνο
αντί να αποφέρει ένα εύλογο κέρδος
στην επιχείρηση κ.ά.
3. Συμπεράσματα
Μετά την επιβολή των μέτρων που

προβλέφθηκαν στο Μνημόνιο, τα
δικαστήρια μπορεί να κληθούν
να αποφασίσουν για μία σειρά
συμβάσεων, εάν η εξαιρετική
οικονομική κατάσταση που
δημιουργείται στη χώρα μας
με την παρουσία του ΔΝΤ και
τις αρμοδιότητες που αυτό έχει
αναλάβει από το Μνημόνιο, πληρούν
τις προϋποθέσεις εφαρμογής του
άρθρου 388 ΑΚ αναπροσαρμόζοντας
έτσι τις παροχές των οφειλετών σε
συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν
από την οικονομική κρίση.

Τροποποίηση Νόμου Επαγγελματικών
Μισθώσεων
Ιωάννα Λαζαρίδου - Ελμαλόγλου
1. Εισαγωγικά
Με το άρθρο 17 παράγραφος 1 του
νόμου 3853/2010 «Απλοποίηση
Διαδικασιών
Σύστασης
Προσωπικών και Κεφαλαιουχικών
Εταιρειών και άλλες Διατάξεις»
τροποποιήθηκε το άρθρο 43
του προεδρικού διατάγματος
(π.δ.) 34/1995 «Κωδικοποίηση
Διατάξεων Νόμων περί Εμπορικών
Μισθώσεων». Το εν λόγω άρθρο
ρυθμίζει την καταγγελία της
επαγγελματικής μίσθωσης από το
μισθωτή. Σύμφωνα με την ως άνω
τροποποίηση:
(α) προκειμένου ο μισθωτής να
καταγγείλει την επαγγελματική
μίσθωση θα πρέπει να έχει
παρέλθει ένα έτος από την
έναρξη της σύμβασης (αντί δύο
που προέβλεπε το άρθρο 43 στην
προηγούμενη μορφή του),
(β) τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται μετά την πάροδο
Kελεμένης & Συνεργάτες
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τριών μηνών από τη γνωστοποίηση
της καταγγελίας (αντί για έξι) και

μισθωμάτων για τα ακίνητα που
στεγάζονταν.

(γ) η αποζημίωση που οφείλεται
από το μισθωτή στον εκμισθωτή
ισούται με ένα μηνιαίο μίσθωμα
(αντί για τέσσερα).

Έτσι, προτάθηκε και ψηφίστηκε η ως
άνω τροποποίηση του άρθρου του
π.δ. 34/1995 για την καταγγελία της
μίσθωσης από το μισθωτή, σκοπός
της οποίας είναι να διευκολύνει
την επαναδιαπραγμάτευση των
μισθώσεων, όπως ρητά σημειώνεται
στην αιτιολογική έκθεση του νόμου
3853/2010. Οι επιχειρηματίες
– μισθωτές μπορούν πλέον να
επαναδιαπραγματευτούν επί νέας
βάσης τις υφιστάμενες μισθώσεις,
καθώς κατά το προγενέστερο
καθεστώς, ο χρόνος προμήνυσης
και το ύψος της αποζημίωσης
αποτελούσαν παράγοντες που
καθιστούσαν δυσχερή κάθε
επαναδιαπραγμάτευση. Αντιθέτως,
στο τροποποιημένο άρθρο 43, η
προμήνυση των τριών μηνών έχει
τη λογική ότι αντιστοιχεί –grosso
modo– στο χρόνο που χρειάζεται μία
επιχείρηση για να επανεγκατασταθεί,
ενώ η καταβολή αποζημίωσης που

2. Σκοπός της νέας ρύθμισης
Η ως άνω τροποποίηση προτάθηκε
και ψηφίστηκε στα πλαίσια της
οικονομικοπολιτικής συγκυρίας
που διαμορφώθηκε μέσα στους
πρώτες μήνες του 2010. Ειδικότερα,
η μείωση της εμπορικής κίνησης
και οι διαδοχικές αυξήσεις του
Φ.Π.Α. μείωσαν σημαντικά τον
τζίρο των καταστημάτων. Η μείωση
του τζίρου σε συνδυασμό με την
απροθυμία των τραπεζών να
παρέχουν χρηματοδότηση στις
ελληνικές επιχειρήσεις οδήγησαν
με τη σειρά τους τις επιχειρήσεις
σε αδυναμία να ανταποκριθούν
στις υποχρεώσεις τους, μεταξύ
των οποίων και η καταβολή
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3. Μεταβατικές διατάξεις
Πέραν της βασικής ρύθμισης
του άρθρου 43, το άρθρο 17 του
νόμου 3853/2010 συμπεριέλαβε
και ορισμένες μεταβατικές
διατάξεις. Η βασικότερη από
αυτές προβλέπει ότι το δικαίωμα
καταγγελίας της εμπορικής
μίσθωσης έχει ο μισθωτής ακόμη
και αν έχει παραιτηθεί από αυτό
με βάση το άρθρο 45 του π.δ.
34/1995. Ειδικότερα, σύμφωνα
με το άρθρο 45 του π.δ. 34/1995,
η παραίτηση οποιουδήποτε από
τους συμβαλλομένους από τα
δικαιώματα του π.δ. 34/1995 κατά
την κατάρτιση της μίσθωσης είναι
άκυρη. Εξ αντιδιαστολής συνάγεται
ότι η παραίτηση είναι έγκυρη,
εάν πραγματοποιηθεί σε χρόνο
μεταγενέστερο από την κατάρτιση
της μίσθωσης. Επομένως, τα μέρη
μπορούν να συμφωνήσουν, με
νέο συμφωνητικό μεταγενέστερο
και τροποποιητικό του αρχικού,
την παραίτηση του μισθωτή από
τα δικαιώματα του άρθρο 43 και
να ορίσουν μεγαλύτερο χρόνο
προμήνυσης και υψηλότερη
αποζημίωση. Με την εν λόγω
μεταβατική διάταξη, η οποία με
βάση την παράγραφο 4 του ίδιου
άρθρου (άρθρο 17 του νόμου
3853/2010) ισχύει για καταγγελίες
που θα γίνουν μέχρι την 31 η
Δεκεμβρίου 2010, παρασχέθηκε
εκ νέου η προστασία του άρθρου
43 σε μισθωτές που είχαν εγκύρως
παραιτηθεί από αυτήν και μάλιστα
με βάση τους νέους ευνοϊκότερους
όρους που ισχύουν κατόπιν της
τροποποίησής του.
Όσον αφορά στις καταγγελίες
που είχαν ήδη ασκηθεί κατά τη
δημοσίευση του νόμου 3853/2010,
Ενημερωτικό Δελτίο
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ενώ ο μισθωτής είχε παραιτηθεί
νόμιμα από αυτό το δικαίωμα,
στο Νόμο ορίζεται ότι τέτοιες
καταγγελίες θεωρούνται έγκυρες
και τα αποτελέσματα αυτών
επέρχονται μετά από τρεις μήνες,
όχι όμως πριν από τη δημοσίευση
του Νόμου. Στην περίπτωση
αυτή, ο μισθωτής υποχρεούται
σε καταβολή αποζημίωσης ίσης
με το ποσό ενός μισθώματος.
Είναι αξιοσημείωτο ότι μολονότι
ρυθμίστηκε η περίπτωση
καταγγελιών που είχαν ήδη
ασκηθεί ενώ ο μισθωτής είχε
παραιτηθεί νόμιμα από το δικαίωμα
καταγγελίας, δεν προβλέφθηκε
τι συμβαίνει σε περίπτωση
καταγγελιών που είχαν ήδη
ασκηθεί, ενώ ο μισθωτής δεν
είχε παραιτηθεί από το δικαίωμα
καταγγελίας. Λογικό, ωστόσο,
φαίνεται ότι εφόσον ισχύει το
μείζον, δηλαδή η εφαρμογή της
νέας διάταξης σε περιπτώσεις
που έχει προηγηθεί παραίτηση
από την προστασία του άρθρου
43, ισχύει και το έλασσον,
δηλαδή η εφαρμογή της διάταξης
σε περιπτώσεις που δεν έχει
προηγηθεί τέτοια παραίτηση.

4. Οδηγία Υπουργείου Οικονομικών
για Επαναδιαπραγμάτευση
των Μισθωμάτων Κτιρίων του
Δημόσιου Τομέα

Τέ λ ο ς , σ ύ μ φ ω ν α μ ε τ η ν
παράγραφο 3 του άρθρου 17
του νόμου 3853/2010, το άρθρο
43 εφαρμόζεται, κατ’ απόκλιση
από το άρθρο 4 παράγραφος 1
περίπτωση θ΄ του π.δ. 34/1995
(μισθώσεις ακινήτων που έχουν
χαρακτηριστεί ως διατηρητέα)
και για την καταγγελία από το
μισθωτή σύμβασης ορισμένου
χρόνου που έχει συναφθεί
για τις δραστηριότητες των
άρθρων 1 και 2 του π.δ. 34/1995
(προστατευόμενες δραστηριότητες
και προστατευόμενα επαγγέλματα)
για ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί
ως διατηρητέο. Σημειωτέον ότι
και η εν λόγω διάταξη ισχύει για
καταγγελίες που θα γίνουν έως την
31η Δεκεμβρίου 2012.

Η εμπειρία των τελευταίων μηνών
κατέδειξε ότι η τροποποίηση
του άρθρου περί καταγγελίας
της μίσθωσης από την πλευρά
του μισθωτή πέτυχε το σκοπό
της, δηλαδή τη δημιουργία
πρόσφορου εδάφους για την
επαναδιαπραγμάτευση των
υφιστάμενων μισθώσεων. Σε
ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα,
λειτούργησε (κι εξακολουθεί
να λειτουργεί) καθ’ υπέρβαση
του σκοπού της διάταξης,
αφού επιδιώκεται η μείωση
μισθωμάτων από επιχειρήσεις
οι οποίες στην πραγματικότητα
δεν έχουν επηρεαστεί από την
οικονομική κρίση. Δεν υπάρχει
αμφιβολία, πάντως, ότι η εν
λόγω τροποποίηση δίνει μια
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Πριν από την ψήφιση του νόμου
3853/2010, το Υπουργείο Οικονομικών
απέστειλε στους αρμόδιους φορείς
οδηγία για την επαναδιαπραγμάτευση
των μισθωμάτων που καταβάλλονται
για τα μισθωμένα κτίρια του
δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με
την εν λόγω οδηγία, σκοπός των
επαναδιαπραγματεύσεων ήταν
η μείωση των υφιστάμενων
μισθωμάτων κατά 20%. Στην
οδηγία του Υπουργείου αναφέρεται
επίσης ότι οι νέες συμβάσεις θα
πρέπει να προβλέπουν τις ίδιες
τιμές για τουλάχιστον τρία έτη,
χωρίς περαιτέρω ανατιμήσεις και
προσαυξήσεις. Από τα ανωτέρω
καθίσταται σαφής η πρόθεση της
διοίκησης να θέσει τις μισθώσεις
ακινήτων, του δημόσιου ή του
ιδιωτικού τομέα σε νέες βάσεις
που να ανταποκρίνονται στα
νέα οικονομικοπολιτικά και
δημοσιονομικά δεδομένα.
5. Συμπερασματικά
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αντιστοιχεί σε ένα μηνιαίο μίσθωμα
είναι κάτι που ο μισθωτής μπορεί να
«αντέξει» προκειμένου να μειώσει
τα έξοδά του μακροπρόθεσμα
με τη σύναψη νέας μίσθωσης με
ευνοϊκότερους όρους.

ανάσα στις ελληνικές εμπορικές
επιχειρήσεις που βάλλονται
σημαντικά από τη διαμορφωθείσα

οικονομική συγκυρία και
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για
επαναπροσδιορισμό του ύψους

των μισθωμάτων σε επίπεδα που
ανταποκρίνονται στις παρούσες
συνθήκες.

Οι συμβάσεις allotment & guarantee
Μάνια Τσουμήτα
1. Ο «Κανονισμός»
Σημαντικό νομοθέτημα για την
εγχώρια τουριστική βιομηχανία
είναι η απόφαση 503007/29.11.1976
του Γενικού Γραμματέα του ΕΟΤ
(«Κανονισμός») που ρυθμίζει τις
σχέσεις μεταξύ ξενοδόχων και
μεμονωμένων πελατών αλλά
και τη «χονδρική» μίσθωση
υπνοδωματίων και την παροχή
συναφών υπηρεσιών εκ μέρους
ταξιδιωτικών οργανισμών ή
τουριστικών γραφείων. Μάλιστα, ο
ισχύων Κανονισμός από το χρόνο
δημοσίευσής του με το άρθρο 8
του νόμου 1652/1986 – που κατά τα
λοιπά ρυθμίζει τη χρονομεριστική
μίσθωση (time-sharing) – απέκτησε
αναδρομικά ισχύ νόμου και η
τήρησή του έχει ανατεθεί στους
διευθυντές των ξενοδοχειακών
μονάδων.
2. Οι συμβάσεις guarantee
(commitment) και allotment
H σύμβαση guarantee (commitment)
αποτελεί τη λεγόμενη «βέβαιη ή
εγγυημένη κράτηση» που παρέχει
την υψηλότερη προστασία στον
ξενοδόχο. Στα πλαίσια της εν
λόγω σύμβασης ο ξενοδόχος
αναλαμβάνει την υποχρέωση να
παραχωρεί το συμφωνηθέντα
αριθμό κλινών και να παρέχει τις
συναφείς ξενοδοχειακές παροχές
για την προκαθορισμένη περίοδο
στον αντισυμβαλλόμενό του, ο
οποίος με την σειρά του οφείλει το
συμφωνηθέν αντίτιμο-μίσθωμα,
Kελεμένης & Συνεργάτες
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ανεξαρτήτως εάν έκανε πλήρη
χρήση των μισθωθεισών κλινών,
παραχωρώντας τη χρήση τους
στους δικούς του πελάτες. Εδώ,
τον επιχειρηματικό κίνδυνο να
μην καλυφθούν τα μισθωμένα
καταλύματα φέρει ο μισθωτής,
ο οποίος υποχρεούται, σε κάθε
περίπτωση, σε ολική καταβολή του
συμφωνηθέντος μισθώματος.
Η σύμβαση allotment, γνωστή ως
κράτηση «υπό προειδοποίηση»
ή «κατά μερίδιο» είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη στην ελληνική
τουριστική αγορά. Το ιδιαίτερο
χαρακτηριστικό στοιχείο της είναι
ο συμβατικός προσδιορισμός
δύο ακραίων ποσοτικών ορίων
μισθωμένων κλινών, ενός
ανώτατου και ενός κατώτατου,
εντός ορισμένης χρονικής περιόδου
(μιας ή περισσότερων τουριστικών
σαιζόν) με συνεχή αποστολή
εναλλασσόμενων πελατών (άρθρο
11 του Κανονισμού). Ανάμεσα
στους λοιπούς όρους που πρέπει
να περιλαμβάνονται στη σύμβαση
allotment είναι η συμφωνηθείσα τιμή
απλής διανυκτέρευσης με πρωινό,
ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή,
ο τύπος δωματίων και η ακριβής
χρονική διάρκεια της μίσθωσης.
3. Σύμβαση allotment: δικαιώματα
και υποχρεώσεις των
αντισυμβαλλομένων
3.1. Συνοπτική παρουσίαση
Ο ξενοδόχος υποχρεούται να
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απαντά εγγράφως εντός τριών
ημερών σχετικά με την αποδοχή
των παραγγελιών για μίσθωση
δωματίων και δικαιούται να
ζητήσει προκαταβολή μέχρι 25% του
συνόλου της τιμής διανυκτέρευσης
για όλες τις ημέρες διαμονής. Η
προκαταβολή δεν πρέπει να είναι
κατώτερη του μισθώματος μίας
ημέρας. Η κράτηση θεωρείται ότι
έχει ολοκληρωθεί με τη λήψη της
συμφωνηθείσας προκαταβολής
ή με την έγγραφη αποδοχή της
κράτησης από τον ξενοδόχο.
Κύρια υποχρέωση του ξενοδόχου
είναι η εκ μέρους του διατήρηση
δεσμευμένου του ανώτατου ορίου
κλινών, υποχρεούμενου σε ενάντια
περίπτωση σε αποζημίωση του
αντισυμβαλλομένου του, ενώ ο
αντισυμβαλλόμενός του, δηλαδή το
τουριστικό γραφείο ή ο ταξιδιωτικός
πράκτορας που μισθώνει τις κλίνες
για τους πελάτες του, υποχρεούται
μόνο να καλύψει το κατώτατο όριο
των παραγγελθεισών κλινών. Σε
περίπτωση μη κάλυψης του εν λόγω
κατώτατου ορίου, το τουριστικό
γραφείο ή ο ταξιδιωτικός πράκτορας
οφείλει, σύμφωνα με το άρθρο 12
παράγραφος 3 του Κανονισμού,
να αποζημιώσει τον ξενοδόχο
με το ήμισυ του συμφωνηθέντος
μισθώματος για τις υπόλοιπες
κλίνες μέχρι την κάλυψη του ορίου
αυτού. Η εν λόγω αποζημίωση
δύναται να συμψηφιστεί με την
τυχόν δοθείσα προκαταβολή.
Σε περίπτωση, όμως, που το
τουριστικό γραφείο ή ο ταξιδιωτικός
πράκτορας ακυρώσει μέρος ή το
Ενημερωτικό Δελτίο
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3.2. Η απόφαση 38/1997 της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου
Πρακτικά ζητήματα προκύπτουν
από την αντίθετη ερμηνεία των
διατάξεων του Κανονισμού
από την απόφαση 38/1997 της
Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η
οποία αναγνώρισε δυσμενέστερη
μεταχείριση στον αντισυμβαλλόμενο
του ξενοδόχου, όταν αυτός είναι
τουριστικός πράκτορας. Ειδικότερα,
το δικαστήριο αποφάνθηκε τα εξής:
(α) Εάν το τουριστικό γραφείο
συμφώνησε κατώτατο όριο
συνεχώς εναλλασσόμενων κατά
περίοδο πελατών (σύμβαση
allotment), το οποίο δεν μπόρεσε
να καλύψει, οφείλει να καταβάλει
στον ξενοδόχο το ½ της τιμής
για το ακάλυπτο υπόλοιπο του
Ενημερωτικό Δελτίο
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κατώτατου ορίου. Μάλιστα,
αυτό ισχύει, ανεξαρτήτως εάν το
τουριστικό γραφείο ειδοποίησε
τον ξενοδόχο προ 21 ημερών ή
όχι.
(β) Εάν το τουριστικό γραφείο
παρήγγειλε συγκεκριμένο
αριθμό κλινών (σύμβαση
commitment) και δεν έκανε
χρήση αυτών, ακυρώνοντας
τη συμφωνία για το μέρος ή
το σύνολο των κλινών που
συμφωνήθηκαν, οφείλει
καταρχήν να καταβάλει το
σύνολο της συμφωνηθείσας
τιμής. Ωστόσο, εάν το γραφείο
ειδοποίησε τον ξενοδόχο για
τις ακυρώσεις τουλάχιστον 21
ημέρες πριν, απαλλάσσεται
πλήρως. Αυτό, άλλωστε,
συμβαίνει και στην περίπτωση
ακύρωσης
κράτησης
μεμονωμένου πελάτη.
Αυτή η απόφαση παραβλέπει
τη συστηματική θέση των
άρθρων 11-13 του Κανονισμού
που συγκροτούν το ρυθμιστικό
πλαίσιο της σύμβασης allotment.
Όμως, βρήκε θερμή αποδοχή
από την πλευρά των ξενοδόχων,
λόγω της αυστηρότητας και
δυσμενούς μεταχείρισης με την
οποία αντιμετωπίζει την ακύρωση
ομαδικών κρατήσεων δωματίων
σε περίπτωση σύμβασης allotment
σε σύγκριση με την ακύρωση
μεμονωμένων δωματίων.
4. Υπερκρατήσεις (overbοoking)
στα πλαίσια του allotment
Από τα ανωτέρω καθίσταται σαφές
ότι ο επιχειρηματικός κίνδυνος για
τον ξενοδόχο που καταρτίζει μία
σύμβαση allotment είναι μεγάλος.
Συνήθως στην πράξη καταρτίζονται
ταυτόχρονα πολλές ξενοδοχειακές
συμβάσεις με διαφορετικούς
διοργανωτές/πράκτορες
(υπερκρατήσεις, overbookings),
19

αφού η απλή ανάληψη υποχρέωσης
έναντι πολλών για την ίδια παροχή
δεν στοιχειοθετεί την εκ μέρους
του ξενοδόχου παράβαση της
σύμβασης. Ωστόσο, με τον τρόπο
αυτό ο κίνδυνος μετακυλίεται από
τον ξενοδόχο στο διοργανωτή
(τουριστικό γραφείο ή ο ταξιδιωτικό
πράκτορα), γεγονός που από
αστικής πλευράς αποτελεί υπαίτια
μη εκπλήρωση της κύριας
υποχρέωσης του ξενοδόχου για
παραχώρηση της χρήσης κατά τη
συμφωνηθείσα περίοδο. Γι’ αυτό,
ρητή μνεία στην απαγόρευση
υπερκρατήσεων (overbookings)
γίνεται στο άρθρο 10 του
Κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο
«απαγορεύεται στον ξενοδόχο να
συνάπτει συμβάσεις εκμίσθωσης
για κλίνες περισσότερες από
εκείνες που διαθέτει το ξενοδοχείο
του».
Σε περίπτωση παράβασης αυτής
της απαγόρευσης μπορεί να
επιβληθεί ως διοικητική κύρωση ο
υποβιβασμός του ξενοδοχείου στην
αμέσως κατώτερη κατηγορία για
ένα έτος. Περαιτέρω, ο ξενοδόχος
υποχρεούται σε έντοκη επιστροφή
της τυχόν δοθείσας προκαταβολής
και παράλληλη εκτέλεση της
σύμβασης, δηλαδή εξασφάλιση
της διαμονής σε άλλο ξενοδοχείο
ιδίας κατηγορίας στην ίδια περιοχή,
βαρυνόμενος με τη μεταφορά
και την τυχόν επιπλέον αξία της
διαμονής στο άλλο ξενοδοχείο. Εάν
η εξασφάλιση παρόμοιας διαμονής
δεν είναι εφικτή, γεγονός σύνηθες
σε περιόδους αιχμής, ο ξενοδόχος
υποχρεούται να αποζημιώσει
τον πελάτη με το σύνολο της
συμφωνηθείσας τιμής διαμονής για
ολόκληρο το χρονικό διάστημα, είτε
ο πελάτης προέβη σε απευθείας
συμφωνία με το ξενοδοχείο,
είτε είναι κομιστής voucher που
εκδόθηκε κατόπιν υπογραφής
σχετικού συμφωνητικού.
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σύνολο των κλινών με ειδοποίηση
τουλάχιστον 21 ημερών πριν από τη
συμφωνημένη άφιξη των πελατών,
τότε δεν οφείλει αποζημίωση στον
ξενοδόχο (release period – άρθρο
13 παράγραφος 1 του Κανονισμού).
Εάν το τουριστικό γραφείο ή ο
ταξιδιωτικός πράκτορας προβεί σε
ακυρώσεις κατά τη χαμηλή περίοδο
(Απρίλιος, Μάιος, Οκτώβριος),
ο ξενοδόχος έχει δικαίωμα –
με ειδοποίηση 21 ημερών πριν
από την έναρξη κάθε μήνα – να
περιορίσει το allotment κατά την
υψηλή περίοδο (ή περίοδο αιχμής,
δηλαδή κατά τους μήνες Ιούνιο,
Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο)
αναλογικά και πάντως όχι κάτω
από το κατώτατο όριο του μήνα
που συμφωνήθηκε. Αντίστοιχα, ο
ξενοδόχος έχει δικαίωμα χρονικού
ορίου αποδέσμευσης (21 ημέρες)
πριν από κάθε άφιξη πελατών
για όσες από τις συμφωνηθείσες
κλίνες δεν έγινε επιβεβαίωση
της κράτησης με voucher ή με
rooming list (ονομαστική κατάσταση
πελατών κατά δωμάτιο – άρθρο 13
παράγραφος 2 του Κανονισμού).

Ηλεκτρονικές Συμβάσεις
Όλγα Σαρλάκη

1. Εισαγωγή
Η ανάπτυξη της πληροφορικής
και η εξάπλωση της χρήσης
των ηλεκτρονικών υπολογιστών
επέφερε μεταξύ άλλων και
νέους τρόπους κατάρτισης
των συμβάσεων, γεννώντας,
όμως, παράλληλα και πολλά
ερωτήματα σχετικά με το κύρος
και την απόδειξη των συμβάσεων
αυτών. Το βασικό ερώτημα
συνίσταται στο εάν και υπό ποιους
όρους το ηλεκτρονικό έγγραφο1
(π.χ. το ηλεκτρονικό μήνυμα)
που χρησιμοποιείται ευρέως
στις εμπορικές συναλλαγές,
εξομοιώνεται με το ιδιωτικό έγγραφο
στα πλαίσια τόσο του ουσιαστικού
όσο και του δικονομικού δικαίου. Η
απάντηση στο ερώτημα αυτό είναι
απόλυτα συνυφασμένη με τη χρήση
της ηλεκτρονικής υπογραφής και τη
διάκρισή της σε ασφαλή προηγμένη
και σε απλή ηλεκτρονική υπογραφή.
Αυτή τη διάκριση εισήγαγε το
προεδρικό διάταγμα (ΠΔ) 150/2001
«Ηλεκτρονικές Υπογραφές», το
οποίο ενσωμάτωσε στο ελληνικό
δίκαιο την Κοινοτική Οδηγία
1999/93, με την οποία ρυθμίστηκε
για πρώτη φορά η έννοια και
αναγνώριση της ηλεκτρονικής
υπογραφής.

2. Η κατάρτιση συμβάσεων μέσω
ηλεκτρονικών εγγράφων
Στις περιπτώσεις των άτυπων
συμβάσεων (π.χ. σύμβαση
πώλησης, έργου, δανείου) που
μπορούν να καταρτιστούν και
προφορικά, γίνεται δεκτό ότι
είναι δυνατή η κατάρτισή τους
με την ανταλλαγή δηλώσεων
βούλησης μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, εφόσον, βέβαια,
η κατάρτιση της σύμβασης
μπορεί να αποδειχθεί. Ζήτημα
εγκυρότητας μίας σύμβασης που
έχει συναφθεί μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) ανακύπτει
μόνο στις περιπτώσεις των τυπικών
συμβάσεων, για την έγκυρη
κατάρτιση των οποίων ο νόμος
απαιτεί την τήρηση ορισμένου
(έγγραφου ή συμβολαιογραφικού)
τύπου.
Ειδικότερα, όσον αφορά στις
τυπικές συμβάσεις, για τις οποίες
ο νόμος προβλέπει το ιδιωτικό
έγγραφο ως συστατικό τύπο (π.χ.
σύμβαση σύστασης νομικού
προσώπου, εγγύησης, υπόσχεσης
ή αναγνώρισης χρέους), η ιδιόχειρη
υπογραφή του εκδότη αποτελεί κατά
κανόνα τη μοναδική ουσιαστική
προϋπόθεση για την τήρηση του

έγγραφου τύπου (άρθρο 160
του Αστικού Κώδικα), ενώ είναι
αδιάφορος ο τρόπος σύνταξης
του εγγράφου (χειρόγραφα ή με
μηχανικό μέσο). Στην περίπτωση
αυτή, αυτό που ενδιαφέρει είναι
εάν το ηλεκτρονικό έγγραφο που
φέρει ηλεκτρονική και όχι ιδιόχειρη
υπογραφή πληροί τις προϋποθέσεις
του νόμου για ύπαρξη συστατικού
τύπου, πράγμα που είναι ιδιαίτερα
σημαντικό καθώς η μη τήρηση
του νόμιμου έγγραφου συστατικού
τύπου συνεπάγεται την ακυρότητα
της σύμβασης (άρθρο 159 του
Αστικού Κώδικα). Σύμφωνα
με το ΠΔ 105/2001, η ασφαλής
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή2
που προϋποθέτει την πιστοποίησή
της από ειδικούς, παρέχοντες
υπηρεσίες πιστοποίησης3 (άρθρα 2,
6 και Παράρτημα ΙΙ του ΠΔ) επέχει
θέση ιδιόχειρης υπογραφής από
τη σκοπιά τόσο του ουσιαστικού
όσο και του δικονομικού δικαίου
(άρθρο 3 παράγραφος 2 του ΠΔ).
Έτσι, ένα ηλεκτρονικό έγγραφο με
ασφαλή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή πληροί την προϋπόθεση
του έγγραφου συστατικού τύπου
του άρθρου 160 του Αστικού
Κώδικα. Από την άλλη πλευρά,
η απλή ηλεκτρονική υπογραφή,
όπως είναι η αυτόματη αναγραφή

1

Ως ηλεκτρονικά έγγραφα (electronic documents) θεωρούνται οι εγγραφές δεδομένων στο μαγνητικό δίσκο ενός Η/Υ που αφού γίνουν
αντικείμενο επεξεργασίας από την κεντρική μονάδα επεξεργασίας, αποτυπώνονται με βάση τις εντολές του προγράμματος, κατά τρόπο
αναγνώσιμο από τον άνθρωπο είτε στην οθόνη του μηχανήματος είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή.
2 Σύμφωνα με το ΠΔ 105/2001, την ηλεκτρονική υπογραφή αποτελούν δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή τα οποία είναι συνημμένα σε άλλα

ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετίζονται λογικά με αυτά και τα οποία χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας του ηλεκτρονικού
εγγράφου. Η διάκριση σε προηγμένη και σε απλή ηλεκτρονική υπογραφή βασίζεται στην ασφαλέστερη σύνδεση συγκεκριμένου ηλεκτρονικού
εγγράφου με ορισμένο εκδότη – υπογράφοντα, η οποία επιτυγχάνεται με την προηγμένη και όχι με την απλή ηλεκτρονική υπογραφή.
Σημειωτέον ότι είναι διαφορετική η ηλεκτρονική υπογραφή από τη «σκαναρισμένη» υπογραφή του εκδότη εγγράφου, η οποία θεωρείται ως
απλό αντίγραφο της ιδιόχειρης υπογραφής και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την τελευταία.
3

Η διαπίστευση των φορέων που παρέχουν πιστοποίηση ηλεκτρονικής υπογραφής πραγματοποιείται από την Εθνική Επιτροπή
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.
Kελεμένης & Συνεργάτες
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3. Απόδειξη κατάρτισης σύμβασης
μέσω ηλεκτρονικών εγγράφων
Πιο σαφής είναι η αντιμετώπιση
των συμβάσεων που καταρτίζονται
με την ανταλλαγή ηλεκτρονικών
εγγράφων (μηνυμάτων) μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από

τη σκοπιά του δικονομικού δικαίου
(δικαίου της απόδειξης). Σύμφωνα
με πάγια θέση της νομολογίας, 5
το ηλεκτρονικό έγγραφο (e-mail),
που είναι αναγνώσιμο από τον
άνθρωπο είτε στην οθόνη του Η/Υ
είτε στον προσαρτημένο εκτυπωτή,
αποτελεί μηχανική απεικόνιση
κατά την έννοια του άρθρου
444 περίπτωση 3 η του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας. Συνεπώς, το
ηλεκτρονικό έγγραφο εξομοιώνεται
με ιδιωτικό έγγραφο κι έχει την
αποδεικτική δύναμη του τελευταίου
(άρθρο 443 σε συνδυασμό με
το άρθρο 444 περίπτωση 3 η του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα
διδάγματα της κοινής πείρας, για
τη λειτουργία του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου (e-mail) ως μέσου
επικοινωνίας στο διαδίκτυο
απαιτείται, μεταξύ άλλων, και η
χρήση ενός ειδικού κωδικού, με
τον οποίο αναγνωρίζεται ο χρήστης
στο σύστημα είτε ως αποστολέας
είτε ως λήπτης ηλεκτρονικών
μηνυμάτων. Αυτός ο συγκεκριμένος
και πρωτότυπος σε κάθε περίπτωση
συνδυασμός χαρακτήρων,
συμπεριλαμβανομένου του
συμβόλου «@», αποτελεί την
ηλεκτρονική διεύθυνση (email address) του χρήστη και
αφορά μόνο στο χρήστη που τον
έχει ορίσει, χωρίς να μπορεί να
χρησιμοποιηθεί νόμιμα από άλλον.
Αυτή η μοναδική για κάθε χρήστη
ηλεκτρονική διεύθυνση, που έχει
ορισθεί κι εφαρμοσθεί από τον ίδιο
τον αποστολέα, έχει το χαρακτήρα
της ιδιόχειρης υπογραφής, έστω
και αν δεν έχει την παραδοσιακή
μορφή της τελευταίας. Μάλιστα,
το επικυρωμένο κατά το νόμο
αντίγραφο του αποσταλέντος
ηλεκτρονικού
μηνύματος

(επικυρωμένο από πληρεξούσιο
δικηγόρο), το οποίο περιέχεται
στο σκληρό δίσκο του παραλήπτη,
αποτελεί πλήρη απόδειξη ότι η
περιλαμβανόμενη σε αυτό δήλωση
προέρχεται από τον εκδότη –
αποστολέα του.
Εάν ο αποστολέας του
ηλεκτρονικού μηνύματος (και
το πρόσωπο στο οποίο ανήκει
η συγκεκριμένη ηλεκτρονική
διεύθυνση) ισχυριστεί ότι η
αποστολή του συγκεκριμένου
μηνύματος δεν έγινε από τον ίδιο
αλλά από άλλο πρόσωπο που
έκανε χρήση της ηλεκτρονικής
διεύθυνσής του χωρίς την έγκρισή
του, θα πρέπει να το αποδείξει
ο ίδιος, όπως, άλλωστε, ισχύει
και στις περιπτώσεις επίκλησης
της πλαστότητας ενός ιδιωτικού
εγγράφου. Επιπλέον, ένα κρίσιμο
στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη για
την εξομοίωση του ηλεκτρονικού
εγγράφου με το ιδιωτικό
έγγραφο είναι η κατανόηση
από τον αποστολέα του τρόπου
λειτουργίας του ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, πράγμα που, στις
μέρες μας, αποτελεί τον κανόνα στις
περιπτώσεις επικοινωνίας μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και
δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό
έγγραφο (ηλεκτρονικό μήνυμα)
εξομοιώνεται με το ιδιωτικό
έγγραφο από άποψη δικονομική,
είναι δυνατή η έκδοση διαταγής
πληρωμής που αφορά σε απαίτηση,
η αιτία και το ποσό της οποίας
αποδεικνύονται νόμιμα από
ηλεκτρονικά έγγραφα. Καινοτόμα
προς αυτήν την κατεύθυνση
υπήρξε η απόφαση 1327/2001
του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών.

4 Εφετείο Αθηνών 8945/2006.
5 Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 1327/2001, 6302/2004.
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της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
του αποστολέα σε ένα μήνυμα
ηλεκτρονικής αλληλογραφίας,
δεν πληροί τους όρους του
νόμιμου συστατικού τύπου,
αλλά έχει, απλά, την αποδεικτική
δύναμη μηχανικής απεικόνισης
(άρθρο 444 παράγραφος 3 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).
Συνεπώς, τυπικές συμβάσεις που
καταρτίζονται μέσω ανταλλαγής
ηλεκτρονικών μηνυμάτων με
απλή ηλεκτρονική υπογραφή,
όπως συνηθίζεται στην πληθώρα
των συναλλαγών, είναι άκυρες. 4
Και τούτο γιατί είναι δυνατή η
επιχείρηση αλλοιώσεων στο
αυθεντικό κείμενο, κι επομένως το
ηλεκτρονικό έγγραφο δεν μπορεί να
διασφαλίσει ούτε τον εγγυητικό ρόλο
της προέλευσης και αυθεντικότητας
του εγγράφου ούτε την περιέλευση
του ηλεκτρονικού εγγράφου σε
αυτόν προς τον οποίο απευθύνεται.
Στις περιπτώσεις που τα μέρη
συμφώνησαν την τήρηση ορισμένου
τύπου, μολονότι δεν είναι αναγκαία
η τήρησή του κατά το νόμο, δηλαδή
στις περιπτώσεις του εκούσιου
(όχι του νόμιμου) συστατικού
τύπου, τα συμβαλλόμενα μέρη
μπορούν να συνάψουν έγκυρα
μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας
συμβάσεις με ρήτρες που ορίζουν
είτε ότι το ηλεκτρονικό μήνυμα
εξομοιώνεται με έγγραφο είτε ότι
παραιτούνται αμοιβαίως από την
ένσταση ακυρότητας της σύμβασης
λόγω έλλειψης τύπου.

Σε κάθε περίπτωση, τα συμβαλλόμενα
μέρη μπορούν να αποφασίσουν ότι η
συναφθείσα μεταξύ τους σύμβαση
θα αποδεικνύεται με ηλεκτρονικό
έγγραφο που θα φέρει ηλεκτρονική
υπογραφή σύμφωνα με τη βούληση

των μερών. Οι αποδεικτικές
συμφωνίες είναι καταρχήν έγκυρες,
αφού στην πραγματικότητα δεν
θεσπίζουν νέα μη προβλεπόμενα
αποδεικτικά μέσα, αλλά αποτελούν
συμφωνίες ανακατανομής του

βάρους απόδειξης, διευκολύνοντας
έτσι τα μέρη στην απόδειξη της
γνησιότητας της υπογραφής, δηλαδή
στην απόδειξη της γνησιότητας του
ηλεκτρονικού εγγράφου (άρθρο 458
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας).

Πραγματικές ελλείψεις στην πώληση
κατά τον Αστικό Κώδικα
Αρτεμισία Παππά
1. Εισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση παρατηρείται
μια τάση ενίσχυσης της θέσης
του καταναλωτή-αγοραστή, υπό
το σκεπτικό ότι αυτός αποτελεί το
ασθενέστερο μέρος στη σύμβαση
της πώλησης και έχει την ανάγκη
μεγαλύτερης προστασίας. Ο νόμος
3043/2002 «Ευθύνη του πωλητή
για πραγματικά ελαττώματα
και έλλειψη συνομολογημένων
ιδιοτήτων, τροποποίηση διατάξεων
του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας
και άλλες συναφείς διατάξεις»
εναρμόνισε, μεταξύ άλλων, τις
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ)
για το δίκαιο της πώλησης με την
Κοινοτική Οδηγία 1999/44 «Σχετικά
με ορισμένες πτυχές της πώλησης
και των εγγυήσεων καταναλωτικών
αγαθών» και εισήγαγε μια σειρά από
τροποποιήσεις προς πληρέστερη
στήριξη του αγοραστή σε περίπτωση
πραγματικών ελαττωμάτων ή
έλλειψης συνομολογημένων

ιδιοτήτων του αγορασθέντος
πράγματος.
2. Ορισμοί
Πραγματικό ελάττωμα είναι η
ατέλεια που αναφέρεται στη φυσική
κατάσταση του πράγματος, μειώνει
την αξία ή τη χρησιμότητά του και
οφείλεται σε κακή κατασκευή/
συσκευασία, κακή ποιότητα υλικών
και ελαττωματικότητα στην υλική
υπόστασή του. 1 Ειδικότερα, για
τον εντοπισμό του πραγματικού
ελαττώματος λαμβάνεται υπόψη
η βούληση των συμβαλλομένων
μερών (υποκειμενικό κριτήριο)
και η συνήθης κατάσταση των
πραγμάτων της ίδιας κατηγορίας
(αντικειμενικό κριτήριο).
Ως συνομολογημένη ιδιότητα
νοείται, εκτός από τα φυσικά
γνωρίσματα ή πλεονεκτήματα
του πράγματος, οποιαδήποτε
σχέση που, λόγω του είδους και
της διαρκείας της, επιδρά κατά

τις συναλλαγές στην αξία ή τη
χρησιμότητά του.2 Η συνομολόγηση
της ιδιότητας γίνεται όταν ο
πωλητής δηλώνει την ύπαρξη
ορισμένων ιδιοτήτων ή προσόντων
του πράγματος αναλαμβάνοντας
ευθύνη περί αυτών και αυτή η
δήλωση επιδρά στις συναλλαγές,
την αξία και τη χρησιμότητα του
πράγματος. Η εν λόγω δήλωση
του πωλητή πρέπει να γίνει
αποδεκτή από τον αγοραστή και
να καταστεί περιεχόμενο της
σύμβασης. Απλή διαφήμιση και
διαβεβαίωση ορισμένων ιδιοτήτων
του πράγματος δεν συνομολογούν
ιδιότητα.
3. Οι μεταρρυθμίσεις του νόμου
3043/2002
3.1. Ευθύνη του πωλητή
Κατά το προϊσχύον δίκαιο, η
συμβατική ευθύνη του πωλητή
εξαντλείτο στην ανυπαρξία νομικών
ελαττωμάτων του πωλούμενου

1 Μονομελές Πρωτοδικείο Τρικάλων 83/2010: Κρίθηκε ως πραγματικό ελάττωμα ενός γεωργικού μηχανήματος η έλλειψη της συμφωνηθείσας

χρονολογίας κατασκευής και της απαραίτητης διάταξης προστασίας ανατροπής με αποτέλεσμα τη μη έκδοση άδειας κυκλοφορίας.
Εφετείο Δυτικής Μακεδονίας 156/2009: Ως πραγματικό ελάττωμα θεωρήθηκε ένα μηχανικό πρόβλημα εξαιτίας του οποίου καθίσταται έντονα
προβληματική η κυκλοφορία του αυτοκινήτου και ουσιαστικά αδύνατη η χρήση του.
2 Άρειος

Πάγος 243/2009: Ως συνομολόγηση ιδιότητας κρίθηκε η συμφωνία μεταξύ των διαδίκων περί του ότι τα κουφώματα αλουμινίου
θα έπρεπε να είναι απολύτως ανθεκτικά στις ιδιαίτερες κλιματολογικές συνθήκες του τόπου στον οποίο επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν.
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Αντιθέτως, στον ισχύοντα ΑΚ ρητώς
αναφέρεται ότι η συμβατική ευθύνη
του πωλητή για μη εκπλήρωση της
σύμβασης περιλαμβάνει εφεξής
όχι μόνο τα νομικά ελαττώματα
αλλά και τις πραγματικές ελλείψεις
του πράγματος. Έτσι, ο πωλητής
έχει πλήρη ενοχική υποχρέωση,
απορρέουσα ευθέως από τη
σύμβαση πώλησης (και όχι απλώς
εγγυητική ευθύνη) να παράσχει το
πράγμα χωρίς πραγματικό ελάττωμα
και κατά τα συμφωνηθέντα.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον
ισχύοντα ΑΚ, η ευθύνη του πωλητή
θεμελιώνεται, εφόσον πληρούνται οι
ακόλουθες προϋποθέσεις:
(α) Υπάρχει έγκυρη πώληση, ενεργή
κατά το χρόνο άσκησης των
δικαιωμάτων του αγοραστή, και
(β) Το πράγμα δεν ανταποκρίνεται

στη σύμβαση, ανεξάρτητα από
υπαιτιότητα του πωλητή.

(β) το ελάττωμα οφείλεται σε υλικά
που χορήγησε ο αγοραστής,

Κρίσιμο χρονικό σημείο για τη
θεμελίωση των αξιώσεων του
αγοραστή κατά του πωλητή
σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ για
την πώληση είναι αυτό κατά το οποίο
διαπιστώνεται η μη ανταπόκριση
του πράγματος στη σύμβαση
πώλησης.4 Ο εν λόγω χρόνος είναι
καταρχήν ο χρόνος παράδοσης του
πράγματος στον αγοραστή (άρθρο
522 ΑΚ) ή μεταγενέστερος χρόνος,
εάν τα ελαττώματα υπήρχαν κατά
τη μετάθεση, αλλά εκδηλώθηκαν
αργότερα.5

(γ) οι συμβαλλόμενοι συμφωνήσουν
ότι απαλλάσσεται, ή

Είναι αξιοσημείωτο ότι σύμφωνα με
το άρθρο 537 ΑΚ, το ελάττωμα του
πωληθέντος πράγματος θεωρείται
ότι υπήρχε από το χρόνο παράδοσης
του πράγματος στον αγοραστή,
εφόσον εμφανιστεί εντός εξαμήνου
από την αγορά του πράγματος.
Ωστόσο, ο πωλητής μπορεί να
απαλλαγεί από την ευθύνη,
αποδεικνύοντας ότι το ελάττωμα
δεν υπήρχε κατά το χρόνο της
παράδοσης του πράγματος, μολονότι
εμφανίστηκε μέσα στην ανωτέρω
προθεσμία («μαχητό τεκμήριο»).
Ο πωλητής απαλλάσσεται από την
ευθύνη, εάν (διαζευκτικά):
(α) ο αγοραστής γνωρίζει ότι το πράγμα
δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση,
(όχι και εάν το αγνοεί υπαίτια),

(δ) εάν ο αγοραστής παρέλαβε το
πράγμα ανεπιφύλακτα.
3.2. Δικαιώματα του αγοραστή
Κατά το ισχύον δίκαιο, σε περίπτωση
ευθύνης του πωλητή για πραγματικό
ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνηθείσας
ιδιότητας του πράγματος, παρέχονται
τα ακόλουθα δικαιώματα:6
(α) διόρθωση ή αντικατάσταση του
πράγματος, χωρίς επιβάρυνση
του αγοραστή (άρθρο 540 στοιχείο
1 ΑΚ), ή
(β) μείωση του τιμήματος (άρθρο
540 στοιχείο 2 ΑΚ), ή
(γ) υπαναχώρηση από τη σύμβαση,
εφόσον το ελάττωμα είναι
ουσιώδες. Σε περίπτωση
υπαναχώρησης, οι υποχρεώσεις
για παροχή αποσβήνονται και
κάθε συμβαλλόμενος μπορεί να
αιτηθεί την επιστροφή της παροχής
που κατέβαλε. Το δικαίωμα
υπαναχώρησης αντικατέστησε
το δικαίωμα αναστροφής, που
οδηγούσε επίσης σε ανατροπή της
σύμβασης, η οποία ήταν σαν να
μην είχε συναφθεί ποτέ (άρθρο
540 στοιχείο 3 ΑΚ).

3 Νομικό ελάττωμα υπάρχει όταν τρίτο πρόσωπο έχει δικαίωμα πάνω στο πωλούμενο πράγμα. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να είναι εμπράγματο

ή ενοχικό και εμποδίζει την ελεύθερη μεταβίβαση του αντικειμένου της πώλησης και την άσκηση των εξουσιών που πηγάζουν από αυτήν
(άρθρο 514 ΑΚ).
4

Όρος που αντιστοιχεί τόσο σε πραγματικό ελάττωμα όσο και στην έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας.

5 Ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος πριν από την παράδοση αυτού στον αγοραστή θα μπορούσε καταρχήν να θεμελιωθεί
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις για μη εκπλήρωση ή πλημμελή εκπλήρωση μιας σύμβασης και όχι τις ειδικές διατάξεις της πώλησης.
6

Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν, μάλιστα, ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για πώληση πράγματος ορισμένου κατά γένος (όταν το πράγμα
περιγράφεται με τα γνωρίσματα μιας ολόκληρης κατηγορίας αγαθών και η τελική επιλογή του πράγματος που θα πωληθεί γίνεται από τον
πωλητή: π.χ. ένα, οποιοδήποτε, αυτοκίνητο μάρκας Χ μοντέλο Ψ) ή κατ’ είδος (το πράγμα είναι εξαρχής μοναδικό, π.χ. το συγκεκριμένο
αυτοκίνητο). Αντίθετα, κατά το προϊσχύον δίκαιο, η αντικατάσταση του πωλούμενου πράγματος μπορούσε να ζητηθεί μόνο στην περίπτωση
πώλησης πράγματος ορισμένου κατά γένος.
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πράγματος.3 Έτσι, εάν, κατά το χρόνο
παράδοσης του τελευταίου στον
αγοραστή, αυτό είχε πραγματικές
ελλείψεις, ο πωλητής δεν είχε
ευθύνη άμεσα από τη σύμβαση
της πώλησης (συμβατική ευθύνη),
αλλά υπείχε ευθύνη έμμεσα,
επειδή το τίμημα είχε υπολογιστεί
σαν να αφορούσε σε πράγμα χωρίς
ελάττωμα. Δηλαδή ουσιαστικά, ο
πωλητής ευθυνόταν ως εγγυητής
για την καλή κατάσταση του
πωλούμενου πράγματος («ειδική
εγγυητική ευθύνη»).

Τα δικαιώματα αυτά παρέχονται
εναλλακτικά στον αγοραστή χωρίς
ιεραρχική διαβάθμιση μεταξύ τους,
δηλαδή χωρίς κάποιο από αυτά να
έχει προτεραιότητα.
(δ) Τέλος, ο αγοραστής έχει
δικαίωμα αποζημίωσης για
πραγματικό ελάττωμα (άρθρο
543 ΑΚ), εάν υπάρχει πταίσμα
του πωλητή για την ύπαρξη
του ελαττώματος. Το εν λόγω
δικαίωμα ασκείται καταρχήν
διαζευκτικά με τα προηγούμενα
δικαιώματα. Ωστόσο, μπορεί να

ασκηθεί σωρευτικά με κάποιο
από αυτά για να καλύψει την
επιπλέον ζημία που υπέστη
ο αγοραστής εξαιτίας του
ελαττωματικού πράγματος.
Σε περίπτωση έλλειψης
συνομολογημένης ιδιότητας ο
αγοραστής μπορεί να αξιώσει
αποζημίωση, (διαζευκτικά ή
σωρευτικά, κατά τα ανωτέρω),
ανεξαρτήτως πταίσματος του
πωλητή.
Επιτρέπεται η εκ νέου άσκηση
αυτών των δικαιωμάτων, εάν

εμφανιστούν μεταγενέστερα άλλα
ελαττώματα (άρθρο 541 ΑΚ), εκτός
εάν είχε ζητηθεί υπαναχώρηση η
οποία έχει ήδη οδηγήσει σε λύση
της σύμβασης.
3.3. Παραγραφή
Επιμηκύνεται ο χρόνος παραγραφής
των δικαιωμάτων του αγοραστή από
6 μήνες για τα κινητά σύμφωνα με
την παλιά ρύθμιση του ΑΚ σε 2 έτη,
ενώ και για τα ακίνητα από 2 σε 5
έτη, σύμφωνα με την Κοινοτική
Οδηγία 1999/44.

Αναβίωση Εκκαθάρισης ΑΕ: Η απόφαση
4929/2010 του Πρωτοδικείου Αθηνών
Ηρώ Σταματάκη
Μία ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ)
υφίσταται από την καταχώρησή
της στο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιρειών (ΜΑΕ) (άρθρο 7β
παράγραφος 10 του κ.ν. 2190/1920
«Περί Ανωνύμων Εταιρειών») και
παύει να υπάρχει από τη διαγραφή
της από αυτό. Για να διαγραφεί
από το ΜΑΕ, η εταιρεία θα πρέπει
προηγουμένως να λυθεί και
εκκαθαριστεί.
1. Η λύση της ΑΕ
Οι λόγοι λύσης της ΑΕ ορίζονται
καταρχήν στο νόμο 2190/1920
«Περί Ανωνύμων Εταιρειών».
Ειδικότερα, κατά τα άρθρα 47-48α
του νόμου 2190/1920, η ΑΕ λύεται:
(α) Όταν παρέλθει η προβλεπόμενη
στο καταστατικό διάρκεια της
εταιρείας.

(β) Όταν η γενική συνέλευση της
εταιρείας αποφασίσει τη λύση
της. Το διοικητικό συμβούλιο
υποχρεούται να συγκαλέσει
τη γενική συνέλευση που θα
αποφασίσει τη λύση της, σε
περίπτωση που το ενεργητικό της
εταιρείας μειωθεί κάτω από το
1/2 του μετοχικού της κεφαλαίου.
(γ) Όταν αποφασιστεί η λύση της
εταιρείας με δικαστική απόφαση,
κατόπιν αίτησης μετόχων
που εκπροσωπούν το 1/3 του
καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου ή οποιουδήποτε
έχει έννομο συμφέρον
(συμπεριλαμβανομένης και
της εποπτεύουσας αρχής), υπό
τις προϋποθέσεις του νόμου. Η
λύση της εταιρείας με δικαστική
απόφαση εισήχθηκε με το

νόμο 3604/2007 «Αναμόρφωση
και τροποποίηση του νόμου
2190/1920 Περί Ανωνύμων
Εταιρειών και άλλες διατάξεις»,
ο οποίος περιόρισε την κρατικήδιοικητική εποπτεία επί της ΑΕ.
Έτσι, τα άρθρα που ρύθμιζαν
τη διοικητική ανάκληση της
άδειας σύστασης της εταιρείας
αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα
για την ανάκληση της άδειάς της
με δικαστική απόφαση.
(δ) Όταν η εταιρεία κηρυχθεί σε
πτώχευση.
2. Η εκκαθάριση της ΑΕ
Μετά τη λύση της για τους
ανωτέρω υπό (α), (β) και (γ)
λόγους, η εταιρεία εισέρχεται στο
στάδιο της εκκαθάρισης. 1 Κατά
τη διάρκεια της εκκαθάρισης η

1

Μετά την κήρυξή της σε πτώχευση, ακολουθείται ειδική διαδικασία, η οποία ρυθμίζεται στον Πτωχευτικό Κώδικα και όχι η διαδικασία
της εκκαθάρισης.
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Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές
πρέπει να περατώσουν, χωρίς
καθυστέρηση, τις εκκρεμείς
υποθέσεις της εταιρείας, να
μετατρέψουν σε χρήμα την εταιρική
περιουσία, να εξοφλήσουν τα χρέη
της και να εισπράξουν τις απαιτήσεις
αυτής (άρθρο 49 παρ. 4 του νόμου
2190/1920). Με την περάτωση της
εκκαθάρισης, η εταιρεία διαγράφεται
από το ΜΑΕ, οπότε παύει να
υφίσταται ως νομικό πρόσωπο.
3. Η αναβίωση της εκκαθάρισης
Η έκβαση της εκκαθάρισης κρίνεται
πάντοτε βάσει των συγκεκριμένων
στοιχείων που περιέρχονται στη
διάθεση των εκκαθαριστών κατ’
αυτό το στάδιο. Ωστόσο, μετά τη
διαγραφή της εταιρείας από το ΜΑΕ
και την εξαφάνισή της από το νομικό
κόσμο, ενδέχεται να εμφανισθούν
πρόσθετα, άγνωστα στοιχεία και
γεγονότα σχετικά με την εταιρεία,
π.χ. ένα νέο περιουσιακό στοιχείο
αυτής.
Σε αυτή την περίπτωση, η
περατωθείσα εκκαθάριση της

ΑΕ πρέπει να αναβιώσει και να
συνεχισθεί, παρά τη διαγραφή
της τελευταίας από το ΜΑΕ, διότι
δεν έχουν εκλείψει οι ανάγκες
εκκαθάρισης. Αυτό γίνεται δεκτό
ιδίως στην περίπτωση κατά την
οποία διαπιστώνεται ότι υπάρχει
πρόσθετη περιουσία της εταιρείας,
προκειμένου να μην καταστούν
αδέσποτα τα περιουσιακά στοιχεία
αυτής. Η επαναλειτουργία της
εκκαθάρισης δεν βρίσκει
νομοθετικό έρεισμα στο νόμο
2190/1920 «Περί Ανωνύμων
Εταιρειών», αλλά στα άρθρα 72 και
777 του Αστικού Κώδικα, τα οποία
εφαρμόζονται σε κάθε εταιρεία
ανεξαρτήτως νομικής μορφής,
επομένως και στην ανώνυμη. 2
Έτσι, ακόμη και μετά τη λήξη
των εργασιών της εκκαθάρισης,
εάν διαπιστωθεί ότι υπάρχει
πρόσθετη ανάγκη εκκαθάρισης,
αναβιώνει η εκκαθάριση, δηλαδή
επαναλαμβάνονται οι εργασίες
αυτής, αφού στην πραγματικότητα
δεν έχει πραγματοποιηθεί ο σκοπός
της και δεν έχει περατωθεί.
4. Το ιστορικό της υπόθεσης
Η ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων
χαρτοφυλακίου «ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ
Α.Ε.Ε.Χ.»
συστάθηκε το έτος 2000.
Κατά το άρθρο 3 του νόμου
1969/1991 «Ανώνυμες Εταιρείες
Επενδύσεων – Αμοιβαία Κεφάλαια
– Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
κ.λπ.», η ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ όφειλε ως
ανώνυμη εταιρεία επενδύσεων
χαρτοφυλακίου εντός 12 μηνών
από τη σύστασή της να εισάγει τις
μετοχές της στο χρηματιστήριο.
Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου
αυτής της προθεσμίας, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς θα ανακαλούσε
την άδεια λειτουργίας της εταιρείας

και η τελευταία θα εισερχόταν σε
εκκαθάριση.3
Επειδή η εταιρεία δεν
συμμορφώθηκε στην ανωτέρω
υποχρέωσή της, το 2005, με απόφαση
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας
της, ενώ στη συνέχεια με απόφαση
του Υφυπουργού Ανάπτυξης
ανακλήθηκε και η άδεια σύστασής
της. Έτσι, η εταιρεία τέθηκε
σε εκκαθάριση και ορίστηκε
ο εκκαθαριστής της. Το 2006
εγκρίθηκαν οι οικονομικές
καταστάσεις λήξης της εταιρείας,
διανεμήθηκε η εταιρική περιουσία
και η εταιρεία διαγράφηκε από
το ΜΑΕ. Με την ολοκλήρωση της
εκκαθάρισης και τη διαγραφή της
εταιρείας από το ΜΑΕ, έπαυσε
αυτοδικαίως και το λειτούργημα του
εκκαθαριστή της.
Το Δεκέμβριο του 2008, επιδόθηκε
στον πρώην εκκαθαριστή τής ήδη
περατωθείσας εταιρείας η απόφαση
5250/2008 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών που
αφορούσε σε αγωγή που είχε
ασκηθεί κατ’ αυτής. Η εν λόγω
αγωγή συζητήθηκε την 14.05.2008,
και όπως είναι εύλογο, η εναγόμενη
εταιρεία, η οποία είχε ήδη από το
2006 διαγραφεί από το ΜΑΕ, δεν
παραστάθηκε στη συζήτησή της.
5. Η αίτηση διορισμού εκκαθαριστή
Με την επίδοση της απόφασης
5250/2008 του Πολυμελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών στον πρώην
εκκαθαριστή τής πλέον ανυπόστατης
εταιρείας, διαπιστώθηκε η ύπαρξη
ανάγκης εκκαθάρισης. Ειδικότερα,
η εταιρεία έπρεπε να συνεχίσει να
υπάρχει, προκειμένου να ασκήσει
έφεση κατά της συγκεκριμένης

2

Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 52/2008, Άρειος Πάγος 30/2010.

3

Αυτές οι διατάξεις του νόμου 1969/1991 καταργήθηκαν με το άρθρο 75 παράγραφος 4 περίπτωση (γ) του νόμου 3371/2005.
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εταιρεία εξακολουθεί να υφίσταται
ως νομικό πρόσωπο, αλλά έχει
περιορισμένη δραστηριότητα προς
εξυπηρέτηση του βασικού σκοπού
της εκκαθάρισης που είναι η
περάτωση όλων των εκκρεμών
(χρηματικών ή μη) υποθέσεων της
εταιρείας (άρθρο 49 παράγραφος
4 εδάφιο β΄ του νόμου 2190/1920).
Σε αυτό το στάδιο, η εταιρεία
διοικείται κι εκπροσωπείται από
τους εκκαθαριστές, και όχι από το
διοικητικό της συμβούλιο, η εξουσία
του οποίου παύει με τη λύση της και
το διορισμό των εκκαθαριστών της
(άρθρο 49 παράγραφος 7 του νόμου
2190/1920).

απόφασης.4 Όμως, ενώ η αναβίωση
της εκκαθάρισης επέρχεται χωρίς
να απαιτείται άλλη πράξη (π.χ.
δικαστική ή διοικητική απόφαση),
δεν αναβιώνει αυτοδικαίως και το
αξίωμα του εκκαθαριστή. Δηλαδή, ο
εκκαθαριστής, ο οποίος παραιτείται
από το αξίωμά του με την περάτωση
της εκκαθάρισης, πρέπει να διοριστεί

εκ νέου με δικαστική απόφαση.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η
Κελεμένης και Συνεργάτες άσκησε
αίτηση στο Μονομελές Πρωτοδικείο
Αθηνών εκ μέρους του πρώην
εκκαθαριστή της ΣΤΑΝΤΑΡΝΤ,
προκειμένου να διοριστεί εκ νέου
ως εκκαθαριστής της εταιρείας

και να την εκπροσωπήσει κατά την
άσκηση και εκδίκαση της έφεσης
κατά της 5250/2008 απόφασης του
Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.
Με την 4929/2010 απόφασή του, το
Μονομελές Πρωτοδικείο έκανε
δεκτή αυτή την αίτηση και διόρισε εκ
νέου τον αιτούντα ως εκκαθαριστή
της εταιρείας.

4

Διάδικος σε μια δίκη είναι όποιος κατά το νόμο έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις (άρθρο 62 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Δικαιώματα
και υποχρεώσεις έχει η ανώνυμη εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με το νόμο 2190/1920 κι εξακολουθεί να υπάρχει.

Το Εταιρικό Συμφέρον ως Κριτήριο
Δράσης των Μετόχων της ΑΕ
Κωνσταντίνος Θωμόπουλος
1. Σύγκρουση συμφερόντων
μεταξύ των μετόχων
Στο πλαίσιο λειτουργίας της
ανώνυμης εταιρείας (ΑΕ) μπορεί
να εμφανιστεί σύγκρουση μεταξύ
των συμφερόντων μετόχων
που ανήκουν σε διαφορετικές
κατηγορίες, όπως οι επενδυτές
μεγαλομέτοχοι και οι μικρομέτοχοι.
Σε αυτή την περίπτωση, το κύριο
ζήτημα που ανακύπτει είναι εάν
θα εξυπηρετηθεί κατά προτίμηση
το συμφέρον ενός ή μερικών από
αυτούς, με τη λήψη αντίστοιχης
απόφασης από τη γενική συνέλευση
της εταιρείας. Π.χ. σε περίπτωση
κέρδους της εταιρείας σε μια
εταιρική χρήση, θα εξυπηρετηθεί το
συμφέρον του μικρομετόχου με τη
διανομή μεγαλύτερου μερίσματος
ή το συμφέρον του επιχειρηματία
επενδυτή με τη χρησιμοποίηση
των κερδών της εταιρείας σε νέες
παραγωγικές επενδύσεις;
2. Σύγκρουση συμφερόντων
μεταξύ των μετόχων και της
εταιρείας
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Σύγκρουση μπορεί να ανακύψει
και ανάμεσα στα συμφέροντα της
ίδιας της εταιρείας και των μετόχων
της (ατομικά ή ως μελών της
γενικής συνέλευσης). Η εν λόγω
σύγκρουση εκδηλώνεται κυρίως
όταν μέτοχος πρόκειται να ασκήσει
το δικαίωμα ψήφου του προς λήψη
απόφασης από τη γενική συνέλευση
της εταιρείας, σε περίπτωση που
η εν λόγω απόφαση ικανοποιεί
το συμφέρον της εταιρείας, αλλά
έρχεται σε αντίθεση με δικό του
συμφέρον.
Μεγαλύτερη σημασία αποκτά το
ερώτημα αυτό, όταν ο εν λόγω μέτοχος
είναι μικρομέτοχος, με αποτέλεσμα
να αποσκοπεί στη βραχυπρόθεσμη
απόδοση του κεφαλαίου που
επένδυσε με τη μεγαλύτερη
αποκόμιση μερίσματος. Αντίθετα,
οι επενδυτές που αποσκοπούν σε
μακροπρόθεσμα αποτελέσματα
των επενδύσεών τους, όπως οι
επιχειρηματίες μέτοχοι ή οι θεσμικοί
επενδυτές, τις περισσότερες φορές
έχουν συμφέρον για μακροπρόθεσμη
ανάπτυξη κι ευημερία της
26

εταιρείας. Έτσι, το συμφέρον τους
ταυτίζεται με το συμφέρον της
εταιρείας, και το δικαίωμα ψήφου
τους προσανατολίζεται προς την
κατεύθυνση αυτή.
3. Οι μέτοχοι δρουν σύμφωνα με
το εταιρικό συμφέρον
Κατά την κρατούσα γνώμη, η
γενική συνέλευση, κι επομένως
η πλειοψηφία που εν προκειμένω
λαμβάνει την απόφαση, δεσμεύεται
από τον εταιρικό σκοπό και
υποχρεούται να τον προωθεί.
Αυτή η άποψη θεμελιώνεται στο
εγγενές χαρακτηριστικό κάθε
ένωσης προσώπων με κοινό σκοπό
να δεσμεύονται τα μέλη της στην
επιδίωξη αυτού του κοινού σκοπού.
Εξάλλου, λόγω του κεφαλαιουχικού
χαρακτήρα της ΑΕ, δεν υπάρχει
προσωπική ευθύνη των μετόχων για
τις οικονομικές υποχρεώσεις της.
Συνεπώς, τα όργανα της εταιρείας
οφείλουν να διαχειρίζονται με
επιμέλεια την εταιρική περιουσία,
καθώς η διοίκηση και διαχείριση
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Περαιτέρω, αν και η γενική
συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο
της εταιρείας και εκφράζει τη
συλλογική βούληση των μετόχων
της, σε καμία περίπτωση δεν
ταυτίζεται με το νομικό πρόσωπο
αυτής. Με άλλα λόγια, φορέας όλων
των δικαιωμάτων που χορηγούνται
και των υποχρεώσεων που
αναλαμβάνονται με αποφάσεις της
γενικής συνέλευσης είναι η ίδια η
εταιρεία. Γι’ αυτό γίνεται λόγος για
σωματειακή δομή της ΑΕ.
Ωστόσο, σύμφωνα με την άποψη
αυτή, οι αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης διακρίνονται στις
ακόλουθες κατηγορίες:
(α) διαχειριστικές είναι οι αποφάσεις,

με τις οποίες η γενική συνέλευση
αποφασίζει ως διαχειριστικό
όργανο για θέματα αποκλειστικής
αρμοδιότητάς της (όπως η
τροποποίηση του μετοχικού
κεφαλαίου, ο ορισμός των μελών
του διοικητικού συμβουλίου και
των ελεγκτών, η έγκριση των
ισολογισμών της εταιρείας κ.λπ.)
ή παρέχει δεσμευτικές οδηγίες
στο διοικητικό συμβούλιο για
τη διαχείριση της εταιρείας.
Οι αποφάσεις αυτές πρέπει να
εξυπηρετούν άμεσα το εταιρικό
συμφέρον.
(β) τροποποιητικές του καταστατικού
είναι οι αποφάσεις που δεν
αφορούν στη διαχείριση της
εταιρείας, όπως η αλλαγή έδρας
της εταιρείας σε άλλο δήμο
λόγω λήξης του συμφωνητικού
μίσθωσης και της μη περαιτέρω
ανανέωσης του. Αυτές οι
αποφάσεις μπορεί να μην
λαμβάνουν υπόψη το εταιρικό
συμφέρον, διότι για τα θέματα
αυτά η γενική συνέλευση δεν
λειτουργεί ως διαχειρίστρια της
εταιρείας.
4. Υποχρέωση πίστης
μεγαλομετόχων προς την ΑΕ
Παρατηρείται ότι κατά τη λήψη
απόφασης από τη γενική συνέλευση
της εταιρείας, οι μεγαλομέτοχοι της,
λόγω της αυξημένης συμμετοχής
τους στο εταιρικό κεφάλαιο, μπορούν
να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση
ικανοποιεί τα συμφέροντά τους σε

βάρος των μετόχων της μειοψηφίας.
Επειδή οι αποφάσεις της γενικής
συνέλευσης είναι δεσμευτικές για
όλους τους μετόχους της εταιρείας,
ακόμα και τους διαφωνούντες
με το περιεχόμενό τους, συχνά
καταστρατηγούνται τα δικαιώματα
της μειοψηφίας, όπως το δικαίωμα
προτίμησης κατά την αύξηση
κεφαλαίου.
Προς επίλυση αυτού του προβλήματος,
θεωρείται ότι ο μεγαλομέτοχος υπέχει
υποχρέωση πίστης προς την εταιρεία.2
Ωστόσο, η εξουσία διαχείρισης
που έχουν οι μεγαλομέτοχοι, με
την ισχυρή ψήφο τους κατά τη
λήψη αποφάσεων της γενικής
συνέλευσης επιβάλλει σε αυτούς
να ενεργούν εντός των ορίων
του εταιρικού συμφέροντος.
Αυτό ισχύει, πολύ περισσότερο,
εάν ληφθεί υπόψη ότι η γενική
συνέλευση είναι το όργανο που
ορίζει τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου της εταιρείας.
Ήδη με το νόμο 3604/2007 που
τροποποίησε το νόμο 2190/1920, το
περιεχόμενο του άρθρου 281 του
Αστικού Κώδικα τέθηκε ως όριο
των αποφάσεων που λαμβάνονται
κατά πλειοψηφία και θεσπίστηκε
η δυνατότητα ακύρωσης της
απόφασης που λήφθηκε κατά
κατάχρηση της εξουσίας της
πλειοψηφίας από κάθε μέτοχο που
διαθέτει τα δύο εκατοστά (2/100)
του κεφαλαίου, αλλά και από κάθε
μέλος του διοικητικού συμβουλίου
(άρθρο 35α νόμου 2190/1920).

1 Εφετείο Αθηνών 8877/2005: Η αγωγή με την οποία ζητείται η αναγνώριση της ακυρότητας συμβολαίων (προσύμφωνο και αγοραπωλητήριο)

που έχουν συνταχθεί μεταξύ της ΑΕ και τρίτου, επειδή υπερβαίνουν τα όρια του σκοπού της ΑΕ, είναι απορριπτέα ως ενεργητικά
ανομιμοποίητη, διότι μια τέτοια ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνον η ίδια η ΑΕ έναντι της οποίας γεννιέται ευθύνη των μελών του
διοικητικού συμβουλίου για κάθε ζημία που προξενήθηκε σε αυτήν από την εν λόγω υπέρβαση και μόνον εάν ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση
του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.
2 Καταρχήν, στην κεφαλαιουχική (ανώνυμη) εταιρεία, ο μέτοχος έχει υποχρέωση μόνον προς καταβολή της εισφοράς του.
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της εταιρικής περιουσίας
αποτελούν πράξεις της ίδιας της
εταιρείας, όχι των οργάνων ούτε
της πλειοψηφίας/μειοψηφίας των
μετόχων της. Με άλλα λόγια, το
οργανωμένο περιουσιακό σύνολο
της επιχείρησης αποξενώνεται από
τους ιδιοκτήτες των εισφορών,
αυτονομείται και ανήκει πλέον
στην εταιρεία, η οποία διαθέτει
ξεχωριστό συμφέρον, ευρύτερο
και διαφορετικό από το συμφέρον
των μετόχων της.1 Έτσι, όλες οι
δραστηριότητες των μετόχων
και των οργάνων της εταιρείας
πρέπει να προσανατολίζονται
προς το συμφέρον αυτής, το οποίο
προσδιορίζεται αντικειμενικά, βάσει
του σκοπού της και όχι σύμφωνα με
την ατομική αντίληψη κάθε μετόχου.

Η Βασιλεία ΙΙΙ για την κεφαλαιακή
επάρκεια χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων
Σέργιος Καροτσιέρης
1. Soft law? 1
Η Επιτροπή της Βασιλείας για την
Εποπτεία του Τραπεζικού Κλάδου
(αποκαλούμενη ως BCBS ή
Επιτροπή) συνιστά πρωτοβουλία
των κεντρικών τραπεζών του
G-10 2. Η Επιτροπή συστάθηκε
για να προωθήσει τη σύγκλιση
μεταξύ των δομών λειτουργίας του
χρηματοπιστωτικού συστήματος
σε διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή
δραστηριοποιείται εντός της
Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών
(BIS) που εδρεύει στη Βασιλεία 3
και αποτελεί επί της ουσίας forum
συνεργασίας κι επικοινωνίας
μεταξύ των εποπτικών φορέων.
Σημαντικότερο προϊόν της
Επιτροπής είναι οι οδηγίες που
αποστέλλει σε τακτά χρονικά
διαστήματα στα μέλη της. Οι
οδηγίες αυτές δομούνται πάνω στις
ακόλουθες αρχές: (α) την αποτροπή
του συστημικού κινδύνου, (β)
την αποτροπή κατάχρησης του
πιστοδοτικού ρόλου των τραπεζών,
(γ) την προστασία της εμπιστοσύνης
του κοινού, (δ) την αποτελεσματική
κατανομή των κεφαλαίων και (ε) τη
μείωση του επενδυτικού κινδύνου
για τα ίδια τα χρηματοπιστωτικά
ιδρύματα. Η ικανότητα επιβολής
των ανωτέρω οδηγιών είναι
ιδιόμορφη, δεδομένου ότι η
Επιτροπή δεν αποτελεί διεθνή

οργανισμό,4 δε διαθέτει ιδρυτική
συνθήκη και κατά συνέπεια δεν
εκδίδει δεσμευτικούς (με την
τυπική έννοια του δικαίου) κανόνες.
Εντούτοις, οι οδηγίες στην πράξη
εφαρμόζονται με υποδειγματική
συνέπεια, και μάλιστα όχι μόνον
από τα μέλη της Επιτροπής (κάτι
που εν μέρει εξηγείται), αλλά και
από τη συντριπτική πλειοψηφία των
υφιστάμενων κεντρικών τραπεζών
και χρηματοπιστωτικών εποπτικών
φορέων διεθνώς. Δυνάμει των
ανωτέρω, οι οδηγίες μπορούν
ασφαλέστατα να χαρακτηρισθούν
ως soft law, δηλαδή κανόνες
δικαίου που διαθέτουν ασθενέστερη
ισχύ εφαρμογής σε σχέση με τους
«κλασικούς» κανόνες δικαίου.
Κυριότερο έργο της Επιτροπής
αποτελούν τα περίφημα σύμφωνα
της Βασιλείας (Basel Accords),
τα οποία ρυθμίζουν ζητήματα
που άπτονται της εποπτείας των
τραπεζικών ιδρυμάτων, όπως
η κεφαλαιακή επάρκεια. Οι
συμφωνίες είναι πλέον τρεις:
BASEL I, BASEL II και BASEL III.
2. Κανονιστική απάντηση στη
χρηματοπιστωτική κρίση
Η Βασιλεία ΙΙΙ αποτελεί ενδεχομένως
την ύστατη (;) μεταρρυθμιστική
απόπειρα στο κείμενο των συμφώνων
της Βασιλείας. Έναυσμα για την

πρόσφατη κινητοποίηση υπήρξε
η διεθνής οικονομική κρίση του
2007-2010, η οποία σε μεγάλο
βαθμό ήταν χρηματοπιστωτικής
προέλευσης. Η απάντηση επελέγη
να δοθεί με αύξηση των απαιτήσεων
κεφαλαιακής επάρκειας. Η
διαδικασία, η οποία οριστικοποιήθηκε
την 12.09.2010,5 συνεπάγεται αισθητή
αύξηση των κεφαλαιακών αναλογιών
(Capital to Risk (Weighted) Assets
Ratio, CRAR) επί των σταθμισμένων
στοιχείων ενεργητικού (Risk
Weighted Assets, RWAs). Τα RWAs
αποτελούν μια απεικόνιση των
στοιχείων του ενεργητικού υπό το
πρίσμα του κοινώς παραδεκτού
επενδυτικού κινδύνου. Αυτό
συνεπάγεται διαφορετικό συντελεστή
κεφαλαιακής επάρκειας για κάθε
στοιχείο, ανάλογα με το βαθμό
επικινδυνότητας αυτού. Ως εκ τούτου,
στοιχεία όπως κρατικά ομόλογα με
υψηλή βαθμολογία επιπέδου ΑΑΑ, τα
οποία χαρακτηρίζονται ως μηδενικού
ρίσκου, δεν υπολογίζονται ως βάση
κεφαλαιακής επάρκειας. Η Βασιλεία
ΙΙΙ καθιερώνει τις ακόλουθες τρεις
κεφαλαιακές αναλογίες:
(α) για τα κοινά ίδια κεφάλαια,
ποσοστό 4,5% (από 2% προ της
Βασιλείας ΙΙΙ),
(β) για κεφάλαιο τύπου Tier 16 (που
περιλαμβάνει κυρίως κοινές

1

Ως soft law ορίζονται κανόνες που έχουν ασθενέστερη ισχύ εφαρμογής σε σχέση με τους «κλασικούς» δεσμευτικούς κανόνες δικαίου που
θεσπίζει η (κρατική ή κοινοτική) έννομη τάξη.
2 Ιδρύθηκε το 1974 και έκτοτε συνέρχεται σε 4 συνεδριάσεις κάθε έτος.
3 Εντούτοις η BIS και η Επιτροπή αποτελούν κατηγορηματικά διακριτές οντότητες.
4 Συνεργάζεται όμως με σημαντικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.
5 Οι μεταρρυθμίσεις παρουσιάζονται επίσημα στη σύνοδο των G-20 στη Σεούλ την 11.11.2010.
6 Αποκαλείται και Κεφάλαιο Πυρήνας στο πλαίσιο υπολογισμού κεφαλαιακής επάρκειας.
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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(γ) για τα συνολικά κεφάλαια
ποσοστό 8%. Ως συνολικά
κεφάλαια χαρακτηρίζεται για
τις ανάγκες της τραπεζικής
εποπτείας το άθροισμα των
κεφαλαίων τύπου Tier 1 και
Tier 2. Το κεφάλαιο τύπου
Tier 2 αποτελεί τη δεύτερη πιο
αξιόπιστη κατηγορία τραπεζικών
κεφαλαίων (μετά το Tier 1) και
περιλαμβάνει ομόλογα μειωμένης
εξασφάλισης (subordinated debt),
υβριδικούς τίτλους 7 (hybrid
securities), όπως μετατρέψιμες
ομολογίες, και τέλος, τμήμα των
αποθεμάτων για επισφαλείς
απαιτήσεις (loan loss reserves).
Πέραν των παραπάνω αναβαθμίσεων,
η Βασιλεία ΙΙΙ εισάγει ένα πρόσθετο
«μαξιλάρι» κεφαλαιακής επάρκειας
(Capital Conservation Buffer, CCB)
για την καλύτερη αντιμετώπιση
μελλοντικών κρίσεων, ύψους
2,5%. Έτσι, τα προαναφερθέντα
ποσοστά είναι στην πραγματικότητα
υψηλότερα: για την περίπτωση των
κοινών ιδίων κεφαλαίων είναι 7%,
για το κεφάλαιο τύπου Tier 1 είναι
8,5% και για τα συνολικά κεφάλαια
είναι 10,5%.

Η εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων
αναμένεται να πραγματοποιηθεί
σταδιακά. Συγκεκριμένα, η
διαδικασία ενσωμάτωσης στις
εθνικές νομοθεσίες πρόκειται να
ξεκινήσει την 01.01.2013 και να
ολοκληρωθεί την 01.01.2015. Την
01.01.2013 το ελάχιστο ποσοστό
για τα κοινά ίδια κεφάλαια θα
ανέλθει στο 3,5% ενώ για τα Tier
1 στο 4,5%. Το επόμενο έτος, τα
ποσοστά θα ανέλθουν στο 4% και
5,5% αντίστοιχα. Όσον αφορά στα
συνολικά κεφάλαια, το απαιτούμενο
ποσοστό του 8% υφίσταται ήδη και
ως εκ τούτου δεν πρόκειται να
υπάρξει μεταβατική περίοδος για
αυτό. Όσον αφορά τώρα στο CCB, η
εισαγωγή του θα πραγματοποιηθεί
σε μεταγενέστερο στάδιο,
δεδομένης –ενδεχομένως– της
αμελητέας πιθανότητας νέας
απώλειας πιστοδοτικής ευελιξίας
σύντομα. Συγκεκριμένα, η
εισαγωγή του θα εκκινήσει την
01.01.2016 και θα ολοκληρωθεί
την 01.01.2019. Θα ξεκινήσει
από ποσοστό 0,625% επί των
RWAs για να φθάσει το 2019 στο
2,5%. Η ανωτέρω διαδικασία
θα υποβοηθηθεί μερικώς και
σε αρχικό στάδιο από κρατικές
επιχορηγήσεις, οι οποίες θα
πάψουν να χορηγούνται οριστικά
την 01.01.2018.

Παράλληλα με τις ανωτέρω
απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας,
η Βασιλεία ΙΙΙ εγκαινιάζει και ένα
φιλόδοξο εγχείρημα κεφαλαιακής
εξυγίανσης. Ειδικότερα, εντός
περιόδου 10 ετών, η οποία θα
ξεκινήσει από την 01.01.2013, θα
επιχειρηθεί η εξάλειψη στοιχείων
που δεν εντάσσονται στις κατηγορίες
Tier 1 και Tier 2.
3. Συμπερασματικά
Οι μεταρρυθμίσεις επιδιώκουν
καλοπροαίρετα την αποτελεσματική
θωράκιση του κλάδου. Εντούτοις,
δεν καλύπτονται δορυφορικοί της
κεφαλαιακής επάρκειας τομείς,
όπως τα παράγωγα προϊόντα, με
αποτέλεσμα στην πράξη ο κίνδυνος
μιας χρηματοπιστωτικής κρίσης
να παραμένει (ή ακόμη και να
αυξάνεται). Συγκεκριμένα, ακόμη
και υπό το υπάρχον καθεστώς,
είναι εφικτή η παράκαμψη των
παραπάνω προϋποθέσεων δια
μέσου των Credit Default Swaps
(CDS) και των μηχανισμών
αντασφάλισης. Στην πράξη οι
νέες ρυθμίσεις της Βασιλείας
ΙΙΙ θα τροφοδοτήσουν μια άνευ
προηγουμένου κερδοσκοπία
αποφυγής
κεφαλαιακών
απαιτήσεων, γνωστή και ως capital
arbitrage.

7 Υφίσταται διχογνωμία σε σχέση με το αν οι υβριδικοί τίτλοι κατατάσσονται στο σύνολό τους στο Tier 2 ή αν δύνανται ορισμένοι εξ αυτών
να τοποθετηθούν στο Tier 1.

Τα αμοιβαία κεφάλαια στο ελληνικό &
το κοινοτικό δίκαιο
Καλλιόπη Βλαχοπούλου
1. Έννοια και διακρίσεις των
αμοιβαίων κεφαλαίων
Τα αμοιβαία κεφάλαια δεν είναι
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νομικά πρόσωπα, αλλά «δεξαμενές»
που συγκεντρώνουν χρηματικούς
πόρους από πλήθος επενδυτών.
Δηλαδή οι επενδυτές συμμετέχουν
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σε ένα κοινό κεφάλαιο, με σκοπό
την επένδυση ορισμένων ποσών
σε επιλεγμένες ευκαιρίες και
τη μέγιστη δυνατή απόδοση. Τα
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Θέματα Εμπορικού Δικαίου

μετοχές και αδιανέμητα κέρδη)
ποσοστό 6% αντί 4%, όπως ίσχυε
μέχρι σήμερα, και

αμοιβαία κεφάλαια απαρτίζονται
από ισόποσα μερίδια, και ανάλογα
με το ποσό που συνεισφέρει
κάθε επενδυτής, γίνεται κάτοχος
του αντίστοιχου μέρους αυτής
της περιουσίας με τη μορφή
μεριδίων. Την περιουσία του
αμοιβαίου κεφαλαίου διαχειρίζεται
εκ μέρους των επενδυτών μια
εξειδικευμένη εταιρεία διαχείρισης,
η οποία σύμφωνα με την ελληνική
νομοθεσία που ρυθμίζει τη σύσταση
και τη λειτουργία των αμοιβαίων
κεφαλαίων, είναι ανώνυμη εταιρεία
συγκεκριμένης μορφής (Ανώνυμη
Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων
Κεφαλαίων, ΑΕΔΑΚ).
Με την τοποθέτηση χρημάτων
σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο,
κάθε επενδυτής παραχωρεί στη
διαχειρίστρια ΑΕΔΑΚ το δικαίωμα
να επενδύσει εκ μέρους του,
σύμφωνα με την επενδυτική
φιλοσοφία και τους στόχους του
αμοιβαίου κεφαλαίου, τα χρήματα
αυτά. Το ενεργητικό των αμοιβαίων
κεφαλαίων επενδύεται σε αξίες
εσωτερικού ή/και εξωτερικού,
όπως ομόλογα, μετοχές και
τραπεζικές τοποθετήσεις.
Ανάλογα με το είδος των
επενδύσεων που πραγματοποιούν
τα αμοιβαία κεφάλαια, διακρίνονται
σε:
(α) Μετοχικά, όταν επενδύουν
κυρίως σε μετοχές εισηγμένων
εταιρειών.
(β) Ομολογιακά, όταν επενδύουν
το μεγαλύτερο μέρος του
ενεργητικού τους σε ομόλογα
Δημοσίου ή εταιρειών.
(γ) Μικτά, όταν ακολουθούν μια
ενδιάμεση επενδυτική πολιτική
και επενδύουν ταυτόχρονα σε
μετοχές και ομόλογα.
(δ) Δεικτοποιημένα, όταν ακολουθούν
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

κάποιο δείκτη χρηματιστηρίου
όπως το Euro Stoxx 50, το
FTSE 100, και επενδύουν
στις ίδιες αξίες στις οποίες
συμπεριλαμβάνονται στο
συγκεκριμένο δείκτη.
(ε) Διαχείρισης Διαθεσίμων, όταν
επενδύουν το μεγαλύτερο
μέρος του ενεργητικού τους σε
έντοκα γραμμάτια δημοσίου,
προθεσμιακές καταθέσεις και
σε άλλες επενδύσεις σταθερού
εισοδήματος, η χρονική διάρκεια
των οποίων είναι χαμηλότερη του
ενός έτους.
Ανάλογα με τη συγκρότηση και τη
διάρθρωση του χαρτοφυλακίου
τους, τα αμοιβαία κεφάλαια
διακρίνονται σε υψηλού, μεσαίου
και χαμηλού κινδύνου, όπως και σε
βραχυπρόθεσμης, μεσοπρόθεσμης
και μακροπρόθεσμης απόδοσης.
2. Το νομικό καθεστώς των
αμοιβαίων κεφαλαίων
Η σύσταση και η λειτουργία των
αμοιβαίων κεφαλαίων στην Ελλάδα
ρυθμίζονται από το νόμο 3283/2004
«περί ανωνύμων εταιρειών
διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων,
οργανισμών
συλλογικών
επενδύσεων σε κινητές αξίες και
αμοιβαίων κεφαλαίων», ο οποίος
ενσωμάτωσε στην ελληνική
νομοθεσία πλήθος οδηγιών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά
με τη λειτουργία των Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες (ΟΣΕΚΑ).
Σύμφωνα με το νόμο, ως
εποπτεύουσα αρχή ορίζεται η
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η
οποία παρέχει όλες τις άδειες που
προβλέπονται για τη σύσταση και
λειτουργία αμοιβαίων κεφαλαίων
στην Ελλάδα, ρυθμίζει τεχνικά
και διαδικαστικά θέματα και είναι
αρμόδια για την επιβολή κυρώσεων
30

σε περίπτωση παραβίασης του
νόμου αυτού.
3. Σύσταση αμοιβαίου κεφαλαίου
Το πρώτο βήμα για τη σύσταση
ενός αμοιβαίου κεφαλαίου είναι
να συνταχθεί ο κανονισμός του
και να υπογραφεί από την ΑΕΔΑΚ
που θα το διαχειρίζεται καθώς
και από το πιστωτικό ίδρυμα που
θα αναλάβει χρέη θεματοφύλακα
αυτού. Ο κανονισμός του αμοιβαίου
κεφαλαίου είναι το βασικό έγγραφο
για τον προσδιορισμό της ταυτότητας
του αμοιβαίου κεφαλαίου και
της επενδυτικής πολιτικής του.
Έτσι, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων,
υποχρεωτικά την ονομασία και τη
διάρκεια του αμοιβαίου κεφαλαίου,
τα στοιχεία της ΑΕΔΑΚ και του
θεματοφύλακα, τον επενδυτικό
σκοπό και την πολιτική του, τους
επενδυτικούς περιορισμούς και
τις μεθόδους διαχείρισης του
χαρτοφυλακίου του, το βαθμό
των επενδυτικών κινδύνων
του χαρτοφυλακίου του και τα
χαρακτηριστικά του μέσου επενδυτή
στον οποίο το εν λόγω αμοιβαίο
κεφάλαιο απευθύνεται, καθώς και
το είδος των επενδύσεων στα οποία
μπορεί να επενδύεται το ενεργητικό
του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Στη συνέχεια, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς, αφού εξετάσει τη
νομιμότητα των ως άνω εγγράφων
χορηγεί την άδεια για τη σύσταση
του αμοιβαίου κεφαλαίου. Μέριμνα
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,
πέραν του τυπικού ελέγχου της
νομιμότητας των εγγράφων
σύστασης, είναι να ελέγξει κατά
πόσο το αμοιβαίο κεφάλαιο
λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα
για τη διασφάλιση των συμφερόντων
των μελλοντικών επενδυτών του.
Προς το σκοπό αυτό, η Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς ενημερώνεται
και εγκρίνει τους διευθύνοντες
της ΑΕΔΑΚ, οι οποίοι πρέπει να
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και την επενδυτική πολιτική που
ακολουθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο
καθώς και τις κατηγορίες των
επενδύσεων που διεξάγει.

4. Ενημέρωση και προστασία
επενδυτών

5. Εξελίξεις στην κοινοτική
νομοθεσία

Η ΑΕΔΑΚ διαχειρίζεται τα
αμοιβαία κεφάλαια εκ μέρους
των επενδυτών, επειδή τα
αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν
νομική προσωπικότητα. Δηλαδή,
η ΑΕΔΑΚ εκπροσωπεί όλους
τους κατόχους μεριδίων του
αμοιβαίου κεφαλαίου και συνεπώς
η διαχείριση του αμοιβαίου
κεφαλαίου πρέπει να γίνεται με
τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετείται
το συλλογικό συμφέρον όλων των
επενδυτών. Η ΑΕΔΑΚ ευθύνεται για
κακοδιαχείριση και αμέλεια έναντι
των επενδυτών-μεριδιούχων του
αμοιβαίου κεφαλαίου.

Η Κοινοτική Οδηγία 2009/65 «για
το συντονισμό των νομοθετικών,
κανονιστικών και διοικητικών
διατάξεων σχετικά με ορισμένους
ΟΣΕΚΑ» αναδιατυπώνει την Οδηγία
85/611 κι επιφέρει σημαντικές
τροποποιήσεις στο υπάρχον
καθεστώς, με στόχο την αύξηση
της προστασίας των επενδυτών
και τη σύγκλιση της εποπτείας του
θεσμού των αμοιβαίων κεφαλαίων
σε όλη την Ευρώπη. Ειδικότερα,
οι βασικές αλλαγές που επιφέρει
η νέα αυτή οδηγία σε σχέση με το
ισχύον νομοθετικό καθεστώς είναι
οι ακόλουθες:

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η
πλήρης ενημέρωση των επενδυτών
(υφιστάμενων και μελλοντικών),
αναφορικά με την πορεία των
επενδύσεων, τους επενδυτικούς
στόχους και την πολιτική ενός
αμοιβαίου κεφαλαίου, ο νόμος,
ακολουθώντας τις επιταγές
της κοινοτικής νομοθεσίας,
προβλέπει συγκεκριμένες
υποχρεώσεις ενημέρωσης του
επενδυτικού κοινού τις οποίες
είναι υποχρεωμένη να τηρεί η
ΑΕΔΑΚ στα πλαίσια διαχείρισης
του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Συγκεκριμένα, η ΑΕΔΑΚ
υποχρεούται να διαθέτει δωρεάν
ένα απλοποιημένο και ένα πλήρες
ενημερωτικό δελτίο σε κάθε
ενδιαφερόμενο επενδυτή καθώς και
(εξαμηνιαίες και ετήσιες) αναφορές
που αποτυπώνουν την επενδυτική
πορεία του αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα
ενημερωτικά δελτία υποχρεωτικά
εκ νόμου περιέχουν μια σειρά
πληροφοριών για το αμοιβαίο
κεφάλαιο, τη διαχειρίστρια ΑΕΔΑΚ

5.1. Η διεύρυνση του κοινοτικού
διαβατηρίου
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Με το ισχύον καθεστώς, για
να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους σε άλλο κράτος-μέλος, οι
ΑΕΔΑΚ πρέπει να εγκαταστήσουν
υποκατάστημα σε αυτό. Με τη νέα
Οδηγία, το κοινοτικό διαβατήριο
χορηγεί τη δυνατότητα διαχείρισης
αμοιβαίων κεφαλαίων που
βρίσκονται σε ένα κράτος – μέλος,
διασυνοριακά από ΑΕΔΑΚ που
βρίσκεται σε άλλο κράτος – μέλος. Η
εποπτεία ασκείται από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς που βρίσκεται στην
έδρα της ΑΕΔΑΚ, σε συνεννόηση με
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της
χώρας όπου πωλούνται τα αμοιβαία
κεφάλαια.
5.2. Η απλοποίηση της διαδικασίας
για τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ στις
αγορές των κρατών - μελών
Η νέα Οδηγία απλοποιεί τη
διαδικασία για την εισαγωγή και
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τη διάθεση μεριδίων ΟΣΕΚΑ
στις αγορές των κρατών-μελών.
Το προηγούμενο καθεστώς
προέβλεπε υποχρεωτικό έλεγχο
από τις αρμόδιες εποπτεύουσες
αρχές του κράτους – μέλους, στο
οποίο θα διατεθούν τα μερίδια
των αμοιβαίων κεφαλαίων. Με
τη νέα Οδηγία, η προβλεπόμενη
διαδικασία θα περιορίζεται μόνο
στη γνωστοποίηση από την ΑΕΔΑΚ
στις εποπτεύουσες αρχές του
κράτους – μέλους ότι επιθυμεί να
διαθέσει τα μερίδια του αμοιβαίου
κεφαλαίου. Η ρυθμιστική αρχή του
κράτους – μέλους θα αποστέλλει
κοινοποίηση εντός δέκα ημερών
από τη γνωστοποίηση της ΑΕΔΑΚ
προς αυτήν για τη διάθεση των
μεριδίων. Σε κάθε περίπτωση, η
ΑΕΔΑΚ υποχρεούται να τηρεί τους
κανόνες που ισχύουν στο κράτος –
μέλος για τη διάθεση των μεριδίων.
5.3. Η πρόβλεψη ρυθμιστικού
πλαισίου για τις συγχωνεύσεις
Στη νέα Οδηγία προβλέπεται
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις
συγχωνεύσεις αμοιβαίων κεφαλαίων,
εγχώριες και διασυνοριακές, και
μάλιστα ανεξάρτητα από τη δομή
και την επενδυτική πολιτική τους.
Οι προϋποθέσεις για την έγκριση
της συγχώνευσης αμοιβαίων
κεφαλαίων και οι πληροφορίες
που θα πρέπει να γνωστοποιούνται
κάθε φορά στους επενδυτές θα
ρυθμιστούν ομοιόμορφα για όλα τα
κράτη – μέλη.
5.4. Αντικατάσταση του απλού
ενημερωτικού δελτίου με το KID
Η νέα Οδηγία αντικαθιστά το
απλοποιημένο ενημερωτικό
δελτίο με ένα έγγραφο που θα
περιέχει «βασικές πληροφορίες
για τους επενδυτές», (Key
Investor Information Document,
KID). Βασικό μειονέκτημα του
ενημερωτικού δελτίου είναι ότι οι
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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παρέχουν εχέγγυα ήθους και
να διαθέτουν την επαγγελματική
εμπειρία που απαιτείται για την
άσκηση των καθηκόντων τους.

πρόσθετες πληροφορίες που πρέπει
να εμπεριέχονται σε αυτό δεν είναι
ρυθμισμένες με τον ίδιο τρόπο σε
όλα τα κράτη – μέλη. Αυτή η έλλειψη
ομοιογένειας στερεί από τους
επενδυτές τη δυνατότητα να προβούν
σε χρήσιμες συγκρίσεις στην
ευρωπαϊκή αγορά των αμοιβαίων
κεφαλαίων. Σύμφωνα με τη νέα
Οδηγία, το KID θα είναι ένα εξαιρετικά
σύντομο και περιεκτικό έγγραφο,
που θα έχει ως στόχο να βοηθήσει
τους επενδυτές να κατανοήσουν

Kελεμένης & Συνεργάτες
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τα βασικά χαρακτηριστικά μιας
επένδυσης προκειμένου να επιλέξουν
την επένδυση που ανταποκρίνεται
καλύτερα στις ανάγκες και τις
προσδοκίες τους. Έτσι, το KID θα
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μια
σύντομη περιγραφή των στόχων
και της επενδυτικής πολιτικής του
αμοιβαίου κεφαλαίου, των κινδύνων
και της απόδοσης, στοιχεία για την
απόδοση των περασμένων ετών και
λεπτομέρειες για το κόστος και τις
συμπληρωματικές χρεώσεις.
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6. Συμπεράσματα
Η αναμόρφωση του καθεστώτος των
αμοιβαίων κεφαλαίων στοχεύει
σε μία πιο αποτελεσματική και
ευρύτερη Ευρωπαϊκή αγορά, αλλά
ταυτόχρονα λαμβάνει υπόψη της
και την ασφάλεια των επενδυτών, η
οποία κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική
καθώς τα αμοιβαία κεφάλαια
κατά κανόνα δεν απευθύνονται σε
επαγγελματίες επενδυτές αλλά στο
μέσο επενδύτη – καταναλωτή.

Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Ετήσια Άδεια Ανάπαυσης
1. Σκοπός ρύθμισης και ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο
Η ετήσια ή κανονική άδεια
ανάπαυσης συνίσταται στη
χορήγηση προς τον εργαζόμενο
ορισμένου ελεύθερου χρόνου,
κατά τον οποίο η υποχρέωσή του
για παροχή της συμφωνημένης
εργασίας αναστέλλεται, χωρίς
να χάνεται το δικαίωμά του για
καταβολή του συμφωνημένου
μισθού. Η χορήγηση ετήσιας
άδειας ανάπαυσης αποτελεί
διεθνώς αναγνωρισμένο θεσμό του
εργατικού δικαίου και ειδικότερη
πτυχή της υποχρέωσης πρόνοιας
του εργοδότη και αποσκοπεί στην
εξασφάλιση της σωματικής και
ψυχικής υγείας των εργαζομένων.
Κύρια νομοθετική βάση για τη
χορήγηση της ετήσιας άδειας
είναι ο Αναγκαστικός Νόμος (Α.Ν.)
539/1945, όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
Τόσο οι διατάξεις του ως άνω Α.Ν.
όσο και οι τροποποιητικοί αυτού
νόμοι έχουν εφαρμογή σε όλους
τους εργαζόμενους (υπαλλήλους
και εργάτες) που απασχολούνται με
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
ανεξαρτήτως εάν η σύμβασή
τους είναι αορίστου ή ορισμένου
χρόνου, έγκυρη ή άκυρη. Ωστόσο,

1

2

σύμφωνα με τον ως άνω Α.Ν.,
εξαιρούνται ρητά από το δικαίωμα
λήψης κανονικής άδειας οι
εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις στις
οποίες απασχολούνται μόνο μέλη
της οικογένειας του εργοδότη,
οι εργαζόμενοι σε γεωργικές,
κτηνοτροφικές, δασικές, ναυτιλιακές
και αλιευτικές εργασίες, οι μισθωτοί
που κατέχουν θέση εποπτείας,
διεύθυνσης ή άλλη εμπιστευτική
θέση και οι μισθωτοί που
απουσίασαν από την εργασία τους
λόγω ασθενείας για μεγάλο χρονικό
διάστημα. 1
2. Προϋποθέσεις χορήγησης
ετήσιας άδειας ανάπαυσης
2.1. Χρόνος προϋπηρεσίας
Μετά την τροποποίηση του Α.Ν.
539/1945 από το Νόμο 3302/2004
περί «Ρύθμισης ετήσιας άδειας
εργαζομένων»,2 οι προϋποθέσεις
λήψης της πρώτης άδειας
ανάπαυσης έχουν μεταβληθεί
σημαντικά. Πιο συγκεκριμένα,
σύμφωνα με το προϊσχύον
καθεστώς, ο εργαζόμενος θεμελίωνε
δικαίωμα λήψης της πρώτης άδειας
με αποδοχές, μόνον εφόσον είχε
συμπληρώσει 12 μήνες συνεχούς
απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη
(«βασικός χρόνος απασχόλησης»).
Αυτό σήμαινε ότι κατά το πρώτο

έτος μετά την πρόσληψή του δεν
δικαιούτο να λάβει άδεια ανάπαυσης
με αποδοχές. Μετά τη συμπλήρωση
12 μηνών συνεχούς απασχόλησης
στον ίδιο εργοδότη, ο εργαζόμενος
δικαιούτο να λάβει ετήσια άδεια 20
εργάσιμων ημερών επί πενθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας και 24
εργάσιμων ημερών επί εξαήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας. Σύμφωνα
με το ισχύον καθεστώς, ο βασικός
χρόνος απασχόλησης των 12
μηνών ως προϋπόθεση για τη
χορήγηση της πρώτης ετήσιας
άδειας με αποδοχές καταργήθηκε,
με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να
δικαιούται να λάβει ετήσια άδεια
με αποδοχές ήδη από τον πρώτο
χρόνο απασχόλησής του σε μια
επιχείρηση.
Η άδεια αυτή χορηγείται κατ’
αναλογία με βάση το χρονικό
διάστημα που ο εργαζόμενος
απασχολήθηκε πραγματικά
στην επιχείρηση. Ειδικότερα,
ο εργαζόμενος δικαιούται
άδεια 2 ημερών για κάθε μήνα
πραγματικής απασχόλησης στον ίδιο
εργοδότη. Με χρόνο πραγματικής
και συνεχούς απασχόλησης
εξομοιώνονται και οι ημέρες
κατά τις οποίες ο εργαζόμενος
απουσιάζει από την εργασία του
λόγω ασθενείας βραχείας διάρκειας

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Νόμου 4558/1930, ως ασθένεια μεγάλης διάρκειας θεωρείται αυτή που υπερβαίνει τα εξής όρια:
α) Ένα μήνα για εργαζόμενους που υπηρετούν μέχρι 4 έτη.
β) Τρεις μήνες για εργαζόμενους που υπηρετούν περισσότερο από 4 έτη και μέχρι 10 έτη.
γ) Τέσσερεις μήνες για εργαζόμενους που υπηρετούν περισσότερο από 10 έτη.
δ) Έξι μήνες για εργαζόμενους που υπηρετούν για περισσότερο από 10 έτη.
Οι ρυθμίσεις του Νόμου 3302/2004 εφαρμόζουν την Κοινοτική Οδηγία 93/104 σχετικά με τη χορήγηση της ετήσιας άδειας με αποδοχές. Η
εν λόγω Οδηγία, όπως ερμηνεύτηκε από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (υπόθεση C-173/1999 της 28.06.2001), προβλέπει
ότι κάθε εργαζόμενος δικαιούται κατ’ ελάχιστον 4 εβδομάδες άδειας ετησίως, η οποία δύναται να χορηγηθεί κατ’ αναλογία του χρόνου
απασχόλησης (pro rata temporis).
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Μαργαρίτα Μάτση

(βλ. υποσημείωση 1), στράτευσης,
νόμιμης απεργίας ή ανώτερης βίας.
Μετά τη συμπλήρωση του πρώτου
χρόνου συνεχούς απασχόλησης στον
ίδιο εργοδότη, η ετήσια άδεια των 20
εργάσιμων ημερών επί πενθήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας και των 24
εργάσιμων ημερών επί εξαήμερης
εβδομαδιαίας εργασίας επαυξάνεται
κατά 1 εργάσιμη ημέρα για κάθε έτος
απασχόλησης μέχρι τη συμπλήρωση
22 εργάσιμων ημερών επί
πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας
και 26 εργάσιμων ημερών επί
εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας.
Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας:
Χρόνος υπηρεσίας στον ίδιο
εργοδότη

Χρόνος άδειας επί 5ηµέρου
εβδοµαδιαίας εργασίας

Χρόνος άδειας επί 6ηµέρου
εβδοµαδιαίας εργασίας

1ο Ηµερολογιακό Έτος

Αναλογία: άδεια 2 εργάσιµων Αναλογία: άδεια 2 εργάσιµων
ηµερών ανά µήνα.
ηµερών ανά µήνα

2ο Ηµερολογιακό Έτος

21 εργάσιµες ηµέρες

25 εργάσιµες ηµέρες

Από 3ο Ηµερολογιακό Έτος
και εξής

22 εργάσιµες ηµέρες

26 εργάσιµες ηµέρες

2.2. Τρόπος και χρόνος χορήγησης
της άδειας
Η χορήγηση της ετήσιας άδειας
ανάπαυσης αποτελεί υποχρέωση
του εργοδότη και, ως εκ τούτου,
δεν προϋποθέτει την προηγούμενη
υποβολή αίτησης από τον
εργαζόμενο. Πιο συγκεκριμένα,
ο εργοδότης υποχρεούται να
χορηγήσει από μόνος του την ετήσια
άδεια έως την 31 η Δεκεμβρίου
εκάστου έτους (δεδομένου ότι
η ετήσια άδεια δεν μπορεί να
μεταφερθεί από το ένα έτος στο
άλλο) και τούτο, ακόμα και αν ο
εργαζόμενος αρνείται να τη λάβει.
Τυχόν παράλειψη ή άρνηση του
εργοδότη να χορηγήσει στον
εργαζόμενο την ετήσια άδεια
ανάπαυσης επισύρει αστικές και
ποινικές κυρώσεις (χρηματική ποινή
3

και φυλάκιση μέχρι 6 μηνών, κατ’
άρθρο 3 παράγραφος 1 του Νόμου
4504/1966 περί «Τροποποιήσεως και
Συμπληρώσεως των Διατάξεων της
Εργατικής Νομοθεσίας»). Επιπλέον,
ο εργοδότης, ο οποίος δεν χορήγησε
στον εργαζόμενο την προβλεπόμενη
από το νόμο πλήρη ετήσια άδεια ή
συμφώνησε με τον εργαζόμενο
τη μεταφορά των ημερών της
ετήσιας άδειας στο επόμενο ή τα
μεθεπόμενα έτη υποχρεούται να
καταβάλει στον εργαζόμενο, πέραν
του επιδόματος άδειας, και τις
αντίστοιχες προς τις ημέρες αυτές
αποδοχές άδειας προσαυξημένες
κατά 100%. 3 Στο πλαίσιο αυτό,
κάθε συμφωνία μεταξύ εργοδότη

και εργαζόμενου, με την οποία
ο τελευταίος παραιτείται από το
δικαίωμα λήψης άδειας, είναι άκυρη.
Σύμφωνα με το προϊσχύον καθεστώς,
η άδεια θα έπρεπε να καταβάλλεται
ολόκληρη. Ο πρόσφατος Νόμος
3846/2010 περί «Εγγυήσεων για την
εργασιακή ασφάλεια» εξασφαλίζει
ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία
αναφορικά με την κατάτμηση της
ετήσιας άδειας, επιτρέποντας την
κατάτμησή της σε περισσότερες
των δύο περιόδων, μετά από
γραπτή αίτηση του εργαζόμενου
προς τον εργοδότη και χωρίς τη
μεσολάβηση της Επιθεώρησης
Εργασίας. Σύμφωνα με το νέο
νόμο, το σταθερό τμήμα άδειας που
πρέπει να λαμβάνεται υποχρεωτικά
και αυτούσιο από τον εργαζόμενο
επεκτείνεται σε 10 ημέρες επί

πενθήμερης εργασίας ή 12 ημέρες
επί εξαήμερης εργασίας.
Για την εξασφάλιση εφαρμογής της
ως άνω νομοθεσίας, ο εργοδότης
υποχρεούται να τηρεί ειδικό βιβλίο
αδειών, προκειμένου να παρέχεται
η απαραίτητη πληροφόρηση στην
Επιθεώρηση Εργασίας.
2.3. Επίδομα άδειας
Πέραν από τη χορήγηση των
προβλεπόμενων από το νόμο
ημερών άδειας και τις αποδοχές
του αντίστοιχου χρόνου άδειας,
ο εργαζόμενος δικαιούται να
λαμβάνει και επίδομα άδειας, το
οποίο μαζί με τις αποδοχές του
χρόνου άδειας προκαταβάλλεται
στον εργαζόμενο κατά την έναρξη
της άδειας. Το επίδομα άδειας
είναι ίσο με τις αποδοχές άδειας
μισού μήνα για τους αμειβόμενους
με μηνιαίο μισθό και 13 ημερών
για τους αμειβόμενους με
ημερομίσθιο ή κατά μονάδα
εργασίας ή με ποσοστά. Όπως
και οι λοιπές αποδοχές του
εργαζόμενου έτσι και οι αποδοχές
της ετήσιας άδειας, υπόκεινται σε
κοινωνικοασφαλιστικές κρατήσεις.
3. Λύση της σχέσης εργασίας
Κατά τη διάρκεια της άδειας, ο
εργαζόμενος δεν δικαιούται να
απολύσει τον εργαζόμενο. Σε
περίπτωση λύσης καθ’ οιονδήποτε
τρόπο της εργασιακής σχέσης πριν ο
εργαζόμενος λάβει την κανονική του
άδεια, ο εργαζόμενος δικαιούται να
λάβει τις αποδοχές και το επίδομα
άδειας που θα λάμβανε, εάν του είχε
χορηγηθεί κανονικά η άδεια.
Η αξίωση για την επιδίωξη των
αποδοχών και του επιδόματος άδειας
υπόκειται σε πενταετή παραγραφή.

Άρειος Πάγος 455/2010.
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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Νομοθετικές εξελίξεις στις ΑΠΕ
1. Εισαγωγή
Το τελευταίο χρονικό διάστημα
έγιναν σημαντικά βήματα προόδου
ως προς την αδειοδοτική διαδικασία
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ), προκειμένου να μειωθούν
τα γραφειοκρατικά εμπόδια και να
εξορθολογισθούν τα κριτήρια βάσει
των οποίων η διοίκηση προβαίνει
στην αδειοδότηση των έργων.
Οι σημαντικότερες νομοθετικές
παρεμβάσεις επήλθαν με το νόμο
3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής», ενώ με
αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ) χορηγήθηκε η άδεια
παραγωγής σε πλήθος αιτήσεων που
εκκρεμούσαν εδώ και πολλά έτη.
2. Οι ρυθμίσεις του νόμου
3851/2010
2.1. Η θεσμοθέτηση εθνικών στόχων
Ο νόμος 3851/2010 έχει θέσει τους
εθνικούς στόχους για τις ΑΠΕ, με
βάση την Κοινοτική Οδηγία 2009/28
«Σχετικά με την προώθηση της
χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές και την τροποποίηση και
τη συνακόλουθη κατάργηση των
οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/
ΕΚ», μέχρι το έτος 2020. Μεταξύ των
στόχων αυτών είναι και η συμμετοχή
της ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ
με ποσοστό 20% στην ακαθάριστη
τελική κατανάλωση ενέργειας.

Ήδη την 15.09.2010 εκδόθηκε
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 1
παράγραφος 2 του νόμου 3468/2006,
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1
του νόμου 3851/2010, Απόφαση της
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής με την
οποία καθορίζεται, η επιδιωκόμενη
αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και
η κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των
διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ. Με την
ίδια ως άνω υπουργική απόφαση
ορίζεται ότι η ισχύς των έργων
που έχουν ενταχθεί σε διαδικασία
ταχείας αδειοδότησης (fast track) δεν
συνυπολογίζεται κατά την εκτίμηση της
ενδεχόμενης υπερκάλυψης των ορίων
ισχύος.1
2.2. Η άδεια παραγωγής
Με το νέο νόμο απλοποιείται η
διαδικασία έκδοσης της άδειας
παραγωγής έργου ΑΠΕ, η οποία
πλέον αφορά στην έγκριση της
τεχνικοοικονομικής επάρκεια του
συγκεκριμένου έργου ΑΠΕ και
αποσυνδέεται από τη διαδικασία
περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
ακολουθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Περαιτέρω, η άδεια παραγωγής
εκδίδεται από τη ΡΑΕ, και όχι από
το Υπουργείο. Τούτο αναμφίβολα
αποτελεί ένα πρώτο σημείο προόδου
ως προς την έκταση των εξουσιών
που εκχωρούνται στη ΡΑΕ και
που συνάδουν με τις επιταγές του
κοινοτικού δικαίου.
Επιπροσθέτως, η εξασφάλιση της
χρηματοδότησης του έργου μπορεί
πλέον να αξιολογείται αποκλειστικά

με βάση τη χρηματοδότηση
τρίτων προσώπων, χωρίς δηλαδή
να απαιτείται η ύπαρξη ιδίων
κεφαλαίων του αιτούντος. Έτσι, η
χρηματοοικονομική επάρκεια του
αιτούντος μπορεί να εξασφαλίζεται
αποκλειστικά με τραπεζική
χρηματοδότηση έργου ή κεφάλαια
επιχειρηματικών συμμετοχών ή
συνδυασμό αυτών. Συνεπώς, τα
πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που
εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του
έργου μπορεί να είναι διαφορετικά
από τον κάτοχο της άδειας ή τους
μετόχους της αδειούχου εταιρείας
(άρθρο 3 παράγραφος 1 και 3 του
νόμου 3468/2006, όπως ισχύει).
Η άδεια παραγωγής χορηγείται
πλέον για χρονικό διάστημα 25 ετών
και μπορεί να ανανεώνεται για ίσο
χρόνο. Εάν μέσα σε 30 μήνες από
τη χορήγησή της δεν εκδοθεί άδεια
εγκατάστασης, η άδεια παραγωγής
παύει αυτοδικαίως να ισχύει.
2.3. Εξαίρεση από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής
Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις
εξαιρούνται από την υποχρέωση να
λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας τα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική
ενέργεια από τις εξής κατηγορίες
εγκαταστάσεων ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ:
(α) γεωθερμικούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ
μικρότερη ή ίση με 0,5 MW,
(β) σταθμούς βιομάζας, βιοαερίου και

1

Η αναφορά αυτή στις διαδικασίες fast track, που θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά με το άρθρο 9 του νόμου 3775/2009 κι έχουν
παραμείνει προς το παρόν ανενεργές, φαίνεται να προλειάνει το έδαφος για μία περαιτέρω κανονιστική ρύθμιση με σκοπό να διευκολύνει
την αδειοδότηση των μεγάλων έργων.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010
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Κωνσταντίνα Σουλτάτη

βιοκαυσίμων με εγκατεστημένη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση
με 1 MW,
(γ) φωτοβολταϊκούς ή ηλιοθερμικούς
σταθμούς με εγκατεστημένη
ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση
με 1 MWp,
(δ) αιολικές εγκαταστάσεις με
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ
μικρότερη ή ίση με 100 kW,
(ε) σταθμούς ΣΗΘΥΑ με
εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ
μικρότερη ή ίση με 1 MWe,
(στ) σταθμούς από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ
με εγκατεστημένη ισχύ έως 5
ΜWe, που εγκαθίστανται από
εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς
φορείς του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα, για όσο χρόνο
οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν
αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς
ή ερευνητικούς σκοπούς, καθώς
και σταθμούς που εγκαθίστανται
από το Κέντρο Ανανεώσιμων
Πηγών και Εξοικονόμησης
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), για όσο χρόνο
οι σταθμοί αυτοί λειτουργούν για
τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή
μετρήσεων,
(ζ) αυτόνομους σταθμούς από ΑΠΕ ή
ΣΗΘΥΑ οι οποίοι δεν συνδέονται
στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, με
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή
ίση με 5 MWe, χωρίς δυνατότητα
τροποποίησης της αυτόνομης
λειτουργίας τους, και
(η) λοιπούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ηλεκτρική
ισχύ μικρότερη ή ίση με 50
kW, εφόσον οι σταθμοί αυτοί
χρησιμοποιούν ΑΠΕ με μορφή
διαφορετική από αυτή που
προβλέπεται στις προηγούμενες
περιπτώσεις.
Το όριο ισχύος στις περιπτώσεις
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

γ΄ και δ΄ ισχύει για το σύνολο των
σταθμών που ανήκουν στο ίδιο
φυσικό ή νομικό πρόσωπο και
εγκαθίστανται στο ίδιο ή όμορο
ακίνητο και η τιμολόγηση γίνεται
με βάση την αθροιστική ισχύ του
συνόλου των σταθμών.
Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ που
εξαιρούνται από την υποχρέωση
άδειας παραγωγής κατά τα
ανωτέρω, δεν υποχρεούνται
να λάβουν άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας. Στις συμβάσεις
σύνδεσης που συνάπτει ο αρμόδιος
Διαχειριστής με τους φορείς
σταθμών ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ που εξαιρούνται από
τη λήψη άδειας παραγωγής,
καθορίζεται προθεσμία σύνδεσης
στο Σύστημα ή Δίκτυο, η οποία είναι
αποκλειστική, και ορίζεται εγγύηση
ή ποινική ρήτρα που καταπίπτει
εάν ο φορέας δεν υλοποιήσει τη
σύνδεση εντός της καθορισθείσας
προθεσμίας. Από την υποχρέωση
παροχής εγγυήσεων εξαιρούνται,
ανεξαρτήτως ισχύος, οι σταθμοί
ΑΠΕ που εγκαθίστανται σε κτίρια και
αυτοί για τους οποίους υπογράφηκε
σύμβαση σύνδεσης πριν από τη
θέση του νόμου 3851/2010 σε ισχύ.
2.4. Η έγκριση περιβαλλοντικών όρων
Με το νέο νόμο συγχωνεύονται
σε μία ενιαία διαδικασία οι
διαδικασίες Προκαταρκτικής
Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και
Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).
Μετά την έκδοση της άδειας
παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος
και η Μελέτη Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλονται
από τον ενδιαφερόμενο στην
Αρχή που είναι αρμόδια για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η
Αρχή αυτή αποφαίνεται για τη
χορήγηση ή μη απόφασης ΕΠΟ
εντός τεσσάρων μηνών από το
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χρόνο που ο φάκελος και η ΜΠΕ
θεωρηθούν πλήρεις. Οι κατά νόμο
προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις
στη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ,
περιορίζονται αποκλειστικά
στα θέματα αρμοδιότητας κάθε
γνωμοδοτoύντος φορέα και
στην τήρηση των όρων και
προϋποθέσεων χωροθέτησης
που προβλέπονται στο Ειδικό
Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού
και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας,
όπως ισχύει κατά περίπτωση.
Οι προθεσμίες που τίθενται από
το νόμο για την υποβολή των
γνωμοδοτήσεων θεωρούνται στο
σύνολο τους ως αποκλειστικές.
Έτσι, μετά την άπρακτη παρέλευσή
τους, η απόφαση ΕΠΟ χορηγείται.
Εξαιρούνται από την υποχρέωση
έκδοσης απόφασης ΕΠΟ:
(α)Φωτοβολταϊκοί σταθμοί
και ανεμογεννήτριες που
εγκαθίστανται σε κτίρια ή και
άλλες δομικές κατασκευές ή
εντός οργανωμένων υποδοχέων
βιομηχανικών δραστηριοτήτων.
(β) Oι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. που
εγκαθίστανται σε γήπεδα, εφόσον
η εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς
τους δεν υπερβαίνει τα εξής όρια
ανά τεχνολογία:
(i) 0,5 MW για σταθμούς
η λ ε κ τρ ο π α ρ α γ ω γ ή ς
από
γεωθερμία, με χρήση βιομάζας,
βιοαερίου και βιοκαυσίμων,και
από φωτοβολταϊκά ή ηλιοθερμικά
συστήματα, και
(ii) 20 kW για αιολικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής.
Κατ’ εξαίρεση, υπόκεινται σε
διαδικασία ΕΠΟ σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ με
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή
ίση προς τα ανωτέρω όρια, εφόσον:
Ενημερωτικό Δελτίο
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(β) γειτνιάζουν, σε απόσταση
μικρότερη των 150 μέτρων, με
σταθμό ΑΠΕ της ίδιας τεχνολογίας
που είναι εγκατεστημένος σε άλλο
γήπεδο κι έχει εκδοθεί γι’ αυτόν
άδεια παραγωγής ή απόφαση
ΕΠΟ ή προσφορά σύνδεσης και
η συνολική ισχύς των σταθμών
υπερβαίνει τα παραπάνω
καθοριζόμενα όρια.
2.5. Η προσφορά σύνδεσης
Μετά την έκδοση της άδειας
παραγωγής από τη ΡΑΕ, ο
ενδιαφερόμενος προκειμένου να
του χορηγηθεί άδεια εγκατάστασης,
ζητά ταυτόχρονα την έκδοση:
(α) Προσφοράς Σύνδεσης από τον
αρμόδιο Διαχειριστή.
(β) Απόφασης Έγκρισης
Περιβαλλοντικών Όρων και
(γ) Άδειας Επέμβασης σε δάσος ή
δασική έκταση, εφόσον απαιτείται,
ή γενικά των αναγκαίων αδειών
για την απόκτηση του δικαιώματος
χρήσης της θέσης εγκατάστασης του
έργου.
Ο αρμόδιος Διαχειριστής χορηγεί
εντός τεσσάρων μηνών την
αιτηθείσα Προσφορά Σύνδεσης, η
οποία καθίσταται δεσμευτική και
οριστικοποιείται με την έκδοση της
απόφασης ΕΠΟ του σταθμού. Αφού
καταστεί δεσμευτική η Προσφορά
Σύνδεσης, ο ενδιαφερόμενος
υποβάλει αίτηση για:
(α) τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης,
Ενημερωτικό Δελτίο
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(β) την υπογραφή της Σύμβασης
Σύνδεσης και της Σύμβασης
Πώλησης, που υπογράφονται και
ισχύουν από τη χορήγηση της
άδειας εγκατάστασης, εφόσον η
τελευταία απαιτείται, και
(γ) την έκδοση των αδειών,
πρωτοκόλλων ή λοιπών
εγκρίσεων που απαιτούνται από
τη δασική, την πολεοδομική και
λοιπή νομοθεσία.
2.6. Η άδεια εγκατάστασης
Η άδεια εγκατάστασης, όπου
απαιτείται, χορηγείται μέσα
σε προθεσμία 15 εργάσιμων
ημερών αφού ελεγχθούν τα
δικαιολογητικά από τον αρμόδιο
κατά περίπτωση φορέα (Γενικό
Γραμματέα Περιφέρειας ή Υπουργό
Περιβάλλοντος). Στο νέο νόμο
ρητά προβλέπεται ότι ο έλεγχος
των δικαιολογητικών πρέπει να
ολοκληρωθεί μέσα σε 30 εργάσιμες
ημέρες από την κατάθεση της
σχετικής αίτησης. Προς διευκόλυνση
του έργου της διοίκησης, το ΚΑΠΕ
μπορεί να παρέχει στον Υπουργό
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής γραμματειακή,
τεχνική, επιστημονική υποστήριξη
αντί αμοιβής.
Η άδεια εγκατάστασης ισχύει
για δύο (2) έτη και μπορεί να
παρατείνεται, κατ’ ανώτατο όριο,
για ίσο χρόνο, μετά από αίτηση
του κατόχου της. Mάλιστα, οι
προϋποθέσεις παράτασης είναι
ιδιαίτερα ευνοϊκές για τους
αιτούντες, αφού πλέον επιτρέπεται
να χορηγηθεί παράταση ακόμη
κι αν δεν εκτελέστηκε σημαντικό
τμήμα του έργου, αλλά συνάφθηκαν
οι αναγκαίες συμβάσεις για την
προμήθεια του εξοπλισμού που
απαιτείται για την υλοποίηση του
έργου. Στις περιπτώσεις, μάλιστα,
μεγάλων και σύνθετων έργων, η
ισχύς της άδειας εγκατάστασης
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παρατείνεται για χρονικό διάστημα
ίσο με αυτό που απαιτείται για την
εκτέλεση του έργου.
2.7. Η άδεια λειτουργίας
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται
με απόφαση του οργάνου που
είναι αρμόδιο για τη χορήγηση
της άδειας εγκατάστασης. Για να
χορηγηθεί η άδεια υποβάλλεται
αίτηση από τον ενδιαφερόμενο,
διενεργείται έλεγχος από κλιμάκιο
των αρμόδιων Υπηρεσιών σχετικά
με την τήρηση των τεχνικών όρων
εγκατάστασης στη δοκιμαστική
λειτουργία του σταθμού και τέλος
ελέγχεται εάν διασφαλίζονται τα
αναγκαία λειτουργικά και τεχνικά
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού του.
Η άδεια λειτουργίας χορηγείται
μέσα σε αποκλειστική προθεσμία
20 ημερών από την ολοκλήρωση
των ανωτέρω ελέγχων, ισχύει για
20 τουλάχιστον έτη και μπορεί να
ανανεώνεται μέχρι ίσο χρονικό
διάστημα. Κατ’ εξαίρεση για
τους ηλιοθερμικούς σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής η ελάχιστη
διάρκεια ισχύος της άδειας
λειτουργίας ορίζεται σε 25 έτη.
Επισημαίνεται ότι κατά τη διάρκεια
του χρόνου ισχύος της άδειας
λειτουργίας, ο δικαιούχος δεν
απαλλάσσεται από την υποχρέωση
έκδοσης ή ανανέωσης ισχύος
άλλων αδειών που απαιτούνται από
σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας.
3. Λοιπά θέματα
Με το άρθρο 5 του νόμου 3851/2010
καθορίζεται η τιμολόγηση της
ηλεκτρικής ενέργειας, με εξαίρεση
την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγεται από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς για τους οποίους έχουν
οριστεί ξεχωριστές τιμές από το
νόμο 3734/2009.
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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(α)εγκαθίστανται σε γήπεδα που
βρίσκονται σε οριοθετημένες
περιοχές του δικτύου Natura
2000 ή σε παράκτιες ζώνες που
απέχουν λιγότερο από 100 μέτρα
από την οριογραμμή του αιγιαλού
εκτός βραχονησίδων, ή

Ελεύθερη εκποίηση πράγματος λόγω
ματαίωσης πλειστηριασμών
Αθανασία Παπαντωνίου

1. Εισαγωγή
Σύμφωνα με το άρθρο 966
παράγραφος 3 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ),
όταν κατά το δεύτερο πλειστηριασμό
δεν γίνει κατακύρωση, το αρμόδιο
δικαστήριο μετά από αίτηση
αυτού που έχει έννομο συμφέρον,
δικάζοντας κατά τη διαδικασία των
ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686703 ΚΠολΔ), μπορεί διαζευκτικά
είτε να διατάξει τη διενέργεια
τρίτου πλειστηριασμού εντός
τριάντα ημερών με την ίδια ή με
κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς,
είτε να επιτρέψει μέσα στην ίδια
προθεσμία την ελεύθερη εκποίηση
του πράγματος από τον υπάλληλο
του πλειστηριασμού. Η διαδικασία
της ελεύθερης εκποίησης γίνεται
χωρίς την πανηγυρικότητα του
δημόσιου πλειστηριασμού,
αποτελεί συνέχεια της συνολικής
αναγκαστικής εκτέλεσης, και
γίνεται σε εκτέλεση δικαστικής
απόφασης και με όσους όρους αυτή
επιβάλλει. Σκοπός του νομοθέτη
με τη συγκεκριμένη ρύθμιση είναι
η κατά το δυνατόν συντομότερη
περαίωση της διαδικασίας και η
αποφυγή συνεχών πλειστηριασμών
που αποβαίνουν άκαρποι από τη
μη εμφάνιση πλειοδοτών. Εάν και
ο τρίτος πλειστηριασμός αποβεί
άκαρπος ή δεν επιτευχθεί η
ελεύθερη εκποίηση, το δικαστήριο
μπορεί είτε να άρει την κατάσχεση

είτε να διατάξει να γίνει αργότερα
νέος πλειστηριασμός με την ίδια ή
κατώτερη τιμή πρώτης προσφοράς.
2. Πεδίο εφαρμογής
To πεδίο εφαρμογής της εν
λόγω διάταξης είναι ευρύ και
περιλαμβάνει κάθε αντικείμενο
που κατά το δίκαιο υπόκειται σε
κατάσχεση. Έτσι, το άρθρο 966
παράγραφος 3 ΚΠολΔ εφαρμόζεται
(α) σε κατεσχημένα κινητά που
βρίσκονται στα χέρια του οφειλέτη
ή τρίτου, (β) σε κατεσχημένα
ακίνητα, πλοία και αεροπλάνα
(1003 παράγραφος 4 ΚΠολΔ) και (γ)
σε δικαιώματα στα οποία ισχύουν
«οι περί ακινήτων κανόνες» (992
παράγραφος 1 εδάφιο γ΄ ΚΠολΔ).
3. Προϋποθέσεις ελεύθερης
εκποίησης
Προϋπόθεση για να διαταχθεί
η ελεύθερη εκποίηση είναι να
έχει ήδη ματαιωθεί δύο φορές η
διενέργεια του πλειστηριασμού
λόγω έλλειψης πλειοδοτών. Εάν
οι αλλεπάλληλες ματαιώσεις
οφείλονται σε κάποιον άλλο λόγο,
όπως π.χ. στην αδράνεια ή εντολή
του επισπεύδοντα,1 δεν εφαρμόζεται
η ως άνω διάταξη.
Η ελεύθερη εκποίηση πρέπει
να γίνει σύμφωνα με τα άρθρα
959-981 ΚΠολΔ (πλειστηριασμός

κινητών) και 998-1016 ΚΠολΔ
(πλειστηριασμός ακινήτων, πλοίων
και αεροσκαφών), δηλαδή μέσα σε
προθεσμία 30 ημερών, που αρχίζει
από την κατάθεση αντιγράφου της
σχετικής δικαστικής απόφασης στον
υπάλληλο του πλειστηριασμού. 2
Το χρονικό διάστημα από την
1 η έως την 31 η Αυγούστου δεν
υπολογίζεται στις προθεσμίες του
άρθρου 966 ΚΠολΔ.
Οποιοσδήποτε έχει έννομο
συμφέρον (π.χ. ο επισπεύδων,
ο οφειλέτης που σε βάρος του
διενεργείται η εκτέλεση ή άλλος
δανειστής του), μπορεί να υποβάλει
αίτηση προς το δικαστήριο για
να επιτρέψει την εκποίηση. Κατά
τόπον αρμόδιο είναι το δικαστήριο
της περιφέρειας του τόπου όπου
ήδη διεξάγεται η εκτέλεση. Καθ’
ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το
ειρηνοδικείο, εάν ο εκτελεστός
τίτλος με βάση τον οποίο γίνεται
η εκτέλεση είναι απόφασή του,
και σε κάθε άλλη περίπτωση το
Μονομελές Πρωτοδικείο (άρθρο
933 παράγραφοι 1 και 2 ΚΠολΔ).
Διάδικοι είναι υποχρεωτικά
ο επισπεύδων δανειστής και
ο οφειλέτης κατά του οποίου
στρέφεται. Το δικαστήριο έχει τρεις
δυνατότητες με την απόφασή του:
(α) να απορρίψει το υποβληθέν
αίτημα, (β) να το δεχθεί ως έχει
διατάσσοντας τη διενέργεια νέου
πλειστηριασμού, ή (γ) να

1 Επισπεύδων ονομάζεται ο δανειστής που εκκινεί τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του οφειλέτη.
2 Υπάλληλος του πλειστηριασμού είναι συμβολαιογράφος.
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5. Διαδικασία διενέργειας της
ελεύθερης εκποίησης

4. Περιεχόμενο και όροι της
εκδοθείσας απόφασης

Η εκποίηση γίνεται από τον
υπάλληλο του πλειστηριασμού
με την ιδιότητά του ως οργάνου
της εκτέλεσης κι επέχει θέση
πλειστηριασμού και κατακύρωσης
(και όχι απλής σύμβασης πώλησης).
Το έγγραφο που συντάσσεται από
τον υπάλληλο του πλειστηριασμού
αποτελεί πράξη της εκτελεστικής
διαδικασίας, αντίστοιχη της
κατακυρωτικής έκθεσης, περιέχει
σύντομη μνεία του ιστορικού
της εκτέλεσης, περιγραφή του
πράγματος, αναφορά στις ματαιώσεις
του πλειστηριασμού, τη δικαστική
απόφαση σε εκτέλεση της οποίας
καταρτίζεται η πράξη και τους
όρους της καθώς και μνεία ότι
τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία
κοινοποιήσεων, δημοσιεύσεων κ.λπ.
και υπογράφεται από τον αποκτώντα
το πράγμα.

Στην απόφαση των ασφαλιστικών
μέτρων που επιτρέπει την ελεύθερη
εκποίηση δεν απαιτείται μνεία του
ονόματος του αγοραστή, αλλά
αρκεί η αναφορά για την εκποίησή
του σε τρίτο. Με την ίδια απόφαση
ορίζεται και το τίμημα εκποίησης,
του οποίου δεν απαιτείται ο
καθορισμός αποκλειστικά σε
ορισμένο ποσό, αλλά είναι
δυνατός ο προσδιορισμός του
κατά το κατώτερο όριο. Η τιμή της
πρώτης προσφοράς μπορεί να
είναι η ίδια, δηλαδή του δεύτερου
πλειστηριασμού ή κατώτερη, και
ορίζεται από το δικαστήριο με βάση
τις περιστάσεις της συγκεκριμένης
περίπτωσης. Επίσης, το δικαστήριο
μπορεί να επιτρέψει την πληρωμή
του (συνολικού ή μέρους του)
τιμήματος σε δόσεις. Επιπλέον,
μπορεί να ορισθεί τοκοφορία του
τιμήματος που θα πληρωθεί σε
δόσεις με ταυτόχρονο καθορισμό
του ποσοστού τοκοφορίας. Η
απόφαση δεν αποκλείεται να
περιέχει και άλλους όρους,
οι οποίοι όμως δεν πρέπει να
έρχονται σε αντίθεση με το σκοπό
ή το περιεχόμενο της διάταξης
966 ή κάποιας άλλης διάταξης της
εκτελεστικής διαδικασίας. Έτσι, δεν
μπορεί π.χ. να διαταχθεί πώληση
του πράγματος με παρακράτηση
κυριότητας μέχρι την πλήρη
εξόφληση του τιμήματος, διότι είναι
ασυμβίβαστη με την αναγκαστική
εκτέλεση.
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Μετά την κατακύρωση, εάν
πρόκειται για πλειστηριασμό κινητών
πραγμάτων, ο αποκτών οφείλει
να καταβάλει στον υπάλληλο του
πλειστηριασμού ολόκληρο το
πλειστηρίασμα σε μετρητά (άρθρα 965
παράγραφος 3 και 1004, 1008 ΚΠολΔ).
Εκείνος καταθέτει το πλειστηρίασμα
στο ταμείο παρακαταθηκών και
δανείων, αν και θεματοφύλακας
του πλειστηριάσματος θεωρείται ο
υπάλληλος του πλειστηριασμού και
όχι το ταμείο παρακαταθηκών και
δανείων.
Στον πλειστηριασμό ακινήτων ισχύει
ο ίδιος κανόνας, αλλά παρέχεται από
το νόμο η ευχέρεια της μη άμεσης
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καταβολής του πλειστηριάσματος
από τον αποκτώντα. Ειδικότερα, κατά
το άρθρο 1004 παράγραφος 1 ΚΠολΔ,
μετά από αίτηση του αποκτώντος,
ο υπάλληλος του πλειστηριασμού
μπορεί να προσδιορίσει το μέρος
του πλειστηριάσματος που ο
υπερθεματιστής θα καταβάλει
αμέσως μετά την κατακύρωση και
αυτό που θα καταβάλει εντός 15
ημερών από τον πλειστηριασμό.
Ο υπάλληλος μπορεί να καθορίσει
και το είδος και ύψος της εγγύησης
(άρθρο 1003 παράγραφος 4, 965
παράγραφος 4 ΚΠολΔ).
Μόνον εάν ο αποκτών εκπληρώσει
την υποχρέωσή του προς
καταβολή του πλειστηριάσματος
παραδίδεται σε αυτόν το πράγμα
που πλειστηριάσθηκε, οπότε και
αποκτά επ’ αυτού κυριότητα. Μετά την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του,
ο αποκτήσας δικαιούται να ζητήσει
από το συμβολαιογράφο την έκδοση
πράξης που θα του χρησιμεύσει ως
τίτλος κτήσης του δικαιώματός του
κατάλληλος για μεταγραφή, νηολόγηση
κ.λπ και παράλληλα εκτελεστός για
την κατάληψη της νομής και κατοχής
του πράγματος. Με την καταβολή
του πλειστηριάσματος επέρχεται
απόσβεση όλων των υποθηκών και
των προσημειώσεων που βάρυναν το
πλειστηριασθέν πράγμα. Η απόσβεση
δεν αφορά σε άλλα εμπράγματα βάρη,
όπως π.χ. την επικαρπία, την οίκηση
κ.λπ. Έτσι, ο αποκτών έχει επίσης
δικαίωμα να ζητήσει την εξάλειψη
των υποθηκών, προσημειώσεων
και κατασχέσεων που βάρυναν το
πράγμα και που αποσβέσθηκαν με
την αναγκαστική εκποίηση και την
πληρωμή του τιμήματος.
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Δικαστική επίλυση διαφορών

δεχθεί το υποβαλλόμενο αίτημα
τροποποιημένο.

Πρόσφατη Φορολογική Νομοθεσία
Ελένη Πίτσα

1. ΠΟΛ 1087/11.06.2010: Οδηγίες
για την εφαρμογή των διατάξεων
του Πτωχευτικού Κώδικα
και του νόμου 3808/2009 για
τη διαδικασία συνδιαλλαγής
Σε συνέχεια της ΠΟΛ 1050/30.04.2010
του Υπουργείου Οικονομικών
σχετικά με την παροχή οδηγιών
για την είσπραξη χρεών πτωχών
οφειλετών, η εν λόγω Υπουργική
Απόφαση παρέχει οδηγίες για
την αντιμετώπιση θεμάτων που
ανακύπτουν κατά το στάδιο της
συνδιαλλαγής, δηλαδή της νέας
διαδικασίας που θεσπίζεται από τον
Πτωχευτικό Κώδικα (άρθρα 99-106
νόμου 3588/2007). Ειδικότερα, το
άρθρο 4 παράγραφος 6 στοιχείο
(α) του νόμου 3808/2009 αφορά
στους οφειλέτες του Δημοσίου
που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία
συνδιαλλαγής. Με αυτό το άρθρο
ρυθμίζονται αφενός η συμμετοχή
του Δημοσίου στη διαδικασία
συνδιαλλαγής (δυνατότητα
που προβλέπει το άρθρο 102
του Πτωχευτικού Κώδικα), και
αφετέρου η ρύθμιση χρεών των
οφειλετών του Δημοσίου που έχουν
συνάψει συμφωνία συνδιαλλαγής
με τρίτους πιστωτές τους –πλην του
Δημοσίου– (άρθρο 4 παράγραφος
6 στοιχείο α΄ εδάφιο δεύτερο του
νόμου 3808/2009).
1.1. Συμμετοχή του Δημοσίου
σε συμφωνίες συνδιαλλαγής με
οφειλέτες του
1.1.1. Εξέταση σχετικών προτάσεων
– αιτήσεων
Αρμόδιο όργανο για την
εξέταση προτάσεων – αιτήσεων
συνδιαλλαγής με το Δημόσιο είναι
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

ο Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος
αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση
του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, που εκδίδεται ύστερα
από εισήγηση της Διεύθυνσης
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών. Η
διαδικασία που ακολουθείται είναι
η εξής:
(α) υποβολή αίτησης – πρότασης του
διορισμένου από το δικαστήριο
μεσολαβητή στη Δ.Ο.Υ., όπου
είναι βεβαιωμένα τα χρέη του
οφειλέτη,
(β) συγκέντρωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών από τη Δ.Ο.Υ.,
καταγραφή του ιστορικού και
διατύπωση άποψης σχετικά με
την πρόταση του μεσολαβητή,
(γ) διαβίβαση της υπόθεσης (με
πλήρη φάκελο) στη Διεύθυνση
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών,
(δ) επεξεργασία της πρότασης και
διατύπωση σχετικής εισήγησης
από τη Διεύθυνση Είσπραξης
Δημοσίων Εσόδων,
(ε) διαβίβαση του φακέλου στο
Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
(Ν.Σ.Κ.),
(στ) επεξεργασία της πρότασης από
το αρμόδιο Τμήμα του Ν.Σ.Κ.
και έκδοση σχετικού πρακτικού
συνεδρίασης,
(ζ) αποδοχή του πρακτικού
συνεδρίασης από τον Υπουργό
Οικονομικών,
(η) διαβίβαση του εγκεκριμένου
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πρακτικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ,
(θ) υπογραφή της συμφωνίας
συνδιαλλαγής (σε περίπτωση
αποδοχής της αίτησης του
μεσολαβητή από το Δημόσιο
ή αποδοχής από τον οφειλέτη
τυχόν διαφορετικής θέσης του
Δημοσίου) και
(ι) υποβολή της συμφωνίας
συνδιαλλαγής στο πτωχευτικό
δικαστήριο για επικύρωση.
Η ανωτέρω διαδικασία πρέπει
να ολοκληρωθεί εντός των
εξαιρετικά σύντομων προθεσμιών
που χορηγεί το δικαστήριο στα
πλαίσια του νόμου (δύο μήνες από
τη δημοσίευση της απόφασης στο
Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων
του Ταμείου Νομικών, με δυνατότητα
παράτασης για έναν ακόμα μήνα με
νέα δικαστική απόφαση, που επίσης
δημοσιεύεται στο ίδιο δελτίο).
1.1.2. Προϋποθέσεις για την εξέταση
της αίτησης του μεσολαβητή
Οι προϋποθέσεις για την εξέταση
της αίτησης του μεσολαβητή είναι οι
ακόλουθες:
(α) Έκδοση δικαστικής απόφασης
για την έναρξη της διαδικασίας
συνδιαλλαγής ως προς την
επιχείρηση του οφειλέτη: Η
εν λόγω διαδικασία πρέπει να
εκκρεμεί, δηλαδή να μην έχει
παρέλθει η προθεσμία που έχει
χορηγήσει το δικαστήριο για
την περάτωση του έργου του
μεσολαβητή.
(β) Πρέπει να υποβληθεί σχετικό
αίτημα από το μεσολαβητή
Ενημερωτικό Δελτίο
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(γ) Ο χρόνος που προτείνεται
για την αποπληρωμή των
συμφωνηθέντων
χρεών
προς το Δημόσιο δεν μπορεί
να υπερβαίνει τα δύο έτη
από την επικύρωση της
συμφωνίας συνδιαλλαγής. Σε
αντίθετη περίπτωση, το αίτημα
απορρίπτεται ή αντιπροτείνεται
η προσαρμογή του στα χρονικά
πλαίσια της διετίας.
1.1.3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
από το μεσολαβητή με την αίτηση για
τη συνδιαλλαγή είναι τα ακόλουθα:
(α) Αντίγραφο της αίτησης του
οφειλέτη προς το πτωχευτικό
δικαστήριο για το άνοιγμα της
διαδικασίας συνδιαλλαγής, επί
της οποίας (αίτησης) εκδόθηκε η
σχετική δικαστική απόφαση.
(β) Αντίγραφο της δικαστικής
απόφασης, με την οποία
διατάσσεται η έναρξη της
διαδικασίας συνδιαλλαγής για
την επιχείρηση του οφειλέτη,
Ενημερωτικό Δελτίο
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διορίζεται μεσολαβητής και
ορίζεται προθεσμία για την
περάτωση του έργου του.
(γ) Περιλήψεις των άνω αποφάσεων
δημοσιευμένες στο Δελτίο
Δικαστικών Δημοσιεύσεων του
Ταμείου Νομικών.
(δ) Τυχόν έκθεση εμπειρογνώμονα
σχετικά με την οικονομική
κατάσταση του οφειλέτη, εφόσον
το δικαστήριο είχε διατάξει το
διορισμό του για το σκοπό αυτό.
(ε) Επιμέρους συμφωνίες, που
έχουν τυχόν ήδη επιτευχθεί με
άλλους πιστωτές στα πλαίσια της
διαδικασίας συνδιαλλαγής.
(στ) Πρόσφατα πιστοποιητικά
ιδιοκτησίας, βαρών, υποθηκών και
μη διεκδίκησης για τα ακίνητα του
οφειλέτη και τυχόν προσώπων που
συνευθύνονται μ’ αυτόν έναντι του
Δημοσίου (εγγυητών, ομορρύθμων
μελών της οφειλέτιδας εταιρείας,
διαχειριστών ή διευθυνόντων
συμβούλων που είναι συνοφειλέτες
για χρέη της εταιρείας κ.λπ.)
(ζ) Τα έγγραφα με τα οποία
πιστοποιείται η ύπαρξη και το
τρέχον ύψος των απαιτήσεων
των άλλων –πλην του Δημοσίου–
πιστωτών, για τις οποίες έχουν
εγγραφεί εμπράγματα βάρη.
(η) Βεβαιώσεις από το Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους (25 η
Διεύθυνση Κίνησης Κεφαλαίων
Εγγυήσεων – Δανείων – Αξιών)
και το Ταμείο Εγγυοδοσίας
Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Μ.Π.Μ.Ε.), με
τις οποίες θα πιστοποιείται έως
το χρόνο υποβολής της πρότασης
για συνδιαλλαγή με το Δημόσιο η
χορήγηση ή μη εγγύησης υπέρ
της επιχείρησης του οφειλέτη
από τους ανωτέρω φορείς, η
υποβολή ή μη αίτησης στους εν
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λόγω φορείς από τον οφειλέτη
για χορήγηση εγγύησης υπέρ της
επιχείρησής του και η έγκριση
ή μη από τους εν λόγω φορείς
τυχόν υποβληθείσας αίτησης
κατά τα ανωτέρω.
(θ) Υπεύθυνη Δήλωση του νόμου
1599/1986, με την οποία ο
οφειλέτης δηλώνει εάν η
επιχείρησή του έχει υπαχθεί σε
αναπτυξιακό νόμο και σε ποιον.
Τα
δικαιολογητικά
που
συγκεντρώνει η Δ.Ο.Υ. είναι τα
ακόλουθα:
(α) πίνακας των βεβαιωμένων
χρεών του οφειλέτη καθώς
και έγγραφο του αρμόδιου
Τμήματος Ελέγχου ή του
αρμόδιου Ελεγκτικού Κέντρου,
από το οποίο προκύπτουν οι
εκκρεμούντες εις βάρος του
οφειλέτη φορολογικοί έλεγχοι
και τα πιθανολογούμενα προς
βεβαίωση ποσά.
(β) αντίγραφα των ακόλουθων
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί
από τον οφειλέτη και τα τυχόν
συνυπόχρεα με αυτόν πρόσωπα:
(i) τελευταίας Δήλωσης Στοιχείων
Ακινήτων (έντυπο Ε9),
(ii) τελευταίας Δήλωσης Φ.Μ.Α.Π.
και Ε.Τ.ΑΚ.,
(iii) των Δηλώσεων Φορολογίας
Εισοδήματος (έντυπο Ε1) κατά την
τελευταία τριετία,
(iv) των Μηχανογραφικών
Δελτίων
Οικονομικών
Στοιχείων Επιχειρήσεων και
Επιτηδευματιών (έντυπο Ε3) κατά
την τελευταία τριετία,
(γ) εκθέσεις εκτίμησης της αξίας των
ακινήτων του οφειλέτη (και τυχόν
συνυπόχρεων προσώπων έναντι
του Δημοσίου) από τις αρμόδιες
Δ.Ο.Υ και
(δ) τυχόν έγγραφα με τα οποία το
Kελεμένης & Συνεργάτες
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προς το Δημόσιο ως πιστωτή.
Το εν λόγω αίτημα πρέπει
να είναι συγκεκριμένο
και ορισμένο, δηλαδή να
προσδιορίζει με σαφήνεια τα
χρέη που θα αποτελέσουν
αντικείμενο συνδιαλλαγής
και τις προτεινόμενες λύσεις.
Εάν το αίτημα είναι αόριστο,
ο μεσολαβητής καλείται να
υποβάλει νέα αίτηση – πρόταση
με ορισμένο αίτημα. Το αίτημα
δεν πρέπει να αφορά σε
παρακρατούμενους φόρους
ούτε σε χρέη αυτοτελώς
βεβαιωμένα υπέρ τρίτων, άλλως
δεν λαμβάνεται υπόψη κατά το
μέρος που αναφέρεται σε αυτά
τα χρέη. Το αίτημα πρέπει να
συνοδεύεται από πλήρη φάκελο
δικαιολογητικών.

Δημόσιο έχει λάβει μέτρα για τη
διασφάλιση των συμφερόντων
του έναντι του οφειλέτη και
των τυχόν συνυπόχρεων
προσώπων π.χ. αναγκαστικά
μέτρα (κατασχέσεις σε βάρος
περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη και συνυποχρέων),
ασφαλιστικά μέτρα (υποθήκες)
κ.λπ.
1.1.4. Σύνταξη ιστορικού και
διατύπωση άποψης από τη Δ.Ο.Υ.
Αφού συγκεντρώσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, η Δ.Ο.Υ. συντάσσει
πλήρες ιστορικό της υπόθεσης, στο
οποίο αναφέρονται τα στοιχεία που
προκύπτουν από το φάκελο σχετικά
με την οικονομική – περιουσιακή
κατάσταση του οφειλέτη και
διατυπώνει άποψη σχετικά με
τον επισφαλή ή μη χαρακτήρα
των απαιτήσεων του Δημοσίου,
την ωφελιμότητα ή μη της
προτεινόμενης από το μεσολαβητή
συμφωνίας συνδιαλλαγής και με
το εξεταζόμενο αίτημα. Τέλος,
ο φάκελος διαβιβάζεται στη
Διεύθυνση Είσπραξης Δημοσίων
Ε σ ό δ ω ν τ ο υ Υπ ο υ ρ γ ε ί ο υ
Οικονομικών, Τμήμα Γ΄, για τις
περαιτέρω ενέργειες.
1.2. Ρύθμιση χρεών οφειλετών
του Δημοσίου που έχουν συνάψει
συμφωνίες συνδιαλλαγής με τρίτους
οφειλέτες (πλην του Δημοσίου)
Εάν ένας οφειλέτης πετύχει τη
σύναψη συμφωνίας συνδιαλλαγής
με πιστωτές του, χωρίς τη
συμμετοχή του Δημοσίου και η
συμφωνία αυτή επικυρωθεί από
το αρμόδιο Δικαστήριο, το νέο
άρθρο 4 παράγραφος 6 (στοιχείο
α, δεύτερο εδάφιο) του νόμου
3808/2009, του παρέχει πλέον
τη δυνατότητα να ρυθμίσει τις
οφειλές του με ανάλογη εφαρμογή
του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε.
Στην προκειμένη περίπτωση οι
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

χορηγούμενες δόσεις μπορεί να
φθάσουν τις 90.
2. ΠΟΛ 1074/28.05.2010: Κοινοποίηση
των διατάξεων του άρθρου 5 του
νόμου 3833/2010 για την επιβολή
έκτακτης οικονομικής εισφοράς
στα φυσικά πρόσωπα με μεγάλο
εισόδημα (άνω των €100.000)
Σύμφωνα με το νόμο 3833/2010
«Προστασία της εθνικής οικονομίας
- Επείγοντα μέτρα για την
αντιμετώπιση της δημοσιονομικής
κρίσης», η έκτακτη εφάπαξ
οικονομική εισφορά επιβάλλεται
μόνο στα φυσικά πρόσωπα
που είναι υποκείμενα σε φόρο
εισοδήματος στην Ελλάδα, δηλαδή
που αποκτούν εισόδημα στην
Ελλάδα, ανεξάρτητα από τον
τόπο κατοικίας ή διαμονής τους
και σε κάθε φυσικό πρόσωπο,
ανεξάρτητα από την ιθαγένειά
του, που υπόκειται σε φόρο για
τα εισοδήματα που προκύπτουν
στην αλλοδαπή, εφόσον έχει την
κατοικία του στην Ελλάδα, καθώς
και στους έμμισθους δημόσιους
υπαλλήλους που υπηρετούν στην
αλλοδαπή. Η έκτακτη εισφορά δεν
επιβάλλεται σε βάρος εταιρειών
[ανώνυμων (ΑΕ), περιορισμένης
ευθύνης (ΕΠΕ), προσωπικών
εταιριών, κοινοπραξιών κ.λπ.],
αφού επιβάλλεται στα εισοδήματα
που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
(μέτοχοι, εταίροι) από τη συμμετοχή
τους στα κέρδη των εν λόγω
εταιρειών.
Για την επιβολή της εισφοράς
λαμβάνεται ως βάση το καθαρό
εισόδημα, από όλες τις κατηγορίες
(π.χ. ακίνητα, μισθωτές υπηρεσίες,
εμπορικές επιχειρήσεις, κινητές
αξίες, ελευθέρια επαγγέλματα,
γεωργικές επιχειρήσεις), όπως
αυτό προκύπτει από την εφαρμογή
των διατάξεων του Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ)
και αν το προκύπτον άθροισμα
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(συνολικό καθαρό ποσό) υπερβαίνει
τα €100.000, τότε επιβάλλεται η
εισφορά. Η εισφορά υπολογίζεται
σε ποσοστό 1% επί του εισοδήματος.
Ενδεικτικά, στην έκτακτη
εισφορά υπόκεινται τα ακόλουθα
εισοδήματα:
(α) τα κέρδη από πώληση μετοχών
εισηγμένων ή μη στο ΧΑ ή σε
αλλοδαπό χρηματιστήριο και η
ωφέλεια από πώληση εταιρικών
μεριδίων κ.λπ.
(β) τα μερίσματα από ημεδαπές
ή αλλοδαπές εταιρείες και
οι αμοιβές και μισθοί μελών
διοικητικού συμβουλίου ΑΕ και
τα κέρδη που απέκτησαν εταίροι
ή μέλη ΕΠΕ, προσωπικών
εταιριών, κοινοπραξιών κ.λπ.,
(γ) τα κέρδη που προκύπτουν από
την εξαγορά μεριδίων αμοιβαίων
κεφαλαίων, εισόδημα από
πράξεις repos, οι συντάξεις
αλλοδαπής προέλευσης που
φορολογούνται μόνο στην
αλλοδαπή, οι τόκοι καταθέσεων
τραπεζών, οι τόκοι εντόκων
γραμματίων του δημοσίου, οι
τόκοι ομολόγων του δημοσίου,
τόκοι από ομολογίες που
εκδίδονται από ημεδαπές
εταιρείες ή επιχειρήσεις,
(δ) τα εισοδήματα από μισθωτές
υπηρεσίες που απαλλάσσονται
από το φόρο εισοδήματος
και τα ποσά εισοδήματος από
μισθωτές υπηρεσίες που έχουν
φορολογηθεί αυτοτελώς (όπως
ποσά ΔΕΤΕ, ΔΕΧΕ, ΔΙΒΕΕΤ, ειδικά
επιδόματα επικίνδυνης εργασίας
κ.λπ.) και
(ε) όλα γενικά τα πραγματικά
εισοδήματα του φυσικού
προσώπου ή της σχολάζουσας
κληρονομίας, έστω και αν
δεν είχαν υπαχθεί σε φόρο
εισοδήματος στο όνομά τους.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

H βεβαίωση της οφειλόμενης
εισφοράς γίνεται από τον
προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ,
σύμφωνα με τις δηλώσεις, τα
φύλλα ελέγχου και τις αποφάσεις
διοικητικών δικαστηρίων. Η
εισφορά βεβαιώνεται στο όνομα
του υπόχρεου για την υποβολή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος,
με βάση την οποία υπολογίζεται
η εισφορά φυσικών προσώπων
ή σχολάζουσας κληρονομιάς.
Για την εν λόγω έκτακτη
εισφορά προβλέπεται η έκδοση
εκκαθαριστικού σημειώματος
από τη Γενική Γραμματεία
Πληροφοριακών Συστημάτων
(«Γ.Γ.Π.Σ.») το οποίο αποστέλλεται
στον υπόχρεο. O υπολογισμός
εισφοράς και η σύνταξη των
εκκαθαριστικών σημειωμάτων
θα διενεργηθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. με
βάση τα στοιχεία των δηλώσεων
οικονομικού έτους 2010. Η Γ.Γ.Π.Σ.
θα αποστείλει ταχυδρομικά τα
εκκαθαριστικά σημειώματα
υπολογισμού της εφάπαξ εισφοράς,
τα οποία επέχουν θέση και ατομικής
ειδοποίησης, με ενσωματωμένα
τα μηχανογραφικά αποδεικτικά
είσπραξης για την πληρωμή της
εισφοράς. Η προθεσμία άσκησης της
προσφυγής ή υποβολής αίτησης για
διοικητική επίλυση της διαφοράς,
καθώς και η άσκηση της προσφυγής
ενώπιον του αρμόδιου διοικητικού
πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν
τη βεβαίωση και την είσπραξη της
βεβαιωμένης οφειλής.
Το ποσό της εισφοράς καταβάλλεται
από τους υπόχρεους σε 3 ίσες
διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες
η πρώτη, μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου από
τη βεβαίωση μήνα, και καθεμία
από τις επόμενες, μέχρι την
τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες
υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και του
πέμπτου μήνα αντίστοιχα. Με άλλα
λόγια, εάν η εισφορά βεβαιωθεί
μέσα στο μήνα Μάιο θα καταβληθεί
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, εκ
των οποίων η πρώτη θα καταβληθεί
μέχρι 30 Ιουνίου 2010, η δεύτερη
μέχρι 31 Αυγούστου 2010 και η τρίτη
μέχρι 29 Οκτωβρίου 2010.
3. ΠΟΛ 1077/30.05.2010: Υπολογισμός
της πραγματικής αξίας των
μεταβιβαζόμενων μετοχών μη
εισηγμένων στο ΧΑ εταιρειών
κατά τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
Σε συνέχεια προφορικών και
γραπτών ερωτημάτων που ετέθησαν
στο Υπουργείο Οικονομικών,
εκδόθηκε η εν λόγω υπουργική
απόφαση. Σύμφωνα με το άρθρο 13
παράγραφος 2 εδάφιο α΄ του ΚΦΕ, η
πραγματική αξία πώλησης μετοχών
ημεδαπών ανώνυμων εταιρειών
μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, οι οποίες μεταβιβάζονται
από φυσικά ή νομικά πρόσωπα,
ημεδαπά ή αλλοδαπά, φορολογείται
αυτοτελώς με συντελεστή 5%. Για
τον προσδιορισμό της πραγματικής
αξίας των μετοχών για την επιβολή
του προαναφερθέντος φόρου με
συντελεστή 5% λαμβάνεται υπόψη
και η κατώτατη πραγματική αξία
των μετοχών που μεταβιβάζονται, η
οποία υπολογίζεται ως ακολούθως:
(α) Τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας
όπως εμφανίζονται στον
τελευταίο πριν από τη μεταβίβαση
επίσημο ισολογισμό και όπως
διαμορφώνονται μετά από την
αύξηση ή τη μείωση που έχει
πραγματοποιηθεί μέχρι και
την προηγούμενη ημέρα της
μεταβίβασης, προσαυξάνονται
με την απόδοση των ιδίων
κεφαλαίων των πέντε (5)
τελευταίων διαχειριστικών
περιόδων πριν από τη
μεταβίβαση. Στο αποτέλεσμα
που προκύπτει, προστίθεται η
υφιστάμενη διαφορά μεταξύ της
αξίας των ακινήτων της εταιρείας,
όπως αυτή προσδιορίζεται
κατά το χρόνο της μεταβίβασης
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σύμφωνα με τη φορολογία
μεταβίβασης ακινήτων ή
σύμφωνα με την εμφανιζόμενη
στα βιβλία αξία κτήσης αυτών,
εάν η δεύτερη είναι μικρότερη
της πρώτης. Το ποσό που
προκύπτει, διαιρούμενο δια
του αριθμού των υφιστάμενων
κατά το χρόνο της μεταβίβασης
μετοχών, αντιπροσωπεύει την
ελάχιστη πραγματική αξία κάθε
μετοχής, η οποία λαμβάνεται
υπόψη για τον προσδιορισμό
της αξίας των μετοχών που
μεταβιβάζονται.
(β) Ως απόδοση ιδίων κεφαλαίων
ορίζεται ο λόγος του μέσου όρου
των ολικών αποτελεσμάτων
εκμετάλλευσης (προ φόρων) των
πέντε (5) τελευταίων, πριν από τη
μεταβίβαση, ισολογισμών προς το
μέσο όρο των ιδίων κεφαλαίων
της ίδιας χρονικής περιόδου.
Εάν έχουν νόμιμα καταρτισθεί
λιγότεροι από 5 ισολογισμοί,
λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία
αυτών. Εάν το άθροισμα των
ολικών αποτελεσμάτων είναι
αρνητικό, δεν λαμβάνεται υπόψη
η αρνητική απόδοση.
Για την εξεύρεση του συνολικού
καθαρού
φορολογητέου
εισοδήματος των εταιρειών που
είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά
εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά
Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) που υιοθετούνται
από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
εφαρμόζονται τα εξής:
(α) Εάν η εταιρεία τηρεί τα βιβλία
της σύμφωνα με τους κανόνες
της ισχύουσας φορολογικής
νομοθεσίας, τα κέρδη (ή
οι ζημίες) της προκύπτουν
αποκλειστικά από τα τηρούμενα
βιβλία με βάση τους ισχύοντες
κανόνες της φορολογικής
νομοθεσίας, ενώ δεν λαμβάνονται
υπόψη για τους σκοπούς
φορολογίας τα κέρδη (ή οι ζημίες)
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Φορολογική Ενημέρωση

Nομολογιακή Ενημέρωση

της εταιρείας που προκύπτουν
από τις οικονομικές καταστάσεις
με βάση τα Δ.Λ.Π..
(β) Εάν η εταιρεία τηρεί τα βιβλία
της σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.
που υιοθετούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη
(ή οι ζημίες) της προκύπτουν
αποκλειστικά από τον Πίνακα
Φορολογικών Αποτελεσμάτων
Χρήσης του άρθρου 7 παράγραφος
7 του ΚΒΣ.
Τα κέρδη που προκύπτουν με
βάση τα Δ.Λ.Π. περιλαμβάνουν
και μη πραγματοποιηθέντα
κέρδη (όπως π.χ. κέρδη από
αποτίμηση, προβλέψεις, ειδικό
τρόπο απόσβεσης περιουσιακών
στοιχείων κ.λπ.) που οδηγούν
σε αναβαλλόμενη φορολογία κι
επομένως, δεν λαμβάνονται υπόψη
στη φορολογία εισοδήματος. Για
την ορθή εφαρμογή των εν λόγω
διατάξεων, πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη τα ίδια κεφάλαια, τα ολικά
αποτελέσματα εκμετάλλευσης
κ.λπ., που προκύπτουν από τις
φορολογικές διατάξεις (από τα
βιβλία που τηρούνται σύμφωνα
με τις αρχές και τους κανόνες της
φορολογικής νομοθεσίας ή από
τον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής
– Φορολογικής Βάσης).
4. ΠΟΛ 1088/22.06.2010:
Διευκρινήσεις για την εφαρμογή
του άρθρου 73 παράγραφοι 1-6
του νόμου 3842/2010
Σύμφωνα με την εν λόγω υπουργική
απόφαση, όταν ο κύκλος εργασιών
μειώνεται για δύο (2) συνεχόμενες
διαχειριστικές περιόδους,
χωρίς μείωση του αριθμού των
εργαζομένων,
(α) μειώνεται κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες ο συντελεστής
φορολογίας εισοδήματος της
επιχείρησης, εάν είναι εταιρεία
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

αστική, ομόρρυθμη, ετερόρρυθμη,
ανώνυμη, περιορισμένης ευθύνης,
υποκατάστημα αλλοδαπής εταιρείας,
κοινωνία ή κοινοπραξία, ή

εφαρμόζεται μόνο στο εισόδημα
από εμπορικές/γεωργικές
επιχειρήσεις ή από το ελευθέριο
επάγγελμα.

(β) μειώνονται κατά ποσοστό 20%
τα καθαρά κέρδη και καθαρά
εισοδήματα, εάν πρόκειται για
ατομική επιχείρηση ή φυσικά
πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο
επάγγελμα.

Προς υπολογισμό της μείωσης,
οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται
να υποβάλλουν με τη δήλωση
φορολογίας εισοδήματος του
οικονομικού έτους για το οποίο
ζητούν την εφαρμογή μειωμένου
συντελεστή φορολογίας ή τη
μείωση των καθαρών κερδών
και καθαρών εισοδημάτων,
δήλωση στην οποία αναγράφεται
ο αριθμός των εργαζομένων με
πλήρη απασχόληση για κάθε μήνα,
καθώς και ο μέσος όρος που
προκύπτει, για κάθε διαχειριστική
περίοδο. Στην εν λόγω δήλωση
σημειώνονται και τα ακαθάριστα
έσοδα που προέρχονται
αποκλειστικά από τη δραστηριότητα
της επιχείρησης.

Ειδικότερα, για να ελεγχθεί
ο αριθμός των εργαζομένων
λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος
των εργατοϋπαλλήλων που
απασχολούνται στην επιχείρηση με
πλήρη απασχόληση σε καθεμία από
τις τρεις διαχειριστικές περιόδους
σύμφωνα με την εργατική
νομοθεσία. Για τον υπολογισμό του
ανωτέρω μέσου όρου λαμβάνεται
υπόψη ο συνολικός αριθμός των
απασχολούμενων στην επιχείρηση
εργατοϋπαλλήλων κατά την
τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε
μήνα, με την προϋπόθεση ότι το
κόστος μισθοδοσίας βαρύνει την
επιχείρηση που κάνει χρήση του
μειωμένου συντελεστή φορολογίας
ή της μείωσης των καθαρών
κερδών και εισοδημάτων.
Ο συντελεστής φορολογίας
εισοδήματος που μειώνεται,
είναι αυτός που εφαρμόζεται στα
αδιανέμητα κέρδη, και μάλιστα, για
το οικονομικό έτος 2010 είναι αυτός
που εφαρμόζεται στα συνολικά
καθαρά κέρδη. Σημειωτέον ότι
προκειμένου για προσωπικές
εταιρείες και κοινωνίες, η μείωση
του συντελεστή φορολογίας
εισοδήματος δεν καταλαμβάνει την
επιχειρηματική αμοιβή.
Ακόμη, για ατομικές επιχειρήσεις
και φυσικά πρόσωπα που
ασκούν ελευθέριο επάγγελμα,
όταν το φυσικό πρόσωπο έχει
και εισοδήματα από άλλη
πηγή, η προβλεπόμενη μείωση
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Σε περίπτωση μετατροπής ή
συγχώνευσης επιχειρήσεων με τις
διατάξεις των νόμων 1297/1972,
2166/1993 και 3296/2004, τα
ακαθάριστα έσοδα διαχειριστικής
περιόδου που υπερβαίνει τους
δώδεκα μήνες ή υπολείπεται
αυτών, ανάγονται σε δωδεκάμηνο
διάστημα, προκειμένου να
διαπιστωθεί εάν λαμβάνει χώρα
διαδοχική μείωση του κύκλου
εργασιών. Εάν η επιχείρηση που
κάνει χρήση των διατάξεων της
μείωσης, στη συνέχεια μετατραπεί
ή συγχωνευθεί σε άλλη εταιρεία,
η υποχρέωση της διατήρησης του
προσωπικού αναλαμβάνεται από
την εταιρεία που θα προέλθει από
το μετασχηματισμό. Μάλιστα, σε
περίπτωση συγχώνευσης, ο μέσος
όρος των εργαζομένων στη νέα
εταιρεία ή την απορροφώσα δεν
μπορεί να είναι μικρότερος από το
άθροισμα των εργαζομένων που
απασχολήθηκαν κατά μέσο όρο σε
καθεμία από τις συγχωνευθείσες
επιχειρήσεις.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Nομολογιακή Ενημέρωση

Η υπουργική απόφαση διευκρινίζει
ότι με το άρθρο 81 παράγραφος
2 του νέου φορολογικού νόμου
3842/2010, ορίζεται ότι, σε
περίπτωση άσκησης προσφυγής,
το ποσοστό βεβαίωσης φόρου του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου
6 του άρθρου 74 του Κ.Φ.Ε. και
της παραγράφου 2 του άρθρου
53 του Ν. 2859/2000 αυξάνεται σε
25%. Η αύξηση εφαρμόζεται για
προσφυγές που ασκούνται, και
κατά συνέπεια για βεβαιώσεις που
γίνονται, από τη δημοσίευση του
προαναφερθέντος νόμου, δηλαδή
από 23.04.2010. Η ανωτέρω
αύξηση αφορά και στις ειδικές
φορολογίες, για τις οποίες γίνεται
κατά κανόνα, παραπομπή ως προς
τη διαδικασία βεβαίωσης, στη
φορολογία εισοδήματος ή του ΦΠΑ.
Ενόψει των ανωτέρω, σε
περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης
προσφυγής, βεβαιώνεται ποσοστό
25% του αμφισβητούμενου κύριου
φόρου, πρόσθετου φόρου κλπ. και
οι εξής ειδικές φορολογίες: τέλη
χαρτοσήμου, φόρος συγκέντρωσης
κεφαλαίων, εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ
και εισφορά δακοκτονίας, φόρος
ασφαλίστρων, ειδικός φόρος
τηλεοπτικών διαφημίσεων, τέλος
συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας,
τέλος συνδρομητών καρτοκινητής
τηλεφωνίας, δικαίωμα του
Δημοσίου στα εισιτήρια εισόδου
στα καζίνο, ειδικός φόρος
εισιτηρίων κινηματογράφων,
πρόστιμο για εγκατάσταση ειδικά
διασκευασμένων τραπεζιών
χωρίς την καταβολή του νόμιμου
τέλους, ειδικός φόρος σε είδη
πολυτελείας, ειδικός φόρος
ιδιωτικών πλοίων αναψυχής και
κάθε άλλη περίπτωση για την
οποία γίνεται παραπομπή στη
φορολογία εισοδήματος ή ΦΠΑ.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

6. ΠΟΛ 1111/06.07.2010: ΦΠΑ σε
επισκευή αγαθών στα πλαίσια
εγγύησης καλής λειτουργίας
(claims)
Με αφορμή ερωτήματα που
υποβλήθηκαν στο Υπουργείο
Οικονομικών σχετικά με την
επιβολή ΦΠΑ σε επισκευή αγαθών
στα πλαίσια εγγύησης καλής
λειτουργίας ενός προϊόντος, με την
παρούσα απόφαση διευκρινίζονται
τα ακόλουθα:
(α) Με την ΠΟΛ.1332/15.10.1993 είχε
διευκρινιστεί ότι, σύμφωνα με τις
διατάξεις που ίσχυαν για τον τόπο
φορολόγησης μέχρι 31.12.2009,
η αμοιβή (αποζημίωση CLAIMS) που καταβάλλεται από
τον αντιπροσωπευόμενο οίκο
εξωτερικού στον αντιπρόσωπο
οίκο εσωτερικού, για την
επισκευή των αγαθών που
πραγματοποιεί για λογαριασμό
του ξένου οίκου στα πλαίσια
εγγύησης καλής λειτουργίας που
ο ξένος οίκος έχει χορηγήσει
κατά την πώληση των προϊόντων
του, υπόκειται σε ΦΠΑ στην
Ελλάδα στο σύνολό της (αξία
αναλωθέντων ανταλλακτικών
και υπηρεσίας επισκευής)
και μάλιστα με τον κανονικό
συντελεστή.
(β) Σύμφωνα με του άρθρου 14
παράγραφος 2 της περίπτωσης
α΄ του Κώδικα ΦΠΑ, όπως
ισχύει από την 01.01.2010, και
δεδομένου ότι δεν εφαρμόζεται
καμία από τις ειδικές διατάξεις
για τον προσδιορισμό του τόπου
φορολόγησης υπηρεσιών που
προβλέπονται στο ίδιο άρθρο, η
επισκευή αγαθών που παρέχεται
από υποκείμενο στο φόρο
εγκατεστημένο στην Ελλάδα
προς υποκείμενο στο φόρο
εγκατεστημένο εκτός Ελλάδας
(εντός ή εκτός Κοινότητας)
φορολογείται στον τόπο
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εγκατάστασης του λήπτη της
υπηρεσίας αυτής.
(γ) Σύμφωνα επίσης με το άρθρο
13 παράγραφος 1 του Κώδικα
ΦΠΑ, η παράδοση αγαθών
φορολογείται στην Ελλάδα,
εφόσον κατά το χρόνο της
παράδοσης τα αγαθά βρίσκονται
στην Ελλάδα.
(δ) Επιπροσθέτως, σύμφωνα με
το άρθρο 3 παράγραφος 2 (δ)
(δδ) του ΚΒΣ, στην περίπτωση
παροχής υπηρεσιών κατά
την οποία χρησιμοποιούνται
και υλικά, η πράξη συνιστά
παροχή υπηρεσίας στο σύνολό
της, εφόσον η αξία των
χρησιμοποιούμενων υλικών δεν
υπερβαίνει το 1/3 της συνολικής
αντιπαροχής. Στην περίπτωση
που η αξία των υλικών που
χρησιμοποιούνται υπερβαίνει το
1/3 της συνολικής αντιπαροχής,
πρόκειται για δύο ξεχωριστές
πράξεις, μία παράδοση αγαθών
και μία παροχή υπηρεσιών, οι
οποίες πρέπει να τιμολογούνται
χωριστά.
Συνεπώς, εάν τα υλικά που
χρησιμοποιούνται κατά την
επισκευή αγαθών στα πλαίσια
εγγύησης καλής λειτουργίας δεν
υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής
αντιπαροχής, η πράξη συνιστά
παροχή υπηρεσίας επισκευής
αγαθών και φορολογείται στον
τόπο του λήπτη. Αντίθετα, εάν
τα υλικά που χρησιμοποιούνται
υπερβαίνουν το 1/3 της συνολικής
αντιπαροχής, η επισκευή του
αγαθού φορολογείται στον τόπο
εγκατάστασης του λήπτη, ενώ η
παράδοση αγαθών φορολογείται
στην Ελλάδα.
7. ΠΟΛ 1114/19.07.2010:
Φορολόγηση ημιυπαίθριων,
βοηθητικών χώρων – έλεγχος
εκκρεμών υποθέσεων
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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5. ΠΟΛ 1104/16.06.2010: Ποσοστό
βεβαίωσης ειδικών φόρων επί
άσκησης προσφυγής

Με τις ΠΟΛ 1046/09.03.2005,
1057/06.04.2005
και
1073/09.05.2005 εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών, που
εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της
Γνωμοδότησης 622/2004 του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
(ΝΣΚ), δόθηκαν εκτενείς οδηγίες
σχετικά με τη φορολόγηση των
ημιυπαίθριων και βοηθητικών
χώρων. Πιο συγκεκριμένα, στην
εν λόγω γνωμοδότησή του, το ΝΣΚ
αποφάνθηκε ότι κρίσιμος χρόνος
για τη διαπίστωση διαμόρφωσης
ημιυπαίθριου ή βοηθητικού
χώρου σε χώρο κύριας χρήσης
είναι ο χρόνος φορολογίας,
δηλαδή ο χρόνος σύνταξης του
μεταβιβαστικού συμβολαίου
(αγοράς, δωρεάς, γονικής
παροχής) ή ο χρόνος θανάτου.
Κατά συνέπεια, δεν είναι σύννομη
η επιβολή φόρου μεταβίβασης
ακινήτων σε περίπτωση
διαμόρφωσης ημιυπαίθριου ή
βοηθητικού χώρου σε κλειστό
χώρο ή χώρο κύριας χρήσης
σε χρόνο μεταγενέστερο από το
χρόνο φορολογίας. Όσον αφορά
στη διαπίστωση του χρόνου,
κατά τον οποίο διαμορφώθηκε ο
ημιυπαίθριος ή βοηθητικός χώρος
σε χώρο κύριας χρήσης, το βάρος
απόδειξης φέρει η φορολογούσα
αρχή και δεν υποχρεούται ο
φορολογούμενος σε απόδειξη
αρνητικού γεγονότος.
Με την ΠΟΛ 1046/09.03.2005
εγκύκλιο διευκρινίστηκε ότι
για τις υποθέσεις, στις οποίες
ο έλεγχος πραγματοποιείται σε
χρόνο μεταγενέστερο από το
χρόνο φορολογίας και πέραν
του προβλεπόμενου διμήνου
από την υποβολή της οικείας
δήλωσης (π.χ. στο τέλος του
χρόνου παραγραφής), εφόσον δεν
αποδεικνύεται από τα στοιχεία της
φορολογικής αρχής η διαμόρφωση
του ημιυπαίθριου χώρου σε
χώρο κύριας χρήσης (κατά το
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

χρόνο φορολογίας), δεν υφίσταται
για το χώρο αυτό φορολογική
υποχρέωση. Ωστόσο, εάν στην
εκδοθείσα πράξη έχει περιληφθεί
η αξία των ημιυπαίθριων χώρων,
θα πρέπει να γίνει τροποποίηση
ή ακύρωση εν όλω ή εν μέρει
της οικείας πράξης, εφόσον η
υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της
διοικητικής επίλυσης της διαφοράς.
Στοιχεία από τα οποία μπορεί
να τεκμηριωθεί η ύπαρξη
«κλειστού»
ημιυπαίθριου
χώρου είναι η ύπαρξη ιδιωτικού
συμφωνητικού (π.χ. μισθωτήριο
συμβόλαιο,
προσύμφωνο
μεταβίβασης του ακινήτου αυτού)
ή άλλου εγγράφου, από το οποίο
να προκύπτει με αντικειμενικό
τρόπο η πραγματική κατάσταση
του ακινήτου κατά τον κρίσιμο
χρόνο φορολογίας. Επομένως, σε
όσες περιπτώσεις δεν τέθηκαν στη
διάθεση της φορολογικής αρχής
γραπτά αποδεικτικά στοιχεία,
από τα οποία να προκύπτει η
διαμόρφωση των ανωτέρω
χώρων σε χώρους κύριας χρήσης
ήδη από το χρόνο φορολογίας, η
έκδοση καταλογιστικής πράξης
δεν είναι σύννομη. Εξάλλου, η
τυχόν πολεοδομική ρύθμιση των
ανωτέρω χώρων κατά το νόμο
3843/2010 δεν συνιστά αποδεικτικό
στοιχείο για τη διαμόρφωση των
χώρων αυτών σε χώρους κύριας
χρήσης κατά τον κρίσιμο χρόνο
μεταβίβασης και, κατ’ επέκταση,
δεν επιβάλλεται φόρος αναδρομικά
για τους ρυθμισθέντες χώρους.
8. ΠΟΛ 1128/01.09.2010:
Διοικητικές ενέργειες που
απαιτούνται για τους «αφανείς
επιτηδευματίες».
Το Τμήμα Δ’ - Διοικητικής
Συνεργασίας και Ανταλλαγής
Πληροφοριών (VIES) της
Διεύθυνσης ΦΠΑ ενημερώνει τη
Γ.Γ.Π.Σ.:
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(α) για «αφανείς επιτηδευματίες»
(σύμφωνα με τον Κοινοτικό
Κανονισμό 1925/2004) που
έχουν προβεί σε ενδοκοινοτικές
πράξεις και η οικονομική τους
δραστηριότητα αποδεικνύεται
ότι δεν υφίσταται ή αφορά
σε εικονικές συναλλαγές ή
υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες
γι’ αυτό από τις ελεγκτικές
αρχές. Ειδικότερα, θεωρείται
ότι δεν υφίσταται οικονομική
δραστηριότητα, όταν δηλώνεται
ότι πραγματοποιείται από
εγκατάσταση
που
δεν
επιβεβαιώνεται από πρόσφατη
έκθεση αυτοψίας.
(β) στην περίπτωση που παύει να
υφίσταται ο χαρακτηρισμός των
προσώπων αυτών ως «αφανών
επιτηδευματιών» σύμφωνα με τις
ισχύουσες κοινοτικές διατάξεις.
Στη συνέχεια, το εν λόγω Τμήμα της
Διεύθυνσης ΦΠΑ απενεργοποιεί
άμεσα, μέσω ηλεκτρονικής
εφαρμογής, τον αριθμό φορολογικού
μητρώου ΦΠΑ των ως άνω
«αφανών επιτηδευματιών» από το
σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο. Έτσι,
ο ΑΦΜ/ΦΠΑ εμφανίζεται στην εν
λόγω ηλεκτρονική βάση δεδομένων
με το χαρακτηρισμό της διακοπής
«έλεγχος VIES» και με ημερομηνία
που μπορεί να έχει αναδρομική ισχύ.
Στη συνέχεια, η Γ.Γ.Π.Σ. αναστέλλει
άμεσα την πιστοποίηση των
«αφανών επιτηδευματιών» για
χρήση οποιασδήποτε ηλεκτρονικής
υπηρεσίας. Έτσι, αυτά τα πρόσωπα
μπορούν να εκπληρώνουν τις
φορολογικές τους υποχρεώσεις
μόνο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. έως την
εκάστοτε οριζόμενη προθεσμία.
Ωστόσο, εάν η χρήση της
ηλεκτρονικής υπηρεσίας είναι
υποχρεωτική, δεν επιβάλλονται
οι σχετικές κυρώσεις και ως
καταληκτική προθεσμία θεωρείται
αυτή της ηλεκτρονικής υποβολής.
Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

Τέλος, η Γ.Γ.Π.Σ. ενημερώνει το
σύστημα ΤΑΧΙΣ και τα υποσυστήματα
αυτού για το χαρακτηρισμό των
προσώπων αυτών ως «αφανών
επιτηδευματιών».
9. ΠΟΛ 1130/17.09.2010:
Προσωρινοί φορολογικοί έλεγχοι
κι έκδοση αποφάσεων επιβολής
προστίμου ΚΒΣ και λοιπών
καταλογιστικών πράξεων
Με
την
εγκύκλιο
ΠΟΛ
1154/18.12.2009 δόθηκαν οδηγίες
προς τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Οικονομικών για την εντατικοποίηση
των φορολογικών ελέγχων από
όλες τις ελεγκτικές υπηρεσίες κι
επισημάνθηκε ότι κάθε ελεγκτική
υπηρεσία είναι αναγκαίο να κάνει
τον κατάλληλο προγραμματισμό
των ελέγχων που αυτή θα
πραγματοποιήσει. Περαιτέρω, με
την εγκύκλιο ΠΟΛ 1012/01.02.2010,
ζητήθηκε από κάθε ελεγκτική
υπηρεσία να καταρτίσει ετήσιο
σχέδιο ελέγχου έτους 2010 βάσει
των ελεγκτικών δυνατοτήτων της.
Σε συνέχεια των ανωτέρω οδηγιών,
το Υπουργείο Οικονομικών με
την παρούσα γνωστοποιεί ότι για
διάστημα δύο (2) μηνών από την
υπογραφή της ΠΟΛ, ολόκληρος ο
ελεγκτικός μηχανισμός των Δ.Ο.Υ.
και των Eλεγκτικών Κέντρων
(Δ.Ε.Κ. και Π.Ε.Κ.) θα απασχοληθεί
αποκλειστικά με τη διενέργεια
προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ που θα
αφορούν στις φορολογικές περιόδους
από 01.01.2010 και μετά. Ειδικότερα,

Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

από τις Δ.Ο.Υ. θα διενεργείται έρευνα,
είτε μέσω των αποτελεσμάτων
διενεργούμενων διασταυρώσεων
και λοιπών εν γένει στοιχείων που
παρέχονται από τη Γ.Γ.Π.Σ. και
τα υποσυστήματα του TAXIS είτε
μέσω των ίδιων των τηρούμενων
αρχείων κάθε Δ.Ο.Υ., προκειμένου
να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις
δεν υπέβαλαν περιοδικές δηλώσεις
ΦΠΑ σε ορισμένη φορολογική
περίοδο. Σημειωτέον ότι μη
υποβολή συνιστά και η υποβολή
δήλωσης μέσω διαδικτύου χωρίς
παράλληλη άμεση καταβολή του
σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού
λογαριασμού. Όταν διαπιστώνεται
ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις,
ο υπόχρεος θα καλείται τηλεφωνικά
εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών
να προσέλθει στη Δ.Ο.Υ. για να
υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και
να καταβάλει τον αναλογούντα φόρο
μετά των νόμιμων πρόσθετων φόρων
ή για να του επιβληθούν ενδεχόμενες
άλλες κυρώσεις. Εάν ο υπόχρεος
που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις
κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην
ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος
της Δ.Ο.Υ. θα εκδίδει άμεσα σχετική
εντολή προσωρινού ελέγχου για
τις υποθέσεις που εμπίπτουν στην
ελεγκτική αρμoδιότητα των Δ.Ο.Υ.,
όπως προβλέπεται βάσει της
κατηγορίας τους (Δ.Ο.Υ. Α΄ τάξης με ή
χωρίς υποδιεύθυνση ελέγχου, Δ.Ο.Υ.
Β΄ τάξης).
Βάσει αυτής της Υπουργικής
Απόφασης, έχουν ήδη αποσταλεί από
τη Γ.Γ.Π.Σ. στις Δ.Ο.Υ. καταστάσεις
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ενεργών επιχειρήσεων που τηρούν
βιβλία Α΄, Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του
ΚΒΣ και υπέβαλαν εκκαθαριστικές
δηλώσεις ΦΠΑ για τα έτη (χρήσεις)
2008 ή/και 2009, αλλά δεν
υπέβαλλαν έστω και μια περιοδική
δήλωση ΦΠΑ για τις περιόδους
από 01.01.2010 έως 30.06.2010.
Αναμένεται να αποσταλούν
άτυπες προσκλήσεις από τη
Γ.Γ.Π.Σ. προς τις επιχειρήσεις
που περιλαμβάνονται στις ως
άνω καταστάσεις, προκειμένου να
προσέλθουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.
για την υποβολή των σχετικών
δηλώσεων.
Με την εν λόγω ΠΟΛ, επιταχύνονται
οι διαδικασίες έκδοσης αποφάσεων
επιβολής προστίμου ΚΒΣ και
λοιπών καταλογιστικών πράξεων.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι με την
παραλαβή των εκθέσεων ελέγχου
ΚΒΣ από τις υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε
θα πρέπει να εκδίδονται το ταχύτερο
οι Αποφάσεις Επιβολής Προστίμου
και να ακολουθεί η περαιτέρω
προβλεπόμενη διαδικασία
(κοινοποίηση μαζί με την έκθεση
ελέγχου κ.λπ.). Σχετικές οδηγίες
δόθηκαν και με την εγκύκλιο
ΠΟΛ 1154/18.12.2009, με την
οποία τονίστηκε ότι οι Δ.Ο.Υ. θα
πρέπει άμεσα να προβούν στην
έκδοση και κοινοποίηση πράξεων
επιβολής προστίμου ΚΒΣ, κατά
τις κείμενες διατάξεις, για τις
εκθέσεις της Υπηρεσίας Ειδικών
Ελέγχων (Υπ.Ε.Ε.) και των Ειδικών
Συνεργείων προληπτικού ελέγχου
που τυχόν εκκρεμούν σε αυτές.
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Οι Νέες Ρυθμίσεις του Κώδικα ΦΠΑ
Θανάσης Κυριακόπουλος

Οι ρυθμίσεις του νόμου 3842/2010
(«Φορολογικός Νόμος»), μεταξύ
άλλων, επέφεραν αλλαγές
στον Κώδικα ΦΠΑ, οι οποίες
κοινοποιήθηκαν με περαιτέρω
διευκρινήσεις για την ορθή και
ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών με
την Απόφαση 1100/24.06.2010 του
Υπουργείου Οικονομικών.
1. Ενσωμάτωση της Οδηγίας
2008/117/ΕΚ
Με το άρθρο 59 του Φορολογικού
Νόμου επήλθαν τροποποιήσεις στα
άρθρα 16 και 36 του Κώδικα ΦΠΑ
λόγω ενσωμάτωσης στο εθνικό
δίκαιο της Οδηγίας 2008/117 σχετικά
με το χρόνο κατά τον οποίο είναι
απαιτητός ο ΦΠΑ σε περίπτωση
ενδοκοινοτικών συναλλαγών
παράδοσης αγαθών και παροχής
υπηρεσιών. Σκοπός των διατάξεων
αυτών είναι η καταπολέμηση της
φοροδιαφυγής που συνδέεται με
τις ενδοκοινοτικές πράξεις και
ο αποτελεσματικός έλεγχος των
συναλλαγών που φορολογούνται
στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη.
Ο εν λόγω έλεγχος πραγματοποιείται
μέσω του συστήματος VIES και
προϋποθέτει ότι η δήλωση των
συναλλαγών αυτών γίνεται κατά τον
ίδιο χρόνο, τόσο από τον υποκείμενο
που πραγματοποιεί την παράδοση
αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών,
όσο και από το λήπτη των πράξεων
αυτών. Με την ΠΟΛ 1127/2009,
διευκρινίστηκε ότι η ημερολογιακή
περίοδος κατά την οποία
υποβάλλεται ο ανακεφαλαιωτικός
πίνακας
ενδοκοινοτικών
συναλλαγών από 01.01.2010 είναι
μηνιαία (και όχι πια τριμηνιαία),
προς άμεση διασταύρωση των
στοιχείων σε κοινοτικό επίπεδο. Με
Kελεμένης & Συνεργάτες
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τις διατάξεις της παραπάνω Οδηγίας
εναρμονίζεται, μεταξύ των κρατών
μελών, ο χρόνος δήλωσης των
πράξεων στους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες και ορίζεται ότι είναι ο
χρόνος κατά τον οποίο ο φόρος
γίνεται απαιτητός.
1.1. Νέο άρθρο 16 παράγραφος 2
του Κώδικα ΦΠΑ
Σύμφωνα με τη νέα διάταξη του
εν λόγω άρθρου (που ισχύει από
01.01.2010), ο φόρος καθίσταται
απαιτητός ως ακολούθως:
(α) κατά το χρόνο έκδοσης του
τιμολογίου ή άλλου στοιχείου
που επέχει θέση τιμολογίου,
σύμφωνα με τις διατάξεις του
ΚΒΣ. Η διάταξη αυτή δεν ισχύει
σε περίπτωση ενδοκοινοτικής
παροχής υπηρεσιών που
φορολογούνται με χρεοπίστωση
στον τόπο εγκατάστασης του
λήπτη, σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 2α του Κώδικα ΦΠΑ.
(β) προκειμένου για παροχή
υπηρεσιών, κατά το χρόνο
έκδοσης του φορολογικού
στοιχείου, όταν αυτό εκδίδεται σε
χρόνο προγενέστερο της παροχής
των υπηρεσιών.
(γ) κατά το χρόνο έκδοσης του
τιμολογίου ή άλλου στοιχείου
που επέχει θέση τιμολογίου και
το αργότερο τη 15η του επόμενου
μήνα από αυτόν κατά τον οποίο
γεννήθηκε η φορολογική
υποχρέωση, προκειμένου
για παραδόσεις αγαθών που
απαλλάσσονται από το φόρο,
σύμφωνα με το άρθρο 28
παράγραφος 1 του Κώδικα ΦΠΑ.
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(δ) κατά το χρόνο είσπραξης
της π ρ ο κ α τ α β ο λ ή ς π ο υ
πραγματοποιείται πριν από την
παράδοση αγαθών σύμφωνα με
το άρθρο 28 παράγραφος 1 του
Κώδικα ΦΠΑ ή την ολοκλήρωση
της παροχής των υπηρεσιών,
οι οποίες φορολογούνται στον
τόπο εγκατάστασης του λήπτη,
σύμφωνα με το άρθρου 14
παράγραφος 2 περίπτωση α΄.
(ε) κατά το χρόνο που έχει συμφωνηθεί
η καταβολή κάθε δόσης σε
περίπτωση παροχής υπηρεσιών,
για τις οποίες η αντιπαροχή
καταβάλλεται περιοδικά,
(στ) κατά τη λήξη κάθε ημερολογιακού
έτους, προκειμένου για υπηρεσίες
που φορολογούνται στον τόπο
εγκατάστασης του λήπτη,
σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 2 περίπτωση α΄,
εφόσον πρόκειται για υπηρεσίες
που παρέχονται συνεχώς και
η παροχή τους συνεχίζεται και
μετά τη λήξη του ημερολογιακού
έτους και δεν έχουν οριστεί ή
πραγματοποιηθεί τμηματικές
καταβολές έναντι λογαριασμού
ή πληρωμές στη διάρκεια της
περιόδου παροχής τους,
(ζ) κατά το χρόνο είσπραξης της
αντιπαροχής, στην περίπτωση
παράδοσης
αγαθών
ή
παροχής υπηρεσιών που
πραγματοποιούνται ύστερα από
επιταγή δημόσιας αρχής ή στο
όνομα της ή σε εκτέλεση νόμου.
Ο όρος «απαιτητό του ΦΠΑ»
σημαίνει το παρεχόμενο από το νόμο
δικαίωμα του Δημοσίου να απαιτεί
την καταβολή του ΦΠΑ από τον
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Στο τροποποιημένο άρθρο 16
παράγραφος 2 του Κώδικα ΦΠΑ
παρέχονται οι εξής διευκρινήσεις:
(α)Η ανωτέρω περίπτωση α΄
αφορά στους ελεύθερους
επαγγελματίες, οι οποίοι
εκδίδουν φορολογικό στοιχείο
όχι με την πραγματοποίηση της
παροχής των υπηρεσιών αλλά
με την κάθε είδους είσπραξη
που πραγματοποιούν. Όταν οι
υπηρεσίες αυτές παρέχονται
προς άλλο κράτος – μέλος και
φορολογούνται στον τόπο του
λήπτη, πρέπει να περιλαμβάνονται
στην περιοδική δήλωση και τους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά
τη φορολογική και ημερολογιακή
περίοδο αντίστοιχα κατά την οποία
πραγματοποιούνται. Ο υποκείμενος
στο φόρο στην περίπτωση αυτή
εκδίδει το «Ειδικό στοιχείο για
σκοπούς ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών
πράξεων», όπως ορίζεται στην
ΠΟΛ 1002/2010.
Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/2010,
από την 01.01.2011 οι ελεύθεροι
επαγγελματίες θα πρέπει να
εκδίδουν φορολογικό στοιχείο
κατά το χρόνο πραγματοποίησης
της παροχής των υπηρεσιών και
όχι κατά το χρόνο είσπραξης της
αντιπαροχής, εκτός εάν πρόκειται
για παροχή υπηρεσιών προς το
Δημόσιο.
(β) Η νέα περίπτωση δ΄ του άρθρου
16 παράγραφος 2, ορίζει ότι
Ενημερωτικό Δελτίο
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ο ΦΠΑ γίνεται απαιτητός
κατά το χρόνο είσπραξης της
προκαταβολής στην περίπτωση
ενδοκοινοτικής παράδοσης
αγαθών ή ενδοκοινοτικής
παροχής υπηρεσιών (υπηρεσιών
που φορολογούνται στον τόπο
εγκατάστασης του λήπτη σύμφωνα
με το άρθρο 14 παράγραφος
2α του Κώδικα ΦΠΑ), ώστε να
δηλώνονται κατά το χρόνο αυτό
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.
Στο πλαίσιο αυτό, στην
περίπτωση
είσπραξης
προκαταβολών που αφορούν
ενδοκοινοτική παράδοση
αγαθών ή ενδοκοινοτική παροχή
υπηρεσιών, τα ποσά αυτά
πρέπει να δηλώνονται στην
περιοδική δήλωση και στους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
κατά το χρόνο της είσπραξης. Για
το λόγο αυτό ο υποκείμενος στο
φόρο στην περίπτωση είσπραξης
προκαταβολής υποχρεούται
στην έκδοση «Ειδικού
στοιχείου για σκοπούς ΦΠΑ
επί ενδοκοινοτικών πράξεων»,
σύμφωνα με την ΠΟΛ.1002/2010.
Για την πληρέστερη κατανόηση
των ανωτέρω, αναφέρουμε
το ακόλουθο παράδειγμα:
Μια ελληνική επιχείρηση
εμπορίας φρούτων με Βιβλία
Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ συμφωνεί
με επιχείρηση Super market
στη Γερμανία που διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ να της παραδώσει
εμπορεύματα αξίας €20.000
την 23.07.2010. Την 10.06.2010
η ελληνική επιχείρηση
εισπράττει προκαταβολή από τη
γερμανική έναντι του συνολικού
τιμήματος €5.000. Η ελληνική
επιχείρηση εκδίδει (σύμφωνα
με την ΠΟΛ.1002/2010) «Ειδικό
στοιχείο για σκοπούς ΦΠΑ επί
ενδοκοινοτικών πράξεων» για
την παραπάνω προκαταβολή
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και την περιλαμβάνει στην
περιοδική δήλωση και στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα του
Ιουνίου.
Ανάλογη εφαρμογή υπάρχει
και στην περίπτωση που
ελληνική επιχείρηση εισπράττει
προκαταβολή έναντι αμοιβής για
παροχή υπηρεσιών οι οποίες
φορολογούνται στον τόπο
εγκατάστασης του λήπτη (14
παράγραφος 2α).
(γ) Σύμφωνα με το νέο άρθρου 16
παράγραφος 2 περίπτωση στ΄,
προκειμένου για ενδοκοινοτική
παροχή υπηρεσιών, θα πρέπει
κατά τη λήξη του ημερολογιακού
έτους να δηλώνονται στην
περιοδική δήλωση και τους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
κατά το μέρος που έχουν
πραγματοποιηθεί, οι υπηρεσίες που:
(i) φορολογούνται στον τόπο
εγκατάστασης του λήπτη
σύμφωνα με το άρθρο 14
παράγραφος 2α,
(ii) παρέχονται συνεχώς και η
παροχή τους συνεχίζεται και
μετά τη λήξη του ημερολογιακού
έτους, και
(iii) δεν έχουν οριστεί ή
πραγματοποιηθεί τμηματικές
καταβολές έναντι λογαριασμού
ή πληρωμές στη διάρκεια της
περιόδου παροχής τους.
Έτσι, ο υποκείμενος στο φόρο
υποχρεούται στην έκδοση
«Ειδικού στοιχείου για σκοπούς
ΦΠΑ επί ενδοκοινοτικών
πράξεων», σύμφωνα με την ΠΟΛ
1002/2010. Σημειώνεται ότι με την
παράγραφο 2 του Φορολογικού
Νόμου, ο φόρος γίνεται
απαιτητός κατά το χρόνο που έχει
συμφωνηθεί η καταβολή κάθε
δόσης σε περίπτωση παροχής
υπηρεσιών, για τις οποίες
η αντιπαροχή καταβάλλεται
περιοδικά. 1
Kελεμένης & Συνεργάτες
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υπόχρεο από ένα δεδομένο χρονικό
σημείο. Σύμφωνα με τις νέες
διατάξεις, κατά το χρονικό σημείο
που δημιουργείται το απαιτητό του
φόρου η πράξη καταχωρείται στην
περιοδική δήλωση της αντίστοιχης
φορολογικής περιόδου και (εφόσον
πρόκειται για ενδοκοινοτική
πράξη) παράλληλα δηλώνεται την
αντίστοιχη ημερολογιακή περίοδο
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες.

Για την πληρέστερη κατανόηση
των ανωτέρω, σας παραθέτουμε
το ακόλουθο παράδειγμα:
μια ελληνική επιχείρηση που
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ παρέχει
σε βουλγαρική επιχείρηση που
διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ λογιστικές
υπηρεσίες. Η παροχή των
υπηρεσιών αρχίζει το Μάρτιο
του 2010 και ολοκληρώνεται
τον Απρίλιο του 2011. Από
την έναρξη της παροχής των
υπηρεσιών (Μάρτιος 2010) έως
και το τέλος του ημερολογιακού
έτους 2010 δεν πραγματοποιείται
καταβολή αντιπαροχής, ή
μέρους αυτής ως τμηματική
καταβολή συμφωνημένων
δόσεων, ή άλλη πληρωμή (που
θα δημιουργούσε απαιτητό του
φόρου). Οι αντισυμβαλλόμενοι
είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν
στους ανακεφαλαιωτικούς
πίνακες κατά τη λήξη του
ημερολογιακού έτους 2010 το
μέρος των λογιστικών υπηρεσιών
που έχουν πραγματοποιήσει
(η ελληνική επιχείρηση ως
παρέχουσα και η βουλγαρική
επιχείρηση ως λήπτρια των
αντίστοιχων υπηρεσιών).
Αντίστοιχα η ελληνική επιχείρηση
έχει υποχρέωση να δηλώσει στην
τελευταία περιοδική δήλωση του
ημερολογιακού έτους το ποσό
αυτό.
Στην περίπτωση παροχής
υπηρεσιών σύμφωνα με το
άρθρο 14 παράγραφος 2α του
Κώδικα ΦΠΑ από ελληνική
επιχείρηση, δεν υπάρχει
υποχρέωση καταβολής ΦΠΑ,
δεδομένου ότι η υπηρεσία
φορολογείται στο άλλο κράτος
– μέλος και υπόχρεος για την
καταβολή του ΦΠΑ είναι ο λήπτης
αυτής. Υπάρχει όμως υποχρέωση
καταχώρησής της στην περιοδική

δήλωση ως πράξης με δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου εισροών
που φορολογείται εκτός Ελλάδας.

την παράδοση/απόκτηση αγαθών,
ωστόσο δεν αναφερόταν ρητά στον
Κώδικα ΦΠΑ.

Τέλος, οδηγίες για την υποβολή
των
ανακεφαλαιωτικών
πινάκων για πράξεις που
πραγματοποιούνται από την
01.01.2010, καθώς και τη
συμπλήρωση των εντύπων των
ανακεφαλαιωτικών πινάκων
έχουν κοινοποιηθεί με την
Εγκύκλιο 1091531/7453/1653/
Δ0014/25.09.2009.

2. Ενσωμάτωση άρθρου 3 της Οδηγίας
2008/8 – Αντικατάσταση άρθρου
14 παράγραφος 8 του Κώδικα
ΦΠΑ

1.2. Νέο άρθρο 36 παράγραφος 5γ’
του Κώδικα ΦΠΑ
Σύμφωνα με αυτό το νέο άρθρο
(που ισχύει από 01.01.2010), οι
πράξεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 5, 5α και 5β του
Κώδικα ΦΠΑ καταχωρούνται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
την ημερολογιακή περίοδο, κατά
τη διάρκεια της οποίας ο φόρος
καθίσταται απαιτητός, σύμφωνα
με τις διατάξεις των άρθρων 16
και 18. Σε περίπτωση μείωσης
της φορολογητέας αξίας μετά την
πραγματοποίηση της πράξης, οι
ως άνω πράξεις καταχωρούνται
στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες
την ημερολογιακή περίοδο που
πραγματοποιείται η μείωση.
Περαιτέρω, σύμφωνα με
τη νέα παράγραφο 5γ΄ του
άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ
(ισχύει από 01.01.2010), η
ενδοκοινοτική
παράδοση/
απόκτηση αγαθών και παροχή/
λήψη υπηρεσιών δηλώνεται στους
ανακεφαλαιωτικούς πίνακες κατά
την ημερολογιακή περίοδο κατά τη
διάρκεια της οποίας ο ΦΠΑ κατέστη
απαιτητός, όπως ορίζεται στο άρθρο
16 παράγραφος 2. Η διάταξη αυτή
ήταν σε ισχύ έως την 31.12.2009 για

Με το άρθρο 60 του Φορολογικού
Νόμου αντικαθίσταται η παράγραφος
8 και προστίθεται νέα παράγραφος 8α
στο άρθρο 14 του Κώδικα ΦΠΑ. Οι εν
λόγω διατάξεις, οι οποίες θα ισχύουν
από την 01.01.2011, έχουν ως εξής:
«8. Δικαίωμα πρόσβασης σε
πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστημονικές,
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές
και παρόμοιες εκδηλώσεις προς
υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα
Ο τόπος παροχής υπηρεσιών που
αφορούν το δικαίωμα πρόσβασης
σε πολιτιστικές, καλλιτεχνικές,
αθλητικές, επιστημονικές,
εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές ή
παρόμοιες εκδηλώσεις, όπως οι
εμπορικές και άλλες εκθέσεις,
καθώς και παρεπόμενων
υπηρεσιών σχετικά με την
πρόσβαση, που παρέχονται σε
υποκείμενους στο φόρο:
(α)Είναι το εσωτερικό της χώρας,
εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγματοποιούνται στο εσωτερικό
της χώρας.
(β) Δεν είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις
αυτές πραγματοποιούνται εκτός
του εσωτερικού της χώρας.
8.α. Παροχή πολιτιστικών,
καλλιτεχνικών, αθλητικών,
επιστημονικών, εκπαιδευτικών,
ψυχαγωγικών και παρόμοιων
υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα

1 Η διάταξη ίσχυε και μέχρι την 31.12.2009 ως περίπτωση γ΄ στο άρθρο 16 του Κώδικα ΦΠΑ.
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Το Υπουργείο Οικονομικών θα
εκδώσει αναλυτικές οδηγίες με
νεότερη Εγκύκλιο.
3. Κατάργηση της τμηματικής
καταβολής ΦΠΑ
Με το άρθρο 63 του Φορολογικού
Νόμου καταργήθηκε η δυνατότητα
τμηματικής καταβολής ΦΠΑ, που
υιοθετήθηκε με την από 16.09.2009
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου,
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1
του νόμου 3814/2010. Η διάταξη
αυτή ισχύει για πράξεις που
πραγματοποιούνται από 01.07.2010
κι εφεξής. Επομένως, οι υποκείμενοι

Ενημερωτικό Δελτίο
Φθινόπωρο 2010

στο φόρο επωφελήθηκαν της
τμηματικής καταβολής μόνο για
πράξεις που πραγματοποιήθηκαν
μέχρι 30.06.2010, κι εφόσον
υπέβαλαν εμπρόθεσμη περιοδική
δήλωση. Με τη λήξη της προθεσμίας
εμπρόθεσμης υποβολής περιοδικών
δηλώσεων για φορολογικές
περιόδους που έληξαν στις
30.06.2010 δεν υπάρχει πλέον η
δυνατότητα τμηματικής καταβολής
του οφειλόμενου φόρου.
4. Λοιπές ρυθμίσεις θεμάτων ΦΠΑ
(άρθρο 81 του Φορολογικού
Νόμου)
4.1 Αύξηση της προβεβαίωσης
Σε περίπτωση άσκησης εμπρόθεσμης
προσφυγής, το ποσοστό βεβαίωσης
του αμφισβητούμενου κύριου και
πρόσθετου φόρου προστιθέμενης
αξίας αυξάνεται (από 10%) σε 25%.
4.2 Διακανονισμός παγίων και
εμπορευσίμων αγαθών
4.2.1. Σύμφωνα με το άρθρο
30 παράγραφος 1 του Κώδικα
ΦΠΑ, ο υποκείμενος στο φόρο
έχει δικαίωμα έκπτωσης του
φόρου που έχει επιβαρύνει την
αγορά, εισαγωγή ή ενδοκοινοτική
απόκτηση αγαθών, εφόσον τα
αγαθά αυτά χρησιμοποιούνται για
την πραγματοποίηση φορολογητέων
πράξεων. Κατά συνέπεια, τα
πρόσωπα που απαλλάσσονταν
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από το φόρο μέχρι 30.06.2010 και
από 01.07.2010 υποχρεούνται στην
επιβολή ΦΠΑ, έχουν δικαίωμα
έκπτωσης του φόρου για τα αγαθά
που ενδεχομένως κατείχαν την
30.06.2010.
4.2.2. Σύμφωνα με το άρθρο
33 του Κώδικα ΦΠΑ, ο ΦΠΑ που
έχει επιβαρύνει επενδυτικά αγαθά
διακανονίζεται εντός πενταετίας από
την έναρξη χρησιμοποίησής τους,
αναλόγως εάν η χρησιμοποίηση
αφορά σε φορολογητέες ή μη
πράξεις. Έτσι, τα πρόσωπα που
απαλλάσσονταν από το φόρο μέχρι
30.06.2010 και από 01.07.2010
υποχρεούνται πλέον στην επιβολή
ΦΠΑ, εφόσον κατέχουν επενδυτικά
αγαθά που αποκτήθηκαν και
χρησιμοποιήθηκαν εντός της
τελευταίας πενταετίας, έχουν
δικαίωμα έκπτωσης του φόρου που
αντιστοιχεί στα εναπομένοντα έτη της
πενταετίας.
4.2.3. Για την άσκηση του
δικαιώματος έκπτωσης των
ανωτέρω παραγράφων 4.2.1
και 4.2.2, οι υποκείμενοι στο
φόρο θα έπρεπε να συντάξουν
απογραφή των αγαθών που
κατέχουν την 30.06.2010, ανάλογα
με το συντελεστή ΦΠΑ στον οποίο
υπάγονται, και να υποβάλλουν
δήλωση «αποθεμάτων – μετάταξης
– έντυπο 012-ΦΠΑ» εντός δύο
μηνών από τη μεταβολή δηλαδή
μέχρι την 31.08.2010.
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Ο τόπος παροχής υπηρεσιών,
οι οποίες αφορούν πολιτιστικές,
καλλιτεχνικές, αθλητικές,
επιστημονικές, εκπαιδευτικές,
ψυχαγωγικές ή παρόμοιες
δραστηριότητες, όπως εμπορικές και
άλλες εκθέσεις, περιλαμβανομένων
των υπηρεσιών των διοργανωτών
τέτοιων δραστηριοτήτων, καθώς και
της παροχής παρεπόμενων προς τις
υπηρεσίες αυτές υπηρεσιών που
παρέχονται σε μη υποκείμενα στο
φόρο πρόσωπα:
(α)Είναι το εσωτερικό της χώρας,
εφόσον οι εκδηλώσεις αυτές
πραγματοποιούνται
στο
εσωτερικό της χώρας.
(β) Δεν είναι το εσωτερικό της
χώρας, εφόσον οι εκδηλώσεις
αυτές πραγματοποιούνται εκτός
του εσωτερικού της χώρας.»

Η Μεθοδολογία για την Τεκμηρίωση
των Ενδοομιλικών Συναλλαγών
Βασιλική Αθανασάκη
Η παγκοσμιοποίηση των
οικονομικών συναλλαγών έχει
αναδείξει την πολυπλοκότητα
των ενδοομιλικών τιμολογήσεων
(transfer pricing) από άποψη
αφενός φορολογικού δικαίου και
αφετέρου εποπτείας της αγοράς.
Η τεκμηρίωση των τιμολογήσεων
μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων
βάσει της αρχής των ίσων
αποστάσεων («arm’s length
principle») αποτελεί σήμερα
τον καθιερωμένο κανόνα της
ενδοομιλικής τιμολόγησης διεθνώς.1
Ωστόσο, η μεθοδολογία που πρέπει
να ακολουθείται για την εν λόγω
τεκμηρίωση παραμένει ιδιαίτερα
αμφιλεγόμενο ζήτημα. Άλλωστε,
η έννοια της τιμής ενδοομιλικής
συναλλαγής που είναι σύμφωνη
με την αρχή των ίσων αποστάσεων
συνιστά αόριστη νομική έννοια που
εξειδικεύεται κατά περίπτωση.
1. Παραδοσιακές μέθοδοι
(Traditional Methods)
Για τον προσδιορισμό των τιμών
των ενδοομιλικών συναλλαγών
σύμφωνα με την αρχή των ίσων
αποστάσεων έχουν διαμορφωθεί
ποικίλες μέθοδοι, τρεις εκ των
οποίων θεωρούνται βασικές
(«standard methods») κατά τον
Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Οι μέθοδοι
αυτές ονομάζονται «παραδοσιακές
μέθοδοι» («traditional methods»)
και χαρακτηρίζονται από το γεγονός
ότι αποβλέπουν στον έλεγχο των
συναλλαγών εξατομικευμένα και όχι
συνολικά («transaction methods»).

1.1. Μέθοδος της συγκρίσιμης μη
ελεγχόμενης τιμής («comparable
uncontrolled price method» – CUP)
Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, η
τιμή μιας ενδοομιλικής συναλλαγής
συγκρίνεται με την τιμή μίας
παρόμοιας συναλλαγής μεταξύ
ανεξάρτητων επιχειρήσεων.
Η τυχόν διαφορά που μπορεί
να προκύψει από τον έλεγχο
αυτό μπορεί να οδηγήσει στο
συμπέρασμα ότι παρουσιάζεται
αδικαιολόγητη απόκλιση από την
αρχή των ίσων αποστάσεων. Σε
αυτή την περίπτωση είναι πιθανό
οι ελέγχουσες αρχές των αρμόδιων
υπουργείων να παρέμβουν και να
αναπροσαρμόσουν την αξία και τα
κέρδη της ενδοομιλικής συναλλαγής,
λαμβάνοντας υπόψη την τιμή που θα
έπρεπε να είχε χρεωθεί κατά την
αρχή των ίσων αποστάσεων. Για
τη σύγκριση αυτή, υπάρχουν δύο
αποδεκτοί τρόποι, εκ των οποίων
ο πρώτος (η εσωτερική σύγκριση
τιμών) θεωρείται ο πλέον αξιόπιστος
και προτιμάται, εφόσον υπάρχουν
διαθέσιμα συγκριτικά στοιχεία:
• Eσωτερική σύγκριση τιμών
(«internal comparison»), κατά
την οποία αναζητούνται οι τιμές
συναλλαγών που διενεργήθηκαν
ανάμεσα στην ελεγχόμενη
επιχείρηση και μία ανεξάρτητη
τρίτη επιχείρηση.
• Eξωτερική σύγκριση τιμών
(«external comparison»),
κατά την οποία λαμβάνονται
υπόψη οι τιμές συναλλαγών
που διενεργήθηκαν μεταξύ
ανεξαρτήτων επιχειρήσεων.

Η μέθοδος CUP είναι η πιο άμεση
και αξιόπιστη. Ωστόσο, σύμφωνα
με τις κατευθυντήριες γραμμές του
ΟΟΣΑ, για να συγκριθούν οι τιμές
δύο συναλλαγών θα πρέπει αφενός
να είναι παρόμοιες οι υπηρεσίες
ή τα προϊόντα και αφετέρου να
είναι παρόμοιες οι επιχειρηματικές
δραστηριότητες (λειτουργίες), οι
αναλαμβανόμενοι κίνδυνοι, οι
συμβατικοί όροι, οι οικονομικές
συνθήκες και οι γεωγραφικές αγορές.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών,
θα πρέπει αυτές να μην επηρεάζουν
ουσιωδώς την τιμή πώλησης υπό
συνθήκες ανοικτής αγοράς και να
είναι δυνατή η διενέργεια ακριβών
λογικών προσαρμογών για την
εξάλειψη των επιδράσεων των
διαφορών αυτών στο τίμημα.
Η μέθοδος αυτή εξαρτάται από
τη συγκρισιμότητα των στοιχείων
και ενδείκνυται όταν στην αγορά
υπάρχουν κι άλλες επιχειρήσεις
που παρέχουν παρόμοια προϊόντα
ή υπηρεσίες καθώς και όταν το
ίδιο προϊόν ή υπηρεσία πωλείται
τόσο σε συνδεδεμένες όσο και σε
ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Θετικό
χαρακτηριστικό της είναι ότι
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη σύνδεση
με τις πραγματικές συνθήκες
της αγοράς. Ωστόσο, μπορεί να
παρουσιάσει και ανυπέρβλητα
προβλήματα ενόψει μάλιστα της
διαφοροποίησης των προϊόντων
και των επιμέρους συγκριτικών
στοιχείων.
1.2. Μέθοδος της τιμής μεταπώλησης
(«resale price method» - RPM)

1

Σύμφωνα με την αρχή των ίσων αποστάσεων, η τιμή μίας ενδοομιλικής συναλλαγής είναι εύλογη όταν αντιστοιχεί στην τιμή που θα είχαν
συμφωνήσει ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις σε μία παρόμοια συναλλαγή υπό παρόμοιες συνθήκες σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς. Ο
ορισμός της αρχής των ίσων αποστάσεων βρίσκεται στο άρθρο 9 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ και στη βιβλιογραφία συναντάται επίσης
ως «αρχή του πλήρους ανταγωνισμού» και «αρχή της ελεύθερης ή ανοικτής αγοράς».
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί ως
βάση υπολογισμού το ποσοστό
κέρδους επί της τιμής πώλησης
(«profit margin») και είναι κατάλληλη
ιδίως όταν τα πωλούμενα προϊόντα
ή οι υπηρεσίες έχουν αγοραστεί
από συνδεδεμένες επιχειρήσεις και
η διαμεσολάβηση του μεταπωλητή
δεν δημιουργεί προστιθέμενη αξία
(π.χ. δραστηριότητες marketing,
αγορά και μεταπώληση ενσώματων
αγαθών χωρίς φυσική μεταποίηση
κ.λπ). Χαρακτηριστική περίπτωση
εφαρμογής της μεθόδου είναι οι
εταιρείες διανομής και γενικότερα
οι περιπτώσεις κατά τις οποίες είναι
δύσκολη η απόκτηση συγκρίσιμων
στοιχείων για την εφαρμογή της
πρώτης μεθόδου (δηλαδή της CUP).
Παράγοντες που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη για τον
προσδιορισμό του περιθωρίου
μικτού κέρδους είναι ο όγκος των
πωλήσεων, η συνεισφορά του
μεταπωλητή μέσω λειτουργιών
μεταποίησης και επεξεργασίας, η
χρήση δικαιωμάτων πνευματικής
ιδιοκτησίας του μεταπωλητή για
την επίτευξη της μεταπώλησης,
ο κίνδυνος συναλλαγματικών
ισοτιμιών, η ευθύνη εγγυήσεων για
το προϊόν κ.λπ.
1.3. Μέθοδος του κόστους συν
κέρδους («cost plus method» –
CPM ή Cost Plus)
Η συγκεκριμένη μέθοδος βασίζεται
Ενημερωτικό Δελτίο
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στη σύγκριση περιθωρίων κέρδους
και συγκεκριμένα στο ποσοστό
κέρδους επί του κόστους κτήσης
(«profit mark-up»). Αρχικά
προσδιορίζεται το κόστος κτήσης
για την επιχείρηση που πωλεί το
αγαθό ή την υπηρεσία και στη
συνέχεια προστίθεται ένα εύλογο
περιθώριο κέρδους. Για τον
υπολογισμό λαμβάνεται ως βάση
το κόστος παραγωγής, είτε άμεσο
(π.χ. πρώτες ύλες, κόστος εργασίας)
είτε έμμεσο (γενικά βιομηχανικά
έξοδα). Η μέθοδος CPM βασίζεται
στην υπόθεση ότι, εφόσον τηρείται
η αρχή των ίσων αποστάσεων,
το περιθώριο επί του κόστους θα
πρέπει να αποφέρει στον πωλητή ή
τον παρέχοντα την υπηρεσία κέρδος
ανάλογο με τις επιτελούμενες
λειτουργίες, τα χρησιμοποιούμενα
πάγια, τους αναλαμβανόμενους
κινδύνους και τις δεδομένες
οικονομικές συνθήκες.
Η μέθοδος αυτή είναι καταρχήν
καταλληλότερη από τις μεθόδους
CUP και RPM, όταν δεν υπάρχουν
συγκριτικά στοιχεία της αγοράς για τις
τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών
που αποτελούν το αντικείμενο της
ενδοομιλικής συναλλαγής. Είναι
επίσης κατάλληλη, όταν ο πωλητής
των προϊόντων ή των υπηρεσιών
δεν χρησιμοποιεί σημαντικά άυλα
περιουσιακά στοιχεία για την
παραγωγή των προϊόντων ή την
παροχή των υπηρεσιών. Ενδεικτικές
περιπτώσεις είναι π.χ. η αποκλειστικά
ενδοομιλική διακίνηση προϊόντων και
υπηρεσιών, ο προσδιορισμός τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών ημιτελών
προϊόντων και ειδικών υπηρεσιών, οι
μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας,
η παραχώρηση χρήσης δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας, οι σχέσεις
υπεργολαβίας κ.λπ.
Ωστόσο, η μέθοδος αυτή δεν
είναι πάντοτε εφαρμόσιμη λόγω
δυσχερειών στον υπολογισμό
της τιμής (π.χ. σε περιπτώσεις
ενδοομιλικής μεταβίβασης άυλων
περιουσιακών στοιχείων) και
διαφορών τιμολογιακής πολιτικής.
Οι δυσχέρειες αυτές δημιουργούν
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προβλήματα στη συγκρισιμότητα του
περιθωρίου κέρδους στην ελεύθερη
αγορά.
2. Μη παραδοσιακές μέθοδοι
(«transactional profit
methods»)
Εκτός από τις παραδοσιακές
μεθόδους, έχουν αναπτυχθεί
και άλλες μέθοδοι, οι οποίες
ωστόσο έχουν καθιερωθεί ως
«μη παραδοσιακές μέθοδοι»
και βασίζονται στο κέρδος των
συμμετεχουσών στη συναλλαγή
συνδεδεμένων επιχειρήσεων.
Εάν αποβλέπουν στο κέρδος
μίας μεμονωμένης ενδοομιλικής
συναλλαγής, χαρακτηρίζονται
«transactional profit methods»,
ενώ εάν λαμβάνουν υπόψη τα
συνολικά αποτελέσματα των
μετεχουσών στη συναλλαγή
επιχειρήσεων καλούνται «global
profit methods».
2.1. Μέθοδοι του κέρδους της
συναλλαγής
2.1.1. Μέθοδος του επιμερισμού
του κέρδους («profit split method»
- PSM)
Με βάση τη μέθοδο αυτή, το
καθαρό κέρδος (ή η ζημία) που
προκύπτει από μία ενδοομιλική
συναλλαγή κατανέμεται μεταξύ
των συμβαλλόμενων επιχειρήσεων
ανάλογα με τη συνεισφορά τους
στη συναλλαγή. Η ανάλυση της
συνεισφοράς αφορά στις λειτουργίες
που επιτελούνται, τους κινδύνους
και τις ευθύνες που αναλαμβάνονται
και τα πάγια που χρησιμοποιούνται
από τις συμμετέχουσες σε
μία συγκεκριμένη συναλλαγή
επιχειρήσεις. Επιπλέον, στην
ανάλυση συμπεριλαμβάνονται
εξωτερικά στοιχεία της αγοράς
σχετικά με την αντίστοιχη
αξία παρόμοιων λειτουργιών
ανεξάρτητων επιχειρήσεων, οι
οποίες ασκούν δραστηριότητα υπό
παρόμοιες συνθήκες.
Η μέθοδος PSM είναι χρήσιμη σε
Kελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην τιμή
στην οποία ένα αγαθό, που έχει
αποκτηθεί προηγουμένως από μία
άλλη επιχείρηση του ίδιου ομίλου,
μεταπωλείται προς έναν τρίτο.
Το μικτό περιθώριο κέρδους του
μεταπωλητή που προκύπτει από
αυτή την ελεγχόμενη συναλλαγή
συγκρίνεται με το περιθώριο RPM,
το οποίο προκύπτει από μία μη
ελεγχόμενη συγκρίσιμη συναλλαγή,
δηλαδή από την αγορά ενός αγαθού
από μία επιχείρηση εκτός ομίλου,
ή με το περιθώριο RPM που
προκύπτει για άλλες επιχειρήσεις –
μεταπωλητές από συγκρίσιμες μη
ελεγχόμενες συναλλαγές.

συναλλαγές που χαρακτηρίζονται
από ιδιαίτερη διάδραση ανάμεσα
στις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις,
π.χ. όταν τα συμβαλλόμενα μέρη
προσθέτουν σημαντική αξία στο
τελικό προϊόν ή την υπηρεσία
και όταν χρησιμοποιούν άυλα
περιουσιακά στοιχεία μεγάλης
αξίας. Είναι επίσης χρήσιμη σε
περιπτώσεις που δεν υπάρχουν
επαρκή συγκριτικά στοιχεία,
ώστε να εφαρμοσθούν οι
προπεριγραφόμενες μέθοδοι.
2.1.2. Μέθοδος καθαρού κέρδους
συναλλαγής («transactional net
margin method» – TNMM)
Η μέθοδος αυτή εξετάζει το
περιθώριο καθαρού κέρδους που
σχετίζεται με την κατάλληλη βάση
υπολογισμού (π.χ. κόστος, πωλήσεις,
πάγια) και που προκύπτει για μία
επιχείρηση από μία ελεγχόμενη
συναλλαγή. Η μέθοδος αυτή
λειτουργεί με παρόμοιο τρόπο με
τις μεθόδους RPM και Cost Plus,
με τη διαφορά ότι συγκρίνει καθαρά
περιθώρια κέρδους και όχι μικτά.
Σύμφωνα με αυτή τη μέθοδο,
το καθαρό περιθώριο κέρδους
που προκύπτει σε συγκεκριμένη
συναλλαγή (ή συναλλαγές, εφόσον
είναι δυνατή η ομαδοποίησή τους)
μεταξύ ανεξαρτήτων μερών θα
πρέπει να ισχύει και στις ελεγχόμενες
ενδοομιλικές συναλλαγές.
Η χρήση του καθαρού περιθωρίου
κέρδους αποτελεί πλεονέκτημα
της μεθόδου TNMM, καθώς
επηρεάζεται σε μικρότερο

βαθμό από τις διαφορές μεταξύ
συναλλαγών και την επιρροή που
ασκούν αυτές οι διαφορές στην
τιμή των προϊόντων ή υπηρεσιών.
Επιπλέον, το καθαρό περιθώριο
κέρδους είναι πιθανότερο να
μείνει ανεπηρέαστο από τις
διαφορές των λειτουργιών των
ελεγχόμενων και μη ελεγχόμενων
συναλλαγών σε σύγκριση με το
μικτό περιθώριο κέρδους. Ένα άλλο
πλεονέκτημα της μεθόδου έγκειται
στο γεγονός ότι για την εφαρμογή
της απαιτούνται στοιχεία ως προς
τις λειτουργίες και τους κινδύνους
μόνο μίας από τις συμβαλλόμενες
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.
Αυτό έχει ιδιαίτερη χρησιμότητα,
όταν η μία από τις συνδεδεμένες
επιχειρήσεις που μετέχουν στη
συναλλαγή έχει περίπλοκη δομή και
αλληλεξαρτώμενες δραστηριότητες,
καθώς και σε περιπτώσεις
έλλειψης συγκρίσιμων στοιχείων.
Ωστόσο, η αξιοπιστία της μεθόδου
μειώνεται σημαντικά λόγω της
μονομέρειας που δημιουργείται
από τη λήψη υπόψη του ενός μόνο
συμβαλλόμενου μέρους. Ενόψει των
μειονεκτημάτων που απορρέουν
από τη μονομέρεια αυτή, η μέθοδος
TNMM αντιμετωπίζεται γενικά με
σκεπτικισμό και συνιστάται από τον
ΟΟΣΑ ως έσχατο καταφύγιο.
2.2. Μέθοδοι του συνολικού
κέρδους
Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες
αρχές του ΟΟΣΑ, από τις μη
παραδοσιακές μεθόδους συμβατές
με την αρχή των ίσων αποστάσεων

είναι μόνον αυτές που αναφέρονται
στο κέρδος συγκεκριμένων
συναλλαγών. Οι μέθοδοι του
συνολικού κέρδους θεωρούνται
αμφιλεγόμενες ως προς τη
συμβατότητά τους με την αρχή των
ίσων αποστάσεων και για το λόγο
αυτό η εφαρμογή τους αποκλείεται
κατηγορηματικά από τον ΟΟΣΑ. 2
3. Συμπεράσματα
Για τον προσδιορισμό των τιμών
ενδοομιλικών συναλλαγών
ο φορολογούμενος έχει τη
διακριτική ευχέρεια να προβεί
σε ένα συνδυασμό μεθόδων,
ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό
αποτέλεσμα. Η ελευθερία
επιλογής της μεθόδου βασίζεται
στη διαπίστωση ότι μπορεί να
υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες
και διαφορετικές δυνατότητες
εξεύρεσης στοιχείων σε κάθε
περίπτωση. Ο ΟΟΣΑ ιεραρχεί
τις μεθόδους που αναλύθηκαν
ανωτέρω και δίνει καταρχήν
προβάδισμα στις παραδοσιακές
μεθόδους, εκ των οποίων η CUP
θεωρείται προτιμότερη. Επικουρικά,
ο ΟΟΣΑ δέχεται την εφαρμογή των
μεθόδων PSM και ΤΝΜΜ. Αυτή την
ιεράρχηση υιοθέτησε και ο νόμος
3728/2008, όπως προκύπτει από την
Υπουργική Απόφαση Α2–8092/2008,
η οποία απαιτεί ειδική αιτιολογία
στο φάκελο τεκμηρίωσης για την
απόρριψη των παραδοσιακών
μεθόδων. Ωστόσο, σύμφωνα με
τις κατευθυντήριες αρχές 2010
του ΟΟΣΑ, οι παραπάνω μέθοδοι
θεωρούνται καταρχήν ισότιμες.

2 Δύο είναι οι κύριες μέθοδοι αυτής της προσέγγισης και συγκεκριμένα:

(α) Μέθοδος της σύγκρισης του κέρδους («comparable profit method»): Για την εφαρμογή της μεθόδου αυτής αναζητούνται συγκεκριμένοι
αριθμοδείκτες αποδοτικότητας (π.χ. δείκτης καθαρού κέρδους, δείκτης μικτού κέρδους κ.λπ.) συγκρίσιμων ανεξάρτητων επιχειρήσεων
(που δραστηριοποιούνται στον ίδιο κλάδο αγοράς), οι οποίοι στη συνέχεια εφαρμόζονται στην ελεγχόμενη επιχείρηση ως προς την
υπό εξέταση συναλλαγή. Εύλογες θεωρούνται οι τιμές ενδοομιλικών συναλλαγών, όταν τα πραγματικά αποτελέσματα της ελεγχόμενης
επιχείρησης συμφωνούν με τους παραπάνω αριθμοδείκτες. Βασικό μειονέκτημα της μεθόδου είναι ότι παραβλέπει τους λοιπούς παράγοντες
προσδιορισμού των τιμών (π.χ. κόστος μισθοδοσίας, τεχνολογικός εξοπλισμός, τεχνογνωσία, όροι χρηματοδότησης κλπ).
(β) Μέθοδος του συνολικού επιμερισμού βάσει μαθηματικού τύπου («Global formulary apportionment method»): Η μέθοδος αυτή παραβλέπει
τη νομική αυτοτέλεια των μελών ενός ομίλου. Το συνολικό εισόδημα του ομίλου κατανέμεται μεταξύ των μελών του με βάση έναν
προκαθορισμένο μαθηματικό τύπο που λαμβάνει υπόψη συγκεκριμένους παράγοντες (όπως πάγια, δαπάνες μισθοδοσίας, κύκλο εργασιών
των επιμέρους επιχειρήσεων).
Kελεμένης & Συνεργάτες
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Nομολογιακή Ενημέρωση

Εταιρικά Νέα
Επιλογή - Επιμέλεια: Αρχοντούλα Γεράκη

To Υπουργείο Περιβάλλοντος αναθέτει
στην Κελεμένης & Συνεργάτες τη
νομική υποστήριξη για την
εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας
περί ενέργειας με το ευρωπαϊκό δίκαιο
Τον Οκτώβριο 2010, το Υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) ανέθεσε, κατόπιν
ανοικτού διαγωνισμού, στην κοινοπραξία
της Κελεμένης & Συνεργάτες (ως
επικεφαλής) και της ΛΔΚ Σύμβουλοι
Τεχνικών και Αναπτυξιακών Έργων ΑΕ,
τη νομική υποστήριξη για τη σύνταξη της
ελληνικής νομοθεσίας σχετικά με την
εναρμόνιση των αγορών ηλεκτρισμού
και φυσικού αερίου στη νέα κοινοτική
νομοθεσία (3η Ενεργειακή Δέσμη). Το
νομοπαρασκευαστικό έργο θα αφορά στην:
(α) καταγραφή και αποτύπωση του
υφιστάμενου νομικού πλαισίου της
ελληνικής αγοράς ενέργειας,
(β) αποτύπωση των απαιτήσεων του νέου
κοινοτικού θεσμικού πλαισίου της 3ης
Ενεργειακής Δέσμης,
(γ) μελέτη των πιθανών επιπτώσεων των
νέων ρυθμίσεων στην ελληνική αγορά
ενέργειας,
(δ) υποβολή προτάσεων προσαρμογής
του ελληνικού νομικού πλαισίου της
αγοράς ενέργειας στις απαιτήσεις της
3ης Ενεργειακής Δέσμης,
(ε) σύνταξη νομοθετικών κειμένων για
την ενσωμάτωση των ρυθμίσεων της
3ης Ενεργειακής Δέσμης,
(στ) μελέτη και έκθεση των
επιπτώσεων επιλογής του μοντέλου
λειτουργίας της ελληνικής αγοράς
ενέργειας στο θεσμικό πλαίσιο
που διέπει την υλοποίηση των
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων,
(ζ) υποστήριξη των Υπηρεσιών της
Ενημερωτικό Δελτίο
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Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής για το εν λόγω έργο.
Το έργο θα διαρκέσει 8 μήνες και θα
ολοκληρωθεί με την κατάθεση των
νομοσχεδίων στη Βουλή.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο της
Multilaw για το 2012 θα διεξαχθεί
στην Αθήνα
Η Κελεμένης & Συνεργάτες
εκπροσωπήθηκε από τον εταίρο Θ.
Κυριακόπουλο στο 20ο Παγκόσμιο
Συνέδριο της Multilaw που διεξήχθη
στη Μαδρίτη στις 20 - 22 Οκτωβρίου. Η
θεματολογία του Συνεδρίου αφορούσε
στην παγκόσμια οικονομική κρίση και ο
κ. Κυριακόπουλος ως βασικός ομιλητής
στην κύρια παρουσίασή του ανέλυσε τις
συνέπειες, θετικές και αρνητικές, της
παγκόσμιας οικονομικής κρίσης στην
Ελλάδα και στις ξένες επενδύσεις. Στο
πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου
αποφασίσθηκε ότι το 2012 το Ευρωπαϊκό
Συνέδριο της Multilaw θα διεξαχθεί στην
Ελλάδα με οικοδεσπότη την Κελεμένης
& Συνεργάτες.

H Κελεμένης & Συνεργάτες
συμβουλεύει το γερμανικό ίδρυμα
Friedrich-Ebert Stiftung σε θέματα
ελληνικού εργατικού δικαίου
Το Σεπτέμβριο του 2010, η Κελεμένης
& Συνεργάτες ανέλαβε την παροχή
νομικών υπηρεσιών στο γερμανικό
ίδρυμα Friedrich-Ebert Stiftung και
συγκεκριμένα τη γνωμοδότηση επί
θεμάτων της ελληνικής εργατικής
νομοθεσίας. Το εν λόγω ίδρυμα
συστήθηκε το 1925 και διατηρεί
αντιπροσωπείες σε πάνω από 90 χώρες,
μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Η
έδρα του βρίσκεται στο Βερολίνο και
έχει ως σκοπό την προώθηση των
δημοκρατικών αρχών μέσω της έρευνας,
της εκπαίδευσης και της διεθνούς
συνεργασίας.

55

Για 3η συνεχή χρονιά ο Γ. Κελεμένης
είναι προσκεκλημένος της Beiten
Burkhardt στο διεθνές συνέδριο για την
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών συστημάτων
που διοργανώνεται στο Μόναχο
Για 3η συνεχή χρονιά o κ. Κελεμένης ήταν
εκ των κεντρικών ομιλητών στο Διεθνές
Συνέδριο Ενέργειας που διοργάνωσε
στις 30.09.2010 η διεθνής δικηγορική
εταιρεία Beiten Burkhardt για το θεσμικό
πλαίσιο της αγοράς φωτοβολταϊκών.
Η ομιλία του κ. Κελεμένη αφορούσε
τόσο σε αδειοδοτικά ζητήματα (μετά την
ψήφιση του νόμου 3851/2010) όσο και
σε θέματα εταιρικής και φορολογικής
διάρθρωσης, εξαγορών κι επενδύσεων
στην ελληνική φωτοβολταϊκή αγορά. Το
Συνέδριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι
150 εταιρειών, κυρίως από τη γερμανική
ενεργειακή και χρηματοοικονομική αγορά.

Η Clifford Chance αναθέτει στην
Κελεμένης & Συνεργάτες τη μελέτη και
γνωμοδότηση επί θεμάτων εργατικού
δικαίου στο πλαίσιο διασυνοριακής
εταιρικής αναδιάρθρωσης
Το Σεπτέμβριο του 2010, η εταιρεία
Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε
συμβουλές στην Clifford Chance
για το χειρισμό θεμάτων εργατικού
δικαίου που ανέκυψαν στο πλαίσιο
διασυνοριακής αναδιάρθρωσης
μεγάλης πολυεθνικής εταιρείας.
Τα θέματα που επεξεργάστηκε η
Κελεμένης & Συνεργάτες αφορούσαν
στην εφαρμογή και τις επιπτώσεις της
Κοινοτικής Οδηγίας για τα Ευρωπαϊκά
Συμβούλια Εργαζομένων (1994/45),
στις διαδικασίες, το κόστος και το
ρυθμιστικό πλαίσιο για τις απολύσεις
υπαλλήλων με σύμβαση εργασίας
ορισμένου χρόνου, καθώς και στην
εναρμόνιση των διατάξεων του
ελληνικού νόμου για τη διατήρηση των
δικαιωμάτων των εργαζομένων σε
περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης,
με την κοινοτική νομοθεσία (Οδηγία
2001/23/ΕΚ).
Kελεμένης & Συνεργάτες
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Η Κελεμένης & Συνεργάτες
αναλαμβάνει την κατοχύρωση των
εμπορικών σημάτων της Protergia
AE μετά την μετονομασία της Endesa
Hellas
Το καλοκαίρι του 2010, η Κελεμένης &
Συνεργάτες ανέλαβε την κατοχύρωση των
εμπορικών σημάτων της Protergia AE σε
εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η
εν λόγω εταιρεία προέκυψε από την εξαγορά
του 51% του μετοχικού κεφαλαίου της πρώην
Endesa Hellas από τον Όμιλο Μυτιληναίου.

Η Κελεμένης & Συνεργάτες γνωμοδοτεί
για την ασφαλιστική εταιρεία
ΑΟΝ σχετικά με την ευθύνη των
διαμεσολαβούντων κατά το ελληνικό
δίκαιο
Τον Ιούνιου του 2010, η Κελεμένης &
Συνεργάτες παρείχε συμβουλές στην
ασφαλιστική εταιρεία ΑΟΝ αναφορικά με
την έκταση περιορισμού της ευθύνης των
ασφαλιστικών διαμεσολαβούντων και το
επιτρεπτό τέτοιου περιορισμού σύμφωνα
με την ελληνική νομοθεσία και νομολογία.
Η γνωμοδότηση περιελάμβανε την εξέταση
των όρων και των προϋποθέσεων υπό
τις οποίες ένας τέτοιος περιορισμός είναι
έγκυρος και επιτρεπτός.

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για
την Prenatal σχετικά με την εφαρμογή
κοινοτικών νομοθετικών ρυθμίσεων
Τον Ιούνιο του 2010, η εταιρεία παρείχε
τη νομική συνδρομή της στην Prenatal
για τη συμμόρφωση της τελευταίας
με τις υποχρεώσεις αναφορικά με
τη σήμανση και τη συσκευασία των
προϊόντων της κατά την εθνική και
την κοινοτική νομοθεσία. Η σχετική
γνωμοδότηση ήταν μέρος διεθνούς
έργου της Prenatal που στόχευε
στη διασφάλιση της εφαρμογής των
εθνικών και κοινοτικών διατάξεων
για τη συσκευασία και τη σήμανση
προϊόντων.

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί
στο πλαίσιο της διεθνούς εξαγοράς της
Johnson & Johnsonο
Τον Ιούνιο του 2010, η εταιρεία ενήργησε
για το ελληνικό μέρος της διεθνούς
εξαγοράς της Johnson & Johnson.
Το έργο της Κελεμένης & Συνεργάτες
περιελάμβανε την επισκόπηση των
συμβάσεων καθώς και την εξέταση
εταιρικών θεμάτων και τη διάθρωση
της νέας ελληνικής επιχειρηματικής
μονάδας.

Η εισηγμένη στο NASDAQ
Sunpower αναθέτει στην Κελεμένης &
Συνεργάτες το χειρισμό των νομικών
υποθέσεών της στην Ελλάδα

Η Κελεμένης & Συνεργάτες
διοργανώνει σεμινάριο για τους
Οργανισμούς Συλλογικών Επενδύσεων
σε Κινητές Αξίες για λογαριασμό της
Marfin Laiki στην Κύπρο

Τον Ιούλιο του 2010, η Κελεμένης &
Συνεργάτες ανέλαβε το χειρισμό των
νομικών υποθέσεων της Sunpower
στην Ελλάδα αναφορικά με τα εμπορικά,
εταιρικά και κανονιστικά ζητήματά της.
Η Sunpower, μία από τις μεγαλύτερες
εταιρείες κατασκευής ηλιακών
κατόπτρων στο κόσμο, είναι εισηγμένη
στο NASDAQ και δραστηριοποιείται στην
Ελλάδα και μέσω της Sunray, την οποία
πρόσφατα εξαγόρασε.

Σε συνεργασία με την KPMG Κύπρου
και την Parthenon Trust, η Κελεμένης
& Συνεργάτες ανέλαβε τη διοργάνωση
επιμορφωτικού σεμιναρίου στελεχών
της Marfin Laiki στην Κύπρο σε θέματα
Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων
(ΟΣΕΚΑ). Κατά τη διάρκεια του
σεμιναρίου, που έλαβε χώρα την
14.06.2010, παρουσιάστηκαν από την
Κελέμενης & Συνεργάτες τα ρυθμιστικά
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και φορολογικά θέματα των Οργανισμών
Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές
Αξίες στην Ελλάδα.

Η Κελεμένης & Συνεργάτες ενεργεί για
την εξαγορά του μεριδίου της Barclays
Ventures στη Youtravel.com
Αρχές Ιουνίου του 2010, η Κελεμένης
& Συνεργάτες ενήργησε για τους
αγοραστές της πλειοψηφικής
συμμετοχής που κατείχε η Barclays
Ventures στην αγγλική εταιρεία Stelow
Ltd και τις θυγατρικές της, Youtravel.
com ΑΕ και Youtravel.com Ltd. Η
Youtravel.com είναι ταξιδιωτική
εταιρεία που δραστηριοποιείται μέσω
του διαδικτύου και έχει ετήσιο κύκλο
εργασιών που ξεπερνά τα €130.000.000.
Η Κελεμένης & Συνεργάτες παρείχε
τις νομικές υπηρεσίες της κατά τη
διαδικασία μεταβίβασης των μετοχών,
αλλά και κατά την αναδιάρθρωση της
εταιρικής διακυβέρνησης.
Ομιλία κ. Κελεμένη στο πλαίσιο του
4ου Διαλόγου για την Eνέργεια στη
Nοτιοανατολική Ευρώπη
Ο διευθύνων εταίρος, κ. Γιάννης
Κελεμένης, ήταν εκ των ομιλητών στο
Συνέδριο «4ος Διάλογος για την Ενέργεια
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», που
διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη από το
Ινστιτούτο Ενέργειας για τη Νοτιοανατολική
Ευρώπη (ΙΕΝΕ). Η παρουσίαση του κ.
Κελεμένη αποτέλεσε τμήμα της συνεδρίας
με θέμα «Ενσωμάτωση και Ανταγωνισμός
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης» και εστίασε
στον τρόπο ανάπτυξης της λιανικής
αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελλάδα και
τις δυσκολίες που αυτή αντιμετωπίζει
τόσο από άποψη νομοθεσίας όσο και
ανταγωνισμού, τονίζοντας την αναγκαιότητα
λήψης συγκεκριμένων νομοθετικών
πρωτοβουλιών για την εμπέδωση υγιούς
ανταγωνισμού στην αγορά προμήθειας
ηλεκτρικής ενέργειας.
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Εταιρικές Δημοσιεύσεις
Μεταξύ των δημοσιεύσεων (στην αγγλική κι ελληνική γλώσσα) της Κελεμένης & Συνεργάτες περιλαμβάνονται οι ακόλουθες, για τις
οποίες η Κελεμένης & Συνεργάτες διαθέτει περιορισμένο αριθμό αντιτύπων που της χορηγήθηκαν από τους εκδότες. Τα αντίτυπα
αυτά μπορεί να διαθέσει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, σε όσους από τους αναγνώστες του Ενημερωτικού Δελτίου επιθυμούν
να αποκτήσουν κάποιον από τους παρακάτω συλλογικούς τόμους. Το σχετικό αίτημα θα πρέπει να απευθυνθεί στην ηλεκτρονική
διεύθυνση enquiries@kelemenis.com ή με τηλεομοιοτυπία στον αριθμό 210-3612820 (υπόψη κ. Α. Γεράκη).
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Το παρόν ενημερωτικό δελτίο περιέχει πληροφορίες που δεν απαντούν
εξαντλητικά στα θέματα που παρουσιάζονται ούτε υποκαθιστούν την
αναγκαιότητα για επαγγελματική παροχή υπηρεσιών επί νομικών και
φορολογικών θεμάτων. Ως εκ τούτου, η Κελεμένης & Συνεργάτες δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι των αναγνωστών του παρόντος
ενημερωτικού δελτίου για ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που
εμπεριέχονται σε αυτό και υπαγωγή των πληροφοριών αυτών σε νομικά
ζητήματά τους. Για οποιοδήποτε νομικό ή φορολογικό ζήτημα αντιμετωπίζουν,
οι αναγνώστες θα πρέπει να απευθύνονται στους κατάλληλους
επαγγελματικούς συμβούλους.
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