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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 από το μη νομικό, είτε αυτός είναι επιχειρηματίας είτε στέλεχος μίας επιχείρησης. Δεύτερον, η ελληνική δικηγορία παραμένει εσωστρεφής και προσκολλημένη σε αναχρονιστικές διαδικασίες, 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, με το ανά χείρας Ενημερωτικό Δελτίο του Χειμώνα του 2012 συνεχίζει την επισκόπηση τόσο θεμάτων εμπορικού, διοικητικού/φορολογικού, εργατικού και δικονομικού 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, πάγια 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 απάντηση στα νομικά ζητήματα που τον απασχολούν.
Γιάννης Κελεμένης
Διευθύνων Εταίρος

εν συντομία...

O

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 παρουσιάζεται αναλυτικά ο νέος νόμος
4013/2011 για τη σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων, για την τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα και
την εισαγωγή της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης, καθώς και για τη
σύσταση Επιτροπών Διακανονισμού για
τις Εμπορικές Μισθώσεις ως εξωδικαστικού οργάνου επίλυσης διαφορών.
Στην ενότητα της Νομολογιακής Ενημέρωσης παρατίθενται μερικές από τις
σημαντικότερες πρόσφατες δικαστικές
αποφάσεις των εθνικών δικαστηρίων.
Μεταξύ αυτών, ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 270/2011,
η οποία έκρινε ότι μόνο για την κατοικία που αποκτήθηκε χρονικά πρώτη
θα ισχύει το δικαίωμα έκπτωσης των
τόκων από το φόρο δύο ή περισσότερων
στεγαστικών δανείων για την απόκτηση
δύο ή περισσότερων πρώτων κατοικιών.
Σημαντική είναι και η απόφαση 7/2011
της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, κατά
την οποία οι διαδοχικές μονοήμερες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα, οι οποί-

ες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, έχουν το χαρακτήρα ενιαίας σύμβασης αορίστου χρόνου και μπορούν
να μετατραπούν σε τέτοια. Τέλος, αξιοσημείωτη είναι η απόφαση 1040/2011
του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με την
οποία είναι συνταγματικός ο προνομιακός τόκος των οφειλών του Δημοσίου.
Στην ενότητα του Εμπορικού Δικαίου
παρουσιάζεται το άρθρο 23α του νόμου
2190/1920 αναφορικά με την απαγόρευση σύναψης συμβάσεων μεταξύ της ανώνυμης εταιρείας και των
μελών του διοικητικού της συμβουλίου, με ειδική μνεία στην πρόσφατη τροποποίησή του από το νόμο 4013/2011.
Εν συνεχεία, αναλύεται η υποχρέωση
πίστης του μετόχου της μειοψηφίας
στην ανώνυμη εταιρεία.
Στην ενότητα του Εργατικού Δικαίου αναλύεται το δικαίωμα επίσχεσης εργασίας. Ακολουθεί η ανάπτυξη του ζητήματος
τι θεωρείται εισόδημα και τι εκπίπτει
ως λειτουργική δαπάνη αναφορικά με
τις παροχές σε είδος προς τους εργαζόμενους. Η ενότητα ολοκληρώνεται με
την παρουσίαση του συστήματος διακανονισμού των οφειλών των εργοδοτών
προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης σύμφωνα με το νόμο 3863/2010.
Στην ενότητα των Ρυθμιστικών Θεμάτων αναλύονται ζητήματα αναφορικά με
το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδο-
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τούμενης Επιφάνειας Ακινήτων, όπως
οι προϋποθέσεις επιβολής του και ο τρόπος υπολογισμού του. Επίσης, παρουσιάζεται ο νέος νόμος για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και για τη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Ακολουθεί ανάλυση του ρυθμιστικού πλαισίου που εφαρμόζεται στα συστήματα βιντεο-επιτήρησης
και παρουσίαση του νόμου 3869/2010
για τη ρύθμιση των οφειλών των υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων. Η
ενότητα κλείνει με την παρουσίαση του
νόμου 3811/2009, ο οποίος προβλέπει τη
σύσταση της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης για την αποζημίωση θυμάτων
εγκλημάτων βίας από πρόθεση.
Στην ενότητα της Δικαστικής Επίλυσης
Διαφορών παρουσιάζεται η δυνατότητα
συντηρητικής κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ως ασφαλιστικό μέτρο του δανειστή.
Τέλος, η ενότητα των θεμάτων Φορολογικού Δικαίου ξεκινά με θέματα φορολογικής
επικαιρότητας και συγκεκριμένα με πρόσφατα νομοθετήματα και εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίες παρέχουν διευκρινιστικές οδηγίες για την εφαρμογή των φορολογικών νόμων, καθώς
και δικαστικές αποφάσεις φορολογικού
ενδιαφέροντος και ολοκληρώνεται με την
ανάλυση του ζητήματος της φορολογικής
μεταχείρισης των παραγώγων. n
Ειρήνη Σαρτζετάκη
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ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ειρήνη Σαρτζετάκη

1. Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
και Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων
Ο νόμος 4013/2011, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 15 Σεπτεμβρίου 2011, στο πρώτο μέρος του προβλέπει: (α) τη σύσταση
Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων ως μίας ανεξάρτητης νομοθετικά κατοχυρωμένης διοικητικής αρχής
και (β) τη σύσταση Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων.
(α) Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Συμβάσεων
Η Αρχή αυτή, η οποία είναι επταμελής,
έχει τόσο εποπτική όσο και γνωμοδοτική
αρμοδιότητα. Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται για την εποπτεία και τη διασφάλιση της
νομιμότητας κατά την τήρηση και εφαρμογή του νομικού πλαισίου των δημοσίων
συμβάσεων εκ μέρους όλων των δημοσίων οργάνων και φορέων και των αναθετουσών αρχών. Επιπλέον, γνωμοδοτεί
για τη νομιμότητα κάθε διάταξης σχεδίου
νόμου ή κανονιστικής πράξης που αφορά
στις δημόσιες συμβάσεις, συμμετέχει στις
οικείες νομοπαρασκευαστικές επιτροπές
και παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες προς
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις
αναθέτουσες αρχές. Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και
οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλη ανεξάρτητη ή διοικητική αρχή.
Σκοπός της Αρχής είναι η ανάπτυξη και
προαγωγή της εθνικής στρατηγικής, πολιτικής και δράσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, η διασφάλιση της διαφάνειας, αποτελεσματικότητας, συνοχής και
εναρμόνισης των διαδικασιών ανάθεσης
και εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο,
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η διαρκής βελτίωση του νομικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων και ο έλεγχος της τήρησής του από τα δημόσια όργανα και τις αναθέτουσες αρχές.
(β) Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων
Το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων αποτελείται από δύο
επιμέρους υποσυστήματα: το Μητρώο
Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων,
στο οποίο καταχωρίζονται μέσω ηλεκτρονικής – διαδικτυακής φόρμας όλα
τα αιτήματα που υποβάλλουν οι φορείς
για τη σύναψη σύμβασης, και το Μητρώο
Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Δημοσίων Συμβάσεων, στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά όλες οι δημόσιες συμβάσεις με ευθύνη του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου, μετά την υπογραφή τους και πάντως πριν από την εκτέλεση οποιασδήποτε σχετικής δαπάνης,
προκειμένου να υπάρχει η συστηματική
καταγραφή τους και η παρακολούθηση
της εκτέλεσης των δαπανών που αυτές
προκαλούν.
Με δεδομένο το γεγονός ότι μέχρι σήμερα η ελληνική διοίκηση δε διαθέτει μια
κεντρική βάση δεδομένων με στοιχεία
για τις εκτελούμενες στη χώρα δημόσιες
συμβάσεις, στόχος της δημιουργίας του
Μητρώου αυτού είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η παρακολούθηση της εύρυθμης εκτέλεσης του προϋπολογισμού ως
προς το σκέλος των δαπανών που αφορούν στις δημόσιες συμβάσεις.

2. Τροποποίηση
του Πτωχευτικού Κώδικα και
εισαγωγή της προπτωχευτικής
διαδικασίας εξυγίανσης
Ο νόμος 4013/2011, στο δεύτερο μέρος
του, τροποποιεί το έκτο κεφάλαιο του
Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ) εισάγοντας
την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης.

Πριν από το νέο νόμο, ο Πτωχευτικός
Κώδικας, στα άρθρα 99 έως 106, προέβλεπε για το προπτωχευτικό στάδιο τη
διαδικασία της συνδιαλλαγής ως μη συλλογικής αλλά συμβατικής διαδικασίας.
Ωστόσο, η διαδικασία αυτή είχε από τη
φύση της ένα βασικό μειονέκτημα: η συμφωνία που προέκυπτε από τη διαδικασία
δεν ήταν δεσμευτική για τους μη συναινούντες πιστωτές. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία του αποκαλούμενου
από την οικονομική επιστήμη προβλήματος της συλλογικής δράσης (collective
action problem): ακόμη και αν όλοι οι
πιστωτές αναγνωρίζουν ότι η εκκίνηση
αυτής της διαδικασίας συνδιαλλαγής είναι
προς το συλλογικό συμφέρον, κάθε ένας
μπορεί να ελπίζει ότι οι υπόλοιποι πιστωτές θα αναλάβουν το κόστος της ρύθμισης και θα εξυγιάνουν την επιχείρηση του
οφειλέτη χωρίς ο πιστωτής αυτός να υποστεί τα βάρη της ρύθμισης.
Με το εισαγόμενο νέο έκτο κεφάλαιο του
Πτωχευτικού Κώδικα τροποποιείται η
προπτωχευτική διαδικασία συνδιαλλαγής
και μετονομάζεται σε προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας ρύθμισης είναι τα ακόλουθα:
(α) Εισάγεται η δυνατότητα δέσμευσης και
των μη συναινούντων πιστωτών, επιλύοντας έτσι το προαναφερθέν πρόβλημα της συλλογικής δράσης.
(β) Δίνεται ευελιξία ως προς την κατάρτιση της συμφωνίας. Καθίσταται δυνατό η διαπραγμάτευση μεταξύ οφειλέτη
και πιστωτών να γίνεται πριν και εκτός
διαδικασίας, η συμφωνία δε να υποβάλλεται στο δικαστήριο για επικύρωση μετά τη σύναψή της («prepackaged
plan») ώστε να καταστεί δεσμευτική
για όλους τους πιστωτές. Συγκεκριμένα, δίνεται η δυνατότητα μη επίσημης
διαδικασίας διαπραγματεύσεων (εμπιστευτικές διαπραγματεύσεις) προκειμένου να καταλήξουν οφειλέτης και
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δανειστές σε συμφωνία, ώστε να αποφεύγεται, στις περιπτώσεις που αυτό
είναι εφικτό (συνήθως όταν οι δανειστές είναι λίγοι και συνεργάζονται
μεταξύ τους), η δημιουργία αβεβαιότητας ως προς την επιβίωση της επιχείρησης. Στην περίπτωση που στο πλαίσιο της διαδικασίας εξυγίανσης επιλέγεται η διαδικασία επίσημης διαπραγμάτευσης, δίνονται δύο δυνατότητες:
είτε να συνάπτουν τη συμφωνία απευθείας οι πιστωτές είτε να συγκαλείται
συνέλευση των πιστωτών. Το δεύτερο θα συμβαίνει στην περίπτωση όπου
υπάρχει πληθώρα πιστωτών και είναι
δύσκολη η απευθείας διαπραγμάτευση
του οφειλέτη μαζί τους.
(γ) Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας εξυγίανσης, δίνεται ευρύτατη διακριτική ευχέρεια στα μέρη με ενδεικτική αναφορά διαφόρων μέτρων: από τα
πιο ήπια (π.χ. απλή παράταση του χρόνου αποπληρωμής υποχρεώσεων)
μέχρι τα πιο δραστικά (π.χ. κεφαλαιοποίηση των χρεών ή και μεταβίβαση
της επιχείρησης), ώστε να καλύπτονται κατά το δυνατό όλες οι περιπτώσεις ανάλογα με την έκταση του προβλήματος της επιχείρησης.
(δ) Υπάγονται στην προπτωχευτική διαδικασία και οι οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε παύση πληρωμών. Και
αυτό γιατί θεωρείται ότι και για τους
οφειλέτες αυτούς η εν λόγω διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερα
αποτελέσματα από την πτώχευση. Στην
περίπτωση όμως αυτή ο οφειλέτης
δεν απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να υποβάλει αίτηση πτωχεύσεως, η εξέταση της οποίας αναστέλλεται, αν γίνει δεκτή η υπαγωγή στη διαδικασία εξυγίανσης.
(ε) Θεσπίζεται η υποχρέωση να συνοδεύεται η αίτηση από έκθεση εμπειρογνώμονα. Κι αυτό γιατί η διαδικασία της
εξυγίανσης απαιτεί από το δικαστήριο

να προβεί σε εκτιμήσεις οικονομικού
περιεχομένου, για τις οποίες η συνδρομή ενός εμπειρογνώμονα είναι απαραίτητη. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι
ο εμπειρογνώμονας θα έχει πράγματι τις αναγκαίες γνώσεις και εμπειρία
για την εκπλήρωση των καθηκόντων
του, ορίζεται ότι αυτός πρέπει να είναι
πιστωτικό ίδρυμα, νόμιμος ελεγκτής ή
ελεγκτικό γραφείο.
(στ) Ο διορισμός μεσολαβητή δεν είναι
υποχρεωτικός αφού κατά τις περιστάσεις η ύπαρξη μεσολαβητή μπορεί
να μην είναι απαραίτητη και δεν είναι
σκόπιμο να επιβαρύνεται η διαδικασία
με κόστος όπου αυτό δεν είναι αναγκαίο. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα διορισμού ειδικού εντολοδόχου, ο
οποίος μπορεί να είναι χρήσιμος ιδίως για τη διαφύλαξη της περιουσίας
του οφειλέτη.
(ζ) Παρέχεται στο δικαστήριο η δυνατότητα, αντί της απόρριψης της αίτησης επικύρωσης, να ζητήσει την παροχή διευκρινίσεων ή την τροποποίηση της συμφωνίας. Έτσι, αποφεύγεται η απόρριψη της αίτησης αν μπορεί να διασωθεί
η συμφωνία.

3. Σύσταση Επιτροπών
Διακανονισμού για
τις Εμπορικές Μισθώσεις ως
εξωδικαστικού οργάνου
επίλυσης διαφορών
Ο ίδιος υπ’ αριθμ. 4013/2011 νόμος
ρυθμίζει, στο άρθρο 15, θέματα σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις προβλέποντας τη σύσταση Επιτροπών Διακανονισμού ως εξωδικαστικού οργάνου επίλυσης διαφορών σχετικών με
την αναπροσαρμογή του μισθώματός
τους. Το άρθρο 15 του νέου νόμου αποσκοπεί στην ταχεία και αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση διαφορών
που αφορούν το ύψος του μισθώματος
στις εμπορικές μισθώσεις. Για το λόγο
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αυτό συστήνονται Επιτροπές Διακανονισμού στην έδρα κάθε περιφερειακής
ενότητας. Κάθε Επιτροπή Διακανονισμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η
αντικειμενικότητα και η αμεροληψία της,
συγκροτείται από έναν Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, έναν κοινό εκπρόσωπο των επαγγελματικών και επιστημονικών φορέων και έναν εκπρόσωπο
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Η σύσταση του εν λόγω
εξωδικαστικού οργάνου συνεπάγεται
την απαλλαγή των ενδιαφερομένων από
δικαστικά κόστη, δυσκίνητες διαδικασίες και μακρές προθεσμίες.
Συγκεκριμένα, όπως προβλέπει η νέα
ρύθμιση, για την εκκίνηση της διαδικασίας απαιτείται η υποβολή ενυπόγραφης
αναφοράς ενός τουλάχιστον των εμπλεκόμενων μερών στην αρμόδια Επιτροπή.
Προϋπόθεση για το παραδεκτό της αναφοράς είναι: (α) να έχει παρέλθει διετία από την έναρξη της μίσθωσης ή την
τελευταία οικειοθελή ή δικαστική αναπροσαρμογή του μισθώματος ή από προηγούμενη αναφορά του ιδίου μέρους ή
από την τελευταία προσφυγή στη διαμεσολάβηση του νόμου 3898/2010 («Διαμεσολάβηση σε αστικές και εμπορικές
μισθώσεις»), καθώς και (β) η προηγούμενη έγγραφη όχληση για αναπροσαρμογή χωρίς ανταπόκριση για την αυτή
μίσθωση.
Η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής
διέπεται από την αρχή της εκατέρωθεν
ακρόασης των μερών και της πρόσβασης
στα υποβαλλόμενα έγγραφα. Η επίτευξη
συμβιβασμού από τα μέρη ενώπιον της
Επιτροπής επέχει θέση δικαστικού συμβιβασμού και το πρακτικό που υπογράφεται αποτελεί τίτλο εκτελεστό. Παρόλα
αυτά, η διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής δεν υποκαθιστά τα δικαστήρια και σε
καμία περίπτωση δε στερεί τους ενδιαφερόμενους από το δικαίωμα προσφυγής σε αυτά. n
Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Ειρήνη Σαρτζετάκη

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Σε περίπτωση αναγνώρισης από
τον οφειλέτη του προσωρινού
υπολοίπου που προέκυψε
από το περιοδικό ή ενδιάμεσο
κλείσιμο του λογαριασμού,
το υπόλοιπο αυτό αποτελεί
το πρώτο κονδύλιο του
λογαριασμού της νέας περιόδου
[Εφετείο Αθηνών 1485/2011]

Με αυτή την απόφαση το Εφετείο Αθηνών
έκρινε ότι η αποστολή λογιστικής εκκαθάρισης από το ένα μέρος στο άλλο ενέχει πρόταση για αναγνώριση του καταλοίπου του αλληλόχρεου λογαριασμού και
δέχθηκε ότι είναι δυνατόν, ως προς την
αποδοχή της πρότασης αυτής, να έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων ότι, αν ο αποδέκτης της εκκαθάρισης δεν αντιλέγει
μέσα σε ορισμένη, εύλογη προθεσμία, το
κατάλοιπο θα θεωρείται αναγνωρισμένο.
Κατά την κρίση του δικαστηρίου, στην
περίπτωση αναγνώρισης από τον οφειλέτη του προσωρινού υπολοίπου που προκύπτει από το περιοδικό ή ενδιάμεσο κλείσιμο του λογαριασμού, το υπόλοιπο αυτό
αποτελεί το πρώτο κονδύλιο του λογαριασμού της νέας περιόδου. Αυτό έχει ως
συνέπεια, κατά το οριστικό κλείσιμο του
λογαριασμού της νέας περιόδου, να μην
απαιτείται εκκαθάριση αυτού και παράθεση στην αγωγή κονδυλίων του λογαριασμού για την περίοδο στην οποία αναφέρεται η πιο πάνω αναγνώριση.
Μόνο για την κατοικία που
αποκτήθηκε χρονικά πρώτη θα
ισχύει το δικαίωμα έκπτωσης
των τόκων από το φόρο δύο
ή περισσότερων στεγαστικών
δανείων για την απόκτηση
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δύο ή περισσότερων πρώτων
κατοικιών
[Γνωμοδότηση Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους
270/2011 Τμήμα Α΄]

Στην εν λόγω γνωμοδότηση το Νομικό
Συμβούλιο του Κράτους (ΝΣΚ) αντιμετώπισε το ερώτημα κατά πόσο επιτρέπεται η
έκπτωση των τόκων δύο ή περισσότερων
στεγαστικών δανείων για την απόκτηση
δύο ή περισσότερων πρώτων κατοικιών
ταυτόχρονα. Πιο συγκεκριμένα, το 1996
είχε ληφθεί το πρώτο δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας και εν συνεχεία, το
2006, λαμβάνεται νέο δάνειο για την ανέγερση άλλης κατοικίας. Το 2007 πωλείται η αρχικώς αγορασθείσα (πρώτη) κατοικία και αποπληρώνεται το (πρώτο) δάνειο
που είχε ληφθεί για την αγορά της. Στη
γνωμοδότησή του αυτή το ΝΣΚ έκρινε
κατά πλειοψηφία ότι ο φορολογούμενος,
κατά το κρίσιμο έτος φορολογίας (2007)
που συνυπήρχαν και τα δύο δάνεια, δικαιούται να εκπέσει τους τόκους του δανείου που έλαβε για την κατοικία που απέκτησε πρώτη χρονικά, αφού τα άρθρα 8
και 9 ΚΦΕ δεν καθιερώνουν ρητά έκπτωση τόκων από το εισόδημα ή το φόρο και
στην περίπτωση αποκτήσεως νέας κατοικίας με δάνειο ούτε ορίζουν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες θα χορηγείται η απαλλαγή αυτή. Κρίσιμος χρόνος θεωρείται
αυτός της υπογραφής της δανειακής σύμβασης. Αυτό ισχύει έστω και αν η κατοικία
έχει εν τω μεταξύ πωληθεί.
Ωστόσο, κρίσιμη είναι και η αναφορά της
γνώμης της μειοψηφίας στο εν λόγω ζήτημα. Τα επιχειρήματα που εξέφρασε ήταν τα
εξής: (α) αφού ο δικαιούχος λαμβάνει δεύτερο δάνειο για την απόκτηση νέας κατοικίας, δεδομένου ότι η προηγούμενη (πρώτη κατοικία) δεν καλύπτει τις στεγαστικές
ανάγκες της οικογένειάς του, θα πρέπει να
τύχει της έκπτωσης των τόκων που αναλογούν στην επί πλέον επιφάνεια της νέας

κατοικίας επιμεριστικά· και (β) η κατάρτιση της δανειακής σύμβασης, σε περίπτωση ανέγερσης οικοδομής, δε σημαίνει και
απόκτηση της κατοικίας και άρα, η έκπτωση τόκων θα πρέπει να συναρτάται με την
αποπεράτωση της οικοδομής και όχι από
την ημερομηνία λήψης του δανείου.
Παρά τα εν λόγω επιχειρήματα, η γνωμοδότηση αυτή έγινε δεκτή από το Υπουργείο
Οικονομικών και με απόφασή του (Πολ.
1180/22.8.2011) θα εφαρμόζεται.

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Κατά το άνοιγμα της
διαδικασίας συνδιαλλαγής, η
αναστολή εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη δεν ισχύει και για τον
εγγυητή και τους συνοφειλέτες
εις ολόκληρον
[Εφετείο Αθηνών 805/2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση το Εφετείο
Αθηνών προέβη σε ερμηνεία των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα (ΠτΚ),
οι οποίες εφαρμόζονται κατά το άνοιγμα
της διαδικασίας συνδιαλλαγής. Σημαντικό στοιχείο της ανωτέρω απόφασης αποτελεί η ορθή κρίση αυτής ως προς τη θέση
των εγγυητών του πρωτοφειλέτη κατά το
άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής
έναντι των δανειστών.
Για το χρονικό διάστημα από την κατάθεση
της αίτησης για άνοιγμα της διαδικασίας
συνδιαλλαγής μέχρι την έκδοση της απόφασης που θα επικυρώσει ή θα αρνηθεί
την επικύρωση της συμφωνίας που τυχόν
θα προκύψει μεταξύ του οφειλέτη και των
πιστωτών του, το δικαστήριο μπορεί, έπειτα από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο
συμφέρον, να λάβει «προληπτικά μέτρα»,
όπως εν προκειμένω αναστολή των ατομικών διώξεων των πιστωτών κατά του
οφειλέτη. Τα προληπτικά αυτά μέτρα διατάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 100 του
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ΠτΚ, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου
10 του ΠτΚ προκειμένου να αποτραπεί
κάθε επιζήμια για τους πιστωτές μεταβολή της περιουσίας του οφειλέτη ή μείωση
της αξίας της.
Η συγκεκριμένη απόφαση ακολουθεί τη
θέση ότι οι πιστωτές, παρά τα προληπτικά
μέτρα που πέτυχε ο πρωτοφειλέτης, διατηρούν άθικτες τις απαιτήσεις τους κατά
των εγγυητών αυτού οι οποίοι δεν προστατεύονται. Η θέση αυτή του Εφετείου
Αθηνών έρχεται σε αντίθεση με παλαιότερη νομολογία,1 κατά την οποία είχε κριθεί
ότι η αναστολή εκτέλεσης κατά του οφειλέτη ισχύει και για τον εγγυητή εις βάρος
του οποίου επισπεύδεται εκτέλεση. Έρεισμα της θέσης αυτής αποτελούσε ο παρεπόμενος χαρακτήρας της εγγύησης αλλά
και το επιχείρημα ότι οι απαιτήσεις των
πιστωτών από το άνοιγμα της διαδικασίας
συνδιαλλαγής τελούν υπό αίρεση. Ωστόσο, η θέση αυτή δε στηρίζεται στο νόμο.
Και αυτό γιατί, σύμφωνα με το άρθρο 104
παράγραφος 1 ζ του ΠτΚ, η συμφωνία που
θα προκύψει δεσμεύει μόνο τον οφειλέτη και τους πιστωτές που την υπέγραψαν.
Συνεπώς, οι λοιποί πιστωτές διατηρούν το
σύνολο της απαίτησής τους κατά του οφειλέτη, η έκταση της οποίας δεν περιορίζεται
με οποιονδήποτε τρόπο από την επίτευξη
της συμφωνίας.
Έτσι, οι πιστωτές δύνανται κατά το άνοιγμα της διαδικασίας συνδιαλλαγής να επισπεύσουν αναγκαστική εκτέλεση κατά
των εγγυητών του οφειλέτη για την ικανοποίηση των απαιτήσεων που διατηρούν
κατά του τελευταίου.
Η αναστολή ατομικών διώξεων
του πτωχού ισχύει έναντι
προσημειούχων δανειστών
και δεν ισχύει έναντι ενέγγυων
πιστωτών, εφόσον αυτοί έχουν

επισπεύσει αναγκαστική
εκτέλεση επί του υπεγγύου
πράγματος πριν από την ένωση
των πιστωτών
[Μονομελές Πρωτοδικείο
Θεσσαλονίκης 1748/2010]

Με αυτή την απόφασή του το Μονομελές
Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης τοποθετείται στο ζήτημα της θέσης των προσημειούχων δανειστών έναντι των ενέγγυων
πιστωτών κατά την πτωχευτική διαδικασία. Ειδικότερα:
Θεμελιώδη αρχή του πτωχευτικού δικαίου συνιστά η αναστολή των ατομικών
διώξεων κατά του πτωχεύσαντος οφειλέτη. Οι δανειστές δεν μπορούν να συμμετάσχουν με τη μορφή αναγκαστικής
εκτέλεσης στις εργασίες της πτώχευσης
και στη διανομή της πτωχευτικής περιουσίας. Ωστόσο, υπό το πνεύμα της ενίσχυσης της εμπράγματης ασφάλειας, ο ΠτΚ
στο άρθρο 26 παράγραφος 2 προβλέπει
υπέρ των ενέγγυων πιστωτών άρση της
απαγόρευσης της ατομικής δίωξης του
πτωχού. Ενέγγυοι πιστωτές είναι εκείνοι
που η απαίτησή τους είναι ασφαλισμένη με ενέχυρο, υποθήκη ή ειδικό προνόμιο. Ρητά ο νόμος δεν αναγνωρίζει
την ίδια προνομιακή μεταχείριση έναντι
των προσημειούχων πιστωτών αν και η
προσημείωση και η υποθήκη παρουσιάζουν λειτουργική συγγένεια. Στη συγκεκριμένη απόφαση το δικαστήριο έκρινε
ότι η αναγκαστική εκτέλεση που άρχισε
πριν από την πτώχευση του οφειλέτη δεν
μπορεί να επισπευσθεί μετά την κήρυξη
της πτώχευσης προς ικανοποίηση απαίτησης η οποία δεν ασφαλίζεται με υποθήκη, ενέχυρο ή ειδικό προνόμιο και άρα
ούτε προς ικανοποίηση απαίτησης ασφαλιζόμενης με προσημείωση υποθήκης. Σε
περίπτωση επίσπευσης τέτοιας εκτέλε-

σης μετά την κήρυξη της πτώχευσης, οι
επιχειρούμενες πράξεις εκτέλεσης είναι
άκυρες. Την ακυρότητα αυτή μπορεί να
προβάλει ο σύνδικος με την ανακοπή
του άρθρου 933 του Κώδικα Πολιτικής
Δικονομίας (ΚΠολΔ), εντός της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 934
ΚΠολΔ, δηλαδή από την πρώτη μετά την
επιταγή πράξη εκτέλεσης μέχρι την έναρξη της τελευταίας πράξης εκτέλεσης.
Ωστόσο, επί του ζητήματος υπάρχει
και αντίθετη νομολογία (Άρειος Πάγος
649/1996) η οποία, στο πλαίσιο ευρείας διασταλτικής ερμηνείας, εξομοιώνει τους προσημειούχους με τους ενυπόθηκους δανειστές και υποστηρίζει ότι
η αναστολή των ατομικών διώξεων δεν
ισχύει ούτε για τους προσημειούχους
δανειστές.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Για την άσκηση αξιώσεων
ανωνύμου εταιρείας κατά μελών
του διοικητικού συμβουλίου για
ευθύνη τους κατά τη διοίκηση
των εταιρικών υποθέσεων, εάν
η ζημία οφείλεται σε δόλο, δεν
απαιτείται σχετική απόφαση
της γενικής συνέλευσης ούτε
αίτημα της μειοψηφίας του 1/3
και οι σχετικές αξιώσεις της
εταιρείας υπόκεινται σε 10ετή
παραγραφή από την τέλεση της
πράξης
[Εφετείο Αθηνών 1089/2011]

Στην απόφαση αυτή το Εφετείο Αθηνών έκρινε την έφεση μέλους του διοικητικού συμβουλίου κατά της πρωτόδικης απόφασης που δικαίωνε την ανώνυμη εταιρεία. Συγκεκριμένα, το πρωτοβάθμιο δικαστήριο έκανε δεκτή την αγω-

1 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 32873/2007, Νομικό Βήμα 2009, σελίδα 120
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γή της ανώνυμης εταιρείας, με την οποία
η τελευταία στρεφόταν κατά μέλους του
διοικητικού της συμβουλίου, ζητώντας
του αποζημίωση για την εκ μέρους του
τελευταίου παράνομη ιδιοποίηση χρηματικού ποσού από λογαριασμό της εταιρείας σε δικό του ατομικό λογαριασμό.
Όπως έκρινε το Εφετείο, από το συνδυασμό των διατάξεων 22, 22α και 22β του
νόμου 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών», προκύπτει ότι, εάν η ζημία οφείλεται σε δόλο των μελών του διοικητικού συμβουλίου, η ανώνυμη εταιρεία
μπορεί να ασκήσει τις αξιώσεις της κατά
των μελών του διοικητικού συμβουλίου της, χωρίς να απαιτείται να αποφασίσει για την άσκηση των αξιώσεων αυτών
η γενική συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία ή να το ζητήσουν από το διοικητικό συμβούλιο μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι εν λόγω αξιώσεις της
εταιρείας κατά των μελών του διοικητικού της συμβουλίου υπόκεινται σε τριετή παραγραφή από την τέλεση της πράξης, όταν όμως πρόκειται για ζημία εκ
δόλου υπόκεινται σε δεκαετή παραγραφή. Με βάση αυτά, το Εφετείο απέρριψε
την έφεση και έκανε δεκτή την αγωγή της
ανώνυμης εταιρείας.
Ο εκπρόσωπος ΕΠΕ
ευθύνεται εις ολόκληρον με
την εταιρεία για αδικοπραξία
και είναι δυνατή η απαγγελία
προσωπικής κράτησης
[Εφετείο Αθηνών 208/2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση το Εφετείο
Αθηνών διευθέτησε το ζήτημα της ευθύνης εκπροσώπου ΕΠΕ σε περίπτωση
αδικοπραξίας, εν προκειμένω έκδοση
ακάλυπτης τραπεζικής επιταγής. Όπως
έκρινε, κατά το άρθρο 71 του Αστικού
Κώδικα, το νομικό πρόσωπο της εταιρείας ευθύνεται για την αδικοπραξία σε
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βάρος τρίτου από τα όργανα της εταιρείας. Μαζί του, όμως, ευθύνονται εις
ολόκληρον και τα υπαίτια φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν την εταιρεία.
Η ευθύνη αυτών είναι ίδια, όπως και
κάθε άλλου που θα διέπραττε μία αδικοπραξία. Επομένως, είναι δυνατόν να
διαταχθεί σε βάρος τους και προσωπική κράτηση, σύμφωνα με το άρθρο
1047 παράγραφος 1 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Η παράγραφος 3 του
ίδιου άρθρου εν προκειμένω δεν εφαρμόζεται. Η έννοια της εν λόγω παραγράφου, όπως την ερμήνευσε το δικαστήριο, είναι ότι όταν υπάρχει ευθύνη της
ΕΠΕ (και της ΑΕ) από αδικοπραξία δε
διατάσσεται προσωπική κράτηση μόνο
κατά των νόμιμων εκπροσώπων της
που δεν ενέχονται από την αδικοπραξία, ενώ ευθύνονται και με προσωπική κράτηση οι εκπρόσωποι των λοιπών
νομικών προσώπων, έστω κι αν δεν τα
βαρύνει αδικοπραξία. Κατά το δικαστήριο, η επίκληση από τον εναγόμενο ότι
εγκλημάτησε ως εκπρόσωπος της εταιρείας και δεν ευθύνεται και με προσωπική κράτηση βρίσκεται εκτός του πνεύματος του άρθρου 1047 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αλλά και της παραδοχής της ποινικής ευθύνης του εκπροσώπου ΕΠΕ και ΑΕ που εν γνώσει του εκδίδει ακάλυπτη τραπεζική επιταγή (άρθρο
79 του νόμου 5960/1933).
Η κοινοπραξία λειτουργεί ως
εν τοις πράγμασι ομόρρυθμη
εταιρεία και επομένως
οι εταίροι ευθύνονται
απεριορίστως και εις
ολόκληρον
[Άρειος Πάγος 36/2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση ο Άρειος
Πάγος έκρινε περίπτωση κοινοπραξίας κατά της οποίας έχει ασκηθεί αίτηση προς έκδοση διαταγής πληρωμής.

Συγκεκριμένα, η τράπεζα, με την οποία
η κοινοπραξία είχε καταρτίσει συμβάσεις πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο
λογαριασμό, ζήτησε και εκδόθηκε διαταγή πληρωμής του χρεωστικού υπολοίπου που προέκυψε από το κλείσιμο του εν λόγω λογαριασμού. Κατά το
δικαστήριο, η κοινοπραξία που αναλαμβάνει ως ανάδοχος την εκτέλεση τεχνικού έργου, το οποίο αποτελεί αντικειμενικά εμπορική πράξη (εν προκειμένω
επιχείρηση χειροτεχνίας), εφόσον δεν
προκύπτει κάτι άλλο, έχει το χαρακτήρα
ομόρρυθμης εταιρείας. Εάν δεν υποβλήθηκε στις προβλεπόμενες για τις ομόρρυθμες εταιρείες διατυπώσεις δημοσιότητας λειτουργεί ως εν τοις πράγμασι
ομόρρυθμη εταιρεία. Επομένως, ισχύει
η απεριόριστη και εις ολόκληρον ευθύνη
των εταίρων και ο κανόνας της εταιρικής εκπροσώπησης. Αφού δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δημοσιότητας, κατά
του κανόνα αυτού δεν μπορεί να αντιταχθεί καταστατική ρήτρα για την από κοινού εκπροσώπηση.
Με τη διαταγή αυτή υποχρεώθηκαν η κοινοπραξία και τα μέλη της, ο καθένας εις
ολόκληρον, να καταβάλουν στην τράπεζα το ποσό του καταλοίπου νομιμοτόκως. Μάλιστα, στην αίτηση προς έκδοση
διαταγής πληρωμής κατά κοινοπραξίας
δεν είναι αναγκαίο να επισυναφθεί και το
συμφωνητικό σύστασης της κοινοπραξίας για να προκύψει το πρόσωπο του οφειλέτη της απαίτησης. Επομένως, κατά τον
Άρειο Πάγο, ορθά έκρινε το Εφετείο επί
της ασκηθείσας ανακοπής κατά της διαταγής πληρωμής και δε συντρέχει λόγος
αναίρεσης.

ΑΣΤΙΚΟ –
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Έγκυρη η ένταξη στην
ασφαλιστική σύμβαση όρου
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που επιφέρει την απαλλαγή του
ασφαλιστή από την ευθύνη του
[Άρειος Πάγος 234/2011]

Με την απόφαση αυτή ο Άρειος Πάγος
έκρινε την εγκυρότητα ή μη της απαλλακτικής ρήτρας του ασφαλιστή από
την ευθύνη του επί σύμβασης ασφάλισης αστικής ευθύνης από αυτοκίνητο.
Συγκεκριμένα, περιεχόμενο της ρήτρας
ήταν ο αποκλεισμός από την ασφάλιση
ζημίας προξενούμενης από τη μεταφορά φορτίου με όχημα. Βάσει αυτής της
ρήτρας, έπειτα από ζημία προξενούμενη από μεταφορά φορτίου, η ασφαλιστική εταιρεία άσκησε παρεμπίπτουσα αγωγή κατά του ασφαλισμένου, προκειμένου
ο τελευταίος να της καταβάλει το ποσό
που θα υποχρεωνόταν εκείνη να πληρώσει στο ζημιωθέντα τρίτο.
Κατά την κρίση του δικαστηρίου, μία τέτοια
απαλλακτική ρήτρα υπέρ του ασφαλιστή
επιτρέπεται να συμπεριληφθεί ως συμβατικός όρος στην ασφαλιστική σύμβαση. Η
ρήτρα αυτή, όμως, ισχύει στη σχέση μεταξύ ασφαλιστή και ασφαλισμένου και επομένως, ο ασφαλιστής δεν απαλλάσσεται
από την υποχρέωση να αποζημιώσει το
ζημιωθέντα τρίτο. Έχει, όμως, το δικαίωμα
να ζητήσει από τον ασφαλισμένο ό,τι κατέβαλε στο ζημιωθέντα τρίτο για την αποκατάσταση της ζημίας που αυτός υπέστη και
να ζητήσει την απόρριψη της κατά αυτού
(του ασφαλιστή) αγωγής του ασφαλισμένου, σε περίπτωση που ο τελευταίος ικανοποιήσει τον παθόντα.
Σύμφωνα με το δικαστήριο για να είναι
δεσμευτική για τα μέρη της ασφαλιστικής σύμβασης μία τέτοια ρήτρα αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή πρέπει
να έχει καταστεί περιεχόμενο της σύμβασης ασφάλισης. Το τελευταίο μπορεί να
γίνει είτε με ενσωμάτωση αυτούσιου του
όρου στην ασφαλιστική σύμβαση είτε με
παραπομπή της σύμβασης στους όρους
της υπουργικής απόφασης Κ4/585/1878

ΑΥΕ, η οποία ρυθμίζει τα εν λόγω ζητήματα. Οι γενικοί όροι της ασφάλισης υπάγονται στην ευρύτερη κατηγορία των γενικών όρων των συναλλαγών. Ειδικά στα
αυτοκινητικά ατυχήματα, οι γενικοί όροι
δεν επιβάλλονται από τον ασφαλιστή,
αλλά διατυπώνονται στην ως άνω υπουργική απόφαση.
Εξάλλου, για τη δέσμευση του ασφαλισμένου δεν είναι αναγκαίο να υπογράφεται το ασφαλιστήριο και από τον ίδιο. Η
αποδοχή των όρων αυτών μπορεί να γίνει
και σιωπηρά, με την καταβολή του ασφαλίστρου, την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, τη χρήση της ασφάλισης
(θέση της σε εμφανές σημείο στο αυτοκίνητο), την υποβολή στον ασφαλιστή υπεύθυνης δήλωσης ατυχήματος.
Έτσι, ενώ το Εφετείο έκρινε ότι μόνη η
παραπομπή στον αριθμό της υπουργικής απόφασης δεν καλύπτει το έλλειμμα
ενημέρωσης του ασφαλισμένου – καταναλωτή, πολύ περισσότερο μάλιστα στην
περίπτωση που ο ίδιος δεν έχει υπογράψει το ασφαλιστήριο, ο Άρειος Πάγος έκανε δεκτή την αναίρεση της ασφαλιστικής
εταιρείας και παρέπεμψε την υπόθεση για
περαιτέρω εκδίκαση.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
Οι διαδοχικές μονοήμερες
συμβάσεις ορισμένου χρόνου
συμβασιούχων στο δημόσιο
τομέα, οι οποίες καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες,
έχουν το χαρακτήρα ενιαίας
σύμβασης αορίστου χρόνου και
μπορούν να μετατραπούν σε
τέτοια
[Άρειος Πάγος (Πλήρης
Ολομέλεια) 7/2011]

Με την απόφασή της αυτή, η οποία αποτελεί ορόσημο για τους συμβασιούχους,
η Πλήρης Ολομέλεια του Αρείου Πάγου
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διευθέτησε τη δικαστική διαμάχη μεταξύ του Οργανισμού Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΟΠΑΠ) και των συμβασιούχων καθαριστριών στον ΟΠΑΠ, οι
οποίες εργάζονταν με διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ημερήσιας διάρκειας με πενθήμερη απασχόληση
και πλήρες ωράριο, συνολικής διάρκειας
από το 1991 έως και το 1997.
Με αγωγή τους οι εργαζόμενες, ισχυριζόμενες ότι κάλυπταν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του οργανισμού, ζήτησαν από
τον ΟΠΑΠ να τους καταβάλει τις διαφορές των αποδοχών που προέκυπταν από
τη βλαπτική μεταβολή των συνθηκών της
εργασίας τους. Το Ειρηνοδικείο Αθηνών
έκανε δεκτή την αγωγή τους, ενώ επί
της ασκηθείσας εφέσεως το Πολυμελές
Πρωτοδικείο Αθηνών δέχθηκε την έφεση
και απέρριψε την αγωγή. Στη συνέχεια, οι
εργαζόμενες άσκησαν αίτηση αναίρεσης
και το τμήμα του Αρείου Πάγου παρέπεμψε στην Τακτική Ολομέλεια διότι η
απόφασή του, η οποία αποδεχόταν την
αναίρεση, λήφθηκε με πλειοψηφία μίας
ψήφου. Η Τακτική Ολομέλεια, κρίνοντας
ότι τίθεται ζήτημα εξαιρετικής σημασίας, παρέπεμψε την υπόθεση στην Πλήρη
Ολομέλεια.
Στη συγκεκριμένη απόφαση ο Άρειος
Πάγος έκρινε ότι η δυνατότητα ορθού
χαρακτηρισμού από το δικαστήριο της
έννομης σχέσης ως ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβασης εργασίας δεν
αποκλείεται στις εργασιακές σχέσεις
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, αλλά ούτε και από εσωτερικό κανονισμό της υπηρεσίας του
εργοδότη, είτε ανήκει στο δημόσιο
είτε στον ιδιωτικό τομέα, ακόμα κι αν ο
κανονισμός αυτός έχει αποκτήσει ισχύ
νόμου. Κατά το δικαστήριο, η πρόσληψη του προσωπικού του ΟΠΑΠ με ορισμένου χρόνου διαδοχικές συμβάσεις
μίας ημέρας, σε εφαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού κανονισμού λειΚελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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τουργίας των υπηρεσιών του, έγινε προσχηματικά για την κάλυψη έκτακτων και
απρόβλεπτων αναγκών, στην πραγματικότητα όμως για την κάλυψη πάγιων
και διαρκών αναγκών και ως εκ τούτου
είναι καταχρηστική. Η άσκηση αυτή του
διευθυντικού δικαιώματος εκ μέρους
των οργάνων του καταστρατηγεί τα προβλεπόμενα από την παράγραφο 1 του
άρθρου 8 του νόμου 2112/1920 δικαιώματα των εργαζομένων που απορρέουν από τις διατάξεις για την υποχρεωτική καταγγελία της υπαλληλικής σύμβασης. Επομένως, αυτό συνιστά υπέρβαση από μέρους του εργοδότη, κατά
την άσκηση του διευθυντικού του δικαιώματος, των ορίων που επιβάλλουν η
καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του διευθυντικού αυτού δικαιώματος.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η απόφαση αυτή,
η οποία λήφθηκε παρά την ύπαρξη ισχυρής μειοψηφίας, αφορά μόνο στις διαφορές που αναφέρονται στην προ του
2001 (με ισχύ 18.04.2011) αναθεώρηση του Συντάγματος. Με την αναθεώρηση αυτή τέθηκε αμφιλεγόμενος συνταγματικός φραγμός στην ορθή αναγνώριση της σύμβασης εργασίας των εν λόγω
απασχολούμενων από ορισμένου σε
αορίστου χρόνου. Πιο συγκεκριμένα, το
άρθρο 103 παράγραφος 8 εδάφιο γ΄ του
Συντάγματος προβλέπει ότι απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού που υπάγεται στο πρώτο εδάφιο (σχέσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο
τομέα … για την κάλυψη … πρόσκαιρων,
απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών)
ή η μετατροπή των συμβάσεων αυτών
σε αορίστου χρόνου. Το εδάφιο δ' επεκτείνει τις απαγορεύσεις αυτές και στους
απασχολούμενους με σύμβαση έργου.
Άκυρη ως καταχρηστική η
απόλυση εργαζόμενης μετά τη
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γέννηση του πρώτου παιδιού
επειδή λόγω της νεαρής
ηλικίας υπήρχε πιθανότητα
να καταστεί ξανά έγκυος στο
μέλλον
[Άρειος Πάγος 1591/2010]

Σε αυτή την απόφαση ο Άρειος Πάγος
έκρινε την αναίρεση του εργοδότη
κατά της απόφασης του Εφετείου Λάρισας που δέχτηκε ως βάσιμη την αγωγή εργαζόμενης, με την οποία η τελευταία ζητούσε να αναγνωρισθεί άκυρη ως καταχρηστική η καταγγελία της
σύμβασης εργασίας της. Η συγκεκριμένη μητέρα εργαζόταν με σύμβαση
εργασίας αορίστου χρόνου ως βοηθός
μικροβιολόγου σε ιατρείο από το 2001
έως το 2005. Κατά τη διάρκεια του εν
λόγω διαστήματος, η τελευταία κατέστη έγκυος και έλαβε άδεια κυήσεως
μεγαλύτερη της νομίμου, λόγω επιπλοκών κατά την εγκυμοσύνη, ενώ κατά το
χρονικό διάστημα της λοχείας εργαζόταν με μειωμένο ωράριο. Συγκεκριμένα, το Εφετείο, σε αντίθεση με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, έκρινε ότι είναι
καταχρηστική η απόλυση της εργαζόμενης μητέρας. Κι αυτό γιατί η απόλυσή της, η οποία έγινε δύο μήνες μετά
τη λήξη του χρόνου προστασίας του
νόμου, δεν οφείλεται σε οικονομοτεχνικούς λόγους. Όπως αποδείχθηκε,
η απόλυση ήταν άσχετη με την επικαλούμενη από τον εργοδότη ιατρό αγορά νέου μηχανήματος που μπορούσε να αντικαταστήσει το προσωπικό,
αφού η καταγγελία έγινε πριν γίνει η
αγορά αυτή, και η πελατεία του ιατρού
ήταν συνεχώς αυξανόμενη. Το Εφετείο
δικαίωσε την εργαζόμενη δεχόμενο ότι
η απόλυσή της οφειλόταν σε λόγους
εμπάθειας και δυσαρέσκειας του εργοδότη στο πρόσωπό της.
Κατά την κρίση του Ακυρωτικού δικαστηρίου, το Εφετείο διέλαβε στην από-

φασή του επαρκείς και σαφείς αιτιολογίες. Έτσι, παρά την ύπαρξη αντίθετης μειοψηφίας, κατά την οποία θα έπρεπε να
αιτιολογηθεί το γεγονός ότι ο εργοδότης εκδήλωσε την εμπάθειά του 2 και ½
μήνες μετά τη λήξη του χρόνου προστασίας του νόμου, το δικαστήριο απέρριψε
την αίτηση αναίρεσης του εργοδότη και
δικαίωσε την εργαζόμενη μητέρα.
Απόλυση εργαζόμενου για
αντισυμβατική συμπεριφορά.
Η καθημερινή επίσκεψη
ιστοσελίδων κοινωνικής
δικτύωσης, όπως το facebook,
κατά την ώρα της εργασίας
συνιστά πλημμελή εκπλήρωση
των συμβατικών υποχρεώσεων
του εργαζόμενου
[Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
34/2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση το Μονομελές Πρωτοδικείο ασχολήθηκε με
την αγωγή εργαζόμενης σε αεροπορική εταιρεία με την οποία ζητούσε την
ακυρότητα της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας της ως καταχρηστικής.
Το δικαστήριο δικαίωσε την αεροπορική εταιρεία κρίνοντας νόμιμη την καταγγελία σύμβασης εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου λόγω πλημμελούς
εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων της εργαζόμενης. Συγκεκριμένα,
το δικαστήριο έκρινε ότι η κατ’ επανάληψη καθυστέρηση προσέλευσης στην
εργασία, η χρήση των τηλεφωνικών
γραμμών της εταιρείας για προσωπικές
κλήσεις εις βάρος της εταιρείας και της
εξυπηρέτησης των πελατών της και η
καθημερινή επίσκεψη ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης, όπως το facebook,
δηλαδή ιστοσελίδων με περιεχόμενο
άσχετο με την εργασία της παρά τη ρητή
απαγόρευση εκ μέρους της εργοδότριας
εταιρείας, συνιστούν πλημμελή εκπλή-
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ρωση των συμβατικών υποχρεώσεων
της εργαζόμενης.
Η παράβαση της υποχρέωσης
του εργοδότη για καταβολή
αποδοχών δεν αποτελεί
αδικοπραξία
[Εφετείο Αθηνών 4910/2009]

Σε αυτή την απόφαση το Εφετείο Αθηνών, με αντικατάσταση αιτιολογίας,
απορρίπτει την έφεση και επικυρώνει
την απόφαση του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, η οποία είχε απορρίψει την
αγωγή του ενάγοντος κατά του εργοδότη του με αίτημα τη χρηματική του ικανοποίηση (του ενάγοντος) λόγω μη καταβολής των διαφορών αποδοχών του
που απορρέουν από τη σύμβαση εργασίας του. Το δικαστήριο έκρινε ότι η
παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη προς καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών του μισθωτού συνιστά
ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με το νόμο
690/1945, αλλά όχι και αδικοπραξία του
αστικού δικαίου. Κι αυτό γιατί ο εργαζόμενος δε χάνει τις καθυστερούμενες
αποδοχές του αφού αυτές, ως οφειλόμενες νόμιμα και συμβατικά, μπορούν να αναζητηθούν. Επομένως, αφού
δε συντρέχει αδικοπραξία δε γεννάται
ευθύνη για αποζημίωση κατά τη διάταξη 914 του Αστικού Κώδικα, αλλά ούτε
για χρηματική ικανοποίηση κατά τη διάταξη 932 του Αστικού Κώδικα διότι και
η τελευταία προϋποθέτει παράνομη και
υπαίτια πράξη δημιουργούσα υποχρέωση προς αποζημίωση.

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ
ΔΙΚΑΙΟ
Ο προνομιακός τόκος των
οφειλών του δημοσίου δεν
αντίκειται σε συνταγματικές και

υπερσυνταγματικές διατάξεις
[Άρειος Πάγος 1040/2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση ο Άρειος
Πάγος, με αφορμή αγωγή που άσκησε
εργαζόμενη στην καθαριότητα του Γενικού Χημείου του Κράτους κατά του ελληνικού δημοσίου για καταβολή των συμφωνημένων αποδοχών της, έκρινε τη
συνταγματικότητα του προνομιακού υπέρ
του δημοσίου τόκου των οφειλών του. Η
συγκεκριμένη εργαζόμενη είχε συνάψει
διαδοχικές συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, οι οποίες επιτρεπτά μετατράπηκαν σε ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατά το δικαστήριο, θα πρέπει να της
επιδικαστούν οι συμφωνημένες αποδοχές του χρονικού διαστήματος από τη
μετατροπή τους και πέρα και αυτές που
αντιστοιχούν στη θέση στην οποία κατετάγη.
Κατά τον Άρειο Πάγο, το Εφετείο εσφαλμένα: (α) εξομοίωσε την εργαζόμενη αναδρομικά από το χρόνο αρχικής της πρόσληψης με τους μόνιμους υπαλλήλους
επιδικάζοντας σ’ αυτήν τα κονδύλια των
αποδοχών που αντιστοιχούν στη θέση
που αυτή εντάχθηκε μετά τη μετατροπή
της σύμβασής της και (β) επιδίκασε σε
αυτή τις παραπάνω αξιώσεις με το νόμιμο τόκο και όχι, όπως όφειλε, με τον προνομιακό υπέρ του δημοσίου τόκο (6%),
θεωρώντας ότι η διάταξη του άρθρου 21
του Κώδικα νόμων περί δικών του δημοσίου (βασιλικό διάταγμα 26.6/10.7.1944)
που τον προβλέπει αντιβαίνει σε συνταγματικές και υπερνομοθετικές διατάξεις.
Όπως έκρινε στην εν λόγω απόφασή
του το Ακυρωτικό δικαστήριο, το παραπάνω αναφερόμενο άρθρο 21, το οποίο
ορίζει ότι ο νόμιμος και της υπερημερίας
τόκος κάθε οφειλής του δημοσίου ανέρχεται σε 6% ετησίως και αρχίζει από την
επίδοση της αγωγής, δεν αντιβαίνει στο
άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος, κατά το οποίο οι Έλληνες είναι ίσοι
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ενώπιον του νόμου, ούτε και στα άρθρα
20 του Συντάγματος και 6 παράγραφος 1
της Διεθνούς Σύμβασης της Ρώμης της
4-11-1950 που έχει υπερνομοθετική
ισχύ (άρθρο 28 παράγραφος 1 Συντάγματος), τα οποία εξασφαλίζουν σε κάθε
πρόσωπο το δικαίωμα για δίκαιη δίκη.
Και αυτό γιατί τα άρθρα αυτά δε στερούν
τον κοινό νομοθέτη από την εξουσία να
θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για το δημόσιο όταν αυτό επιβάλλεται από λόγους
γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου
συμφέροντος, την ύπαρξη των οποίων
ελέγχουν τα δικαστήρια [Άρειος Πάγος
23/2004 (Ολομέλεια)].
Συνταγματικό το άρθρο
34 του νόμου 3900/2010
περί αναστολής εκτέλεσης
κατά ατομικής ειδοποίησης
ληξιπρόθεσμων χρεών και
συναφούς ταμειακής βεβαίωσης
[Συμβούλιο της Επικρατείας,
Επιτροπή Αναστολών (Ολομέλεια)
496/2011]

Με τη συγκεκριμένη απόφαση η Ολομέλεια της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας ασχολήθηκε με
τη συνταγματικότητα του άρθρου 34 του
νόμου 3900/2010 για τον εξορθολογισμό
των διαδικασιών και την επιτάχυνση της
διοικητικής δίκης. Με το εν λόγω άρθρο,
τροποποιήθηκε το άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας που αφορά
στις προϋποθέσεις αναστολής. Συγκεκριμένα, το άρθρο 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, όπως αντικαταστάθηκε,
προβλέπει ότι η εκτέλεση της διοικητικής
πράξης αναστέλλεται μόνον αν η βλάβη, η
οποία πιθανολογείται ότι θα επέλθει στον
προσφεύγοντα, είναι ανεπανόρθωτη ή αν
εκτιμάται ότι η προσφυγή είναι προδήλως
βάσιμη. Σύμφωνα με τη νέα αυτή ρύθμιση, δεν αρκούν για να θεμελιώσουν λόγο
αναστολής τυχόν δυσχέρειες επανόρθωΚελεμένης & Συνεργάτες
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σης της βλάβης σε περίπτωση αποδοχής
της προσφυγής.
Ειδικά επί φορολογικών, τελωνειακών
και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο εισάγονται περιορισμοί στην εξουσία
του δικαστηρίου της αναστολής αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο αυτό μπορεί να χορηγήσει προσωρινή δικαστική
προστασία στον αιτούντα. Στις κατηγορίες
αυτές, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας, δεν αναστέλλεται καθ’ εαυτήν η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, αλλά
απαγορεύεται η λήψη από τη διοίκηση
των αναφερόμενων μέτρων. Αυτό ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από τη λήψη
των συγκεκριμένων μέτρων. Επομένως,
στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η αναστολή μόνον ως προς τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα. Αντιθέτως, και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξης καθ’ εαυτήν, δηλαδή η καθ’
ολοκληρίαν αποδοχή της αίτησης αναστολής, αν το δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο
ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.
Συγκεκριμένα, ο αιτών υποχρεούται να
επικαλεσθεί και να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο αναγκαστικό μέτρο ή μέτρα προς
είσπραξη από τα περιοριστικά αναφερόμενα στη νομοθεσία (π.χ. κατάσχεση, πλειστηριασμός, κατάσχεση εις χείρας τρίτου),
αν ληφθούν επί συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων του
(π.χ. πρώτη κατοικία, μονάδα παραγωγής,
εμπορεύματα ή προϊόντα), ή συγκεκριμένα διοικητικά μέτρα για τον εξαναγκασμό ή
τη διασφάλιση της είσπραξης της οφειλής
θα επιφέρουν ανεπανόρθωτη βλάβη του.
Το δικαστήριο, με την απόφασή του επί της
αίτησης αναστολής, πρέπει να εξετάζει αν
η λήψη εκ μέρους της διοίκησης συγκεκριμένου ή συγκεκριμένων αναγκαστικών
μέτρων εκτέλεσης της πράξης ή διοικητικών μέτρων για τη διασφάλιση της οφει-
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λής θα προκαλέσει στον αιτούντα ανεπανόρθωτη βλάβη.
Εν προκειμένω, ο φορολογούμενος,
κάνοντας αίτηση αναστολής εκτέλεσης κατά ατομικής ειδοποίησης ληξιπρόθεσμων χρεών και συναφούς ταμειακής βεβαίωσης, ζητεί να κριθεί αντισυνταγματικό το άρθρο 34 του νόμου
3900/2010, καθώς προσκρούει στο
άρθρο 20 του Συντάγματος που αφορά
στη δικαστική προστασία των φορολογούμενων πολιτών. Κι αυτό γιατί η επίμαχη διάταξη του νόμου 3900/2010 περιορίζει την παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας των πολιτών. Η υπόθεση εισήχθη στην Ολομέλεια της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας διότι αφορούσε ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος.
Κατά την κρίση του δικαστηρίου, η
συγκεκριμένη ρύθμιση δε θίγει τον
πυρήνα του δικαιώματος δικαστικής προστασίας και έτσι δεν αντιβαίνει στη διάταξη του άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Έτσι, έκρινε ότι η βλάβη του αιτούντος, σε σχέση
με το εμπράγματο δικαίωμα της επικαρπίας επί του ακινήτου στο οποίο κατοικεί παρίσταται ανεπανόρθωτη. Ως προς
το άλλο ακίνητο, όμως, του αιτούντος,
η Επιτροπή δε δέχθηκε ανεπανόρθωτη
βλάβη κάνοντας έτσι εν μέρει δεκτή την
αίτηση αναστολής του. (βλ. και ενότητα
φορολογικής νομολογίας)
Αμφιβόλου συνταγματικότητας
η διάταξη που επιβάλλει
ως κύρωση τη διακοπή της
ηλεκτροδότησης σε περίπτωση
μη καταβολής του ειδικού
τέλους ηλεκτροδοτούμενων
δομημένων επιφανειών
ακινήτων και δεκτό το αίτημα
προσωρινής διαταγής με την
οποία απαγορεύεται προσωρινά
η διακοπή της ηλεκτροδότησης

[Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών,
Προσωρινή διαταγή, 7.12.2011]

Στη συγκεκριμένη απόφαση το δικαστήριο, δικάζοντας το αίτημα προσωρινής διαταγής του αιτούντος, έκρινε τη
συνταγματικότητα της διακοπής της ηλεκτροδότησης σε ακίνητα, οι ιδιοκτήτες
των οποίων δεν έχουν καταβάλλει το
ειδικό τέλος ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών (άρθρο 53 του νόμου
4021/2011). Με την αίτησή του ο αιτών
ζητεί την απαγόρευση της διακοπής της
ηλεκτροδότησης ως αντισυνταγματικής.
Το δικαστήριο χαρακτήρισε τη διαφορά
ως ιδιωτικού δικαίου, αφού η ΔΕΗ ΑΕ
είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, στην οποία μετέχει το ελληνικό δημόσιο, και έτσι ως αρμόδιο έκρινε την αίτηση προσωρινής διαταγής.
Κατά την κρίση του δικαστηρίου, η διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
μονομερώς και υπό όρους και προϋποθέσεις που δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο της σύμβασης (όπως είναι η μη
καταβολή του έκτακτου ειδικού τέλους
ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών ακινήτων) πιθανολογείται
ότι συνιστά κατάχρηση της πλεονεκτικής θέσης της ΔΕΗ ΑΕ. Περαιτέρω, το
δικαστήριο έκρινε ότι η ΔΕΗ, ενεργώντας κατ’ εξουσιοδότηση του Δημοσίου, δεν έχει την υποχρέωση να τηρήσει την εντολή του Δημοσίου για διακοπή της ηλεκτροδότησης. Κι αυτό γιατί το
περιεχόμενο της εντολής αυτής συνιστά
κύρωση η επιβολή ή μη της οποίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο περιεχόμενο της σύμβασης ηλεκτροδότησης μεταξύ της ΔΕΗ και του αιτούντα. Στη σύμβαση αυτή το Δημόσιο δεν έχει αλλά ούτε
και πρέπει να έχει καμία ανάμειξη. Έτσι,
το δικαστήριο, θεωρώντας ότι η ανωτέρω διάταξη είναι αμφιβόλου συνταγματικότητας, έκανε δεκτή την αίτηση προσωρινής διαταγής. n
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Συμβάσεις της Ανώνυμης Εταιρείας
με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
και Πρόσωπα που Ασκούν Έλεγχο σε Αυτήν
(άρθρο 23α του νόμου 2190/1920)
n Ιωάννα Λαζαρίδου - Ελμαλόγλου

1. Εισαγωγή
Η εξασφάλιση μιας ελάχιστης ισοδύναμης
προστασίας των μετόχων και των πιστωτών της ανώνυμης εταιρείας αποτελεί
βασικό στόχο τόσο του εθνικού όσο και
του κοινοτικού νομοθέτη. Κι αυτό γιατί η
δραστηριότητα των ανωνύμων εταιρειών
διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στην οικονομία των κρατών - μελών και επεκτείνεται συχνά πέρα από τα όρια του εθνικού
εδάφους τους. Ήδη, με την Οδηγία 77/91/
ΕΚ ο κοινοτικός νομοθέτης είχε εντοπίσει την ανάγκη θέσπισης διατάξεων που
να εξασφαλίζουν τη διατήρηση του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕ ως μέσο εξασφάλισης των πιστωτών. Οι εθνικές ρυθμίσεις που προβλέφθηκαν για την εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με τις επιταγές της εν λόγω Οδηγίας αποσκοπούσαν στη διασφάλιση του μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας. Και τούτο αφενός απαγορεύοντας τη μείωσή του
με αδικαιολόγητες διανομές στους μετόχους και αφετέρου περιορίζοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να αποκτά δικές της
μετοχές. Στο ίδιο πνεύμα, το άρθρο 23α

του νόμου 2190/1920 αποτυπώνει τη
δυσπιστία του νομοθέτη για συμβάσεις της
εταιρείας με τους διοικούντες της υπό την
παραδοχή ότι τέτοιες συμβάσεις εγκυμονούν κινδύνους απόκτησης από την εταιρεία ιδίων μετοχών και μπορούν να υποκρύπτουν επιστροφές εισφορών στους
μετόχους. Για το λόγο αυτό το άρθρο 23α
του νόμου 2190/1920 αποσκοπεί στην
αποτροπή κάθε φύσεως «συναλλαγών
καταστρατήγησης».
Ο σκοπός του άρθρου 23α παραμένει
αμετάβλητος και μετά την τροποποίηση
του από το νόμο 3604/2007. Παράλληλα, έχουν εισαχθεί στο νόμο 2190/1920
και άλλες διατάξεις που διασφαλίζουν την
περιουσία της εταιρείας, όπως το άρθρο
15β, που απαγορεύει την κάλυψη ιδίων
μετοχών από την εταιρεία, το άρθρο 16,
που θέτει περιορισμούς στην κτήση ιδίων μετοχών κατά παράγωγο τρόπο, και το
άρθρο 44α, που θέτει περιορισμούς στη
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου.
2. Ο κύκλος των προσώπων
που εντάσσονται στο πεδίο

εφαρμογής του άρθρου 23α
Με τις διατάξεις του άρθρου 23α προβλέπονται περιορισμοί και απαγορεύσεις στη
δυνατότητα της εταιρείας να συμβάλλεται
με συγκεκριμένα πρόσωπα, όπως αυτά
προσδιορίζονται στην παράγραφο 5 του
άρθρου 23α, και τα οποία είναι:

(α) Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξαρτήτως του τρόπου που απέκτησαν την ιδιότητά τους αυτή (καταστατικός
διορισμός, εκλογή από τη γενική συνέλευση, απευθείας διορισμός από τους μετόχους ή προσωρινός διορισμός από το διοικητικό συμβούλιο ή το Πρωτοδικείο) και
ανεξαρτήτως εάν πρόκειται για εκτελεστικά ή μη εκτελεστικά μέλη.
(β) Τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί
της εταιρείας
Η έννοια του ελέγχου των προσώπων
αυτών προσδιορίζεται από τις διατάξεις
του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του νόμου
2190/1920.1 Επομένως, στην κατηγορία
αυτή δεν υπάγονται μόνον τα πρόσωπα
που τελούν σε σχέση μητρικής προς

1 Για την εφαρμογή αυτού του νόμου, συνδεδεμένες επιχειρήσεις είναι:
α. Οι επιχειρήσεις εκείνες μεταξύ των οποίων υπάρχει σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική. Σχέση μητρικής επιχείρησης προς θυγατρική υπάρχει όταν μια επιχείρηση (μητρική): αα. ή έχει την πλειοψηφία του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης, έστω και
αν η πλειοψηφία αυτή σχηματίζεται ύστερα από συνυπολογισμό των τίτλων και δικαιωμάτων που κατέχονται από τρίτους για λογαριασμό της μητρικής
επιχείρησης, ββ. ή ελέγχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου μιας άλλης (θυγατρικής) επιχείρησης ύστερα από συμφωνία με άλλους μετόχους ή
εταίρους της επιχείρησης αυτής, γγ. ή συμμετέχει στο κεφάλαιο μιας άλλης επιχείρησης και έχει το δικαίωμα, είτε άμεσα, είτε μέσω τρίτων, να διορίζει
ή να παύει την πλειοψηφία των μελών των οργάνων διοίκησης της επιχείρησης αυτής (θυγατρικής), «δδ) - ή έχει την εξουσία να ασκεί ή πράγματι ασκεί
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θυγατρική αλλά και τα πρόσωπα που
ελέγχουν την εταιρεία με οποιαδήποτε από
τις σχέσεις σύνδεσης που προβλέπονται
στο άρθρο 42ε.
(γ) Σύζυγοι και συγγενείς των μελών
του διοικητικού συμβουλίου και των
προσώπων που ασκούν έλεγχο επί της
εταιρείας
(δ) Νομικά πρόσωπα που ελέγχονται
από τα υποκείμενα των απαγορεύσεων, δηλαδή από τα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου ή από πρόσωπα, φυσικά ή
νομικά, που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας ή από συγγενικά πρόσωπα των ανωτέρω κατηγοριών.
(ε) Πρόσωπα που προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας
Με την τροποποίηση των διατάξεων του
άρθρου 23α με το άρθρο 33 του νόμου
3604/2007 προβλέπεται πλέον η δυνατότητα διεύρυνσης του κύκλου των προσώπων που υπόκεινται στους περιορισμούς και τις απαγορεύσεις του εν λόγω
άρθρου με τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρείας. Υποκείμενα των απαγορεύσεων δυνάμει καταστατικών δια-

τάξεων μπορούν να είναι ιδίως οι γενικοί διευθυντές ή οι διευθυντές της εταιρείας. Απαραίτητη μάλιστα προϋπόθεση,
σύμφωνα με τη νομολογία, είναι τα πρόσωπα αυτά να ασκούν ουσιαστική διοίκηση και όχι να φέρουν απλώς τον αντίστοιχο τίτλο ή ιδιότητα. Δυνατότητα επέκτασης των απαγορεύσεων με καταστατική πρόβλεψη υπάρχει και σε άλλα πρόσωπα που ασκούν επιρροή στην εταιρεία,
στα οποία συμπεριλαμβάνονται και απλοί
μέτοχοι, εφόσον διαπιστωθεί ότι ασκούν
οποιουδήποτε είδους επιρροή στη διοίκησή της.
3. Οι επιβαλλόμενοι
περιορισμοί και απαγορεύσεις
Δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 23α
προβλέπεται απόλυτη απαγόρευση για
κάποιες συμβάσεις. Ωστόσο, ορισμένες
συμβάσεις επιτρέπονται εφόσον πληρούνται ειδικοί όροι και προϋποθέσεις. Οι
περιορισμοί και οι απαγορεύσεις ισχύουν
ανεξαρτήτως εάν οι εν λόγω συμβάσεις
είναι επωφελείς για την εταιρεία. Οι απαγορεύσεις και οι περιορισμοί που επιβάλλονται στα συγκεκριμένα πρόσωπα ισχύουν και όταν τα πρόσωπα αυτά συναλλάσσονται με νομικά πρόσωπα που ελέγ-

χονται από την εταιρεία ή με προσωπικές
εταιρείες στις οποίες η εταιρεία έχει την
ιδιότητα του ομορρύθμου εταίρου.
3.1. Απαγορευμένες Συμβάσεις

Απόλυτη απαγόρευση επιβάλλεται στη
σύναψη δανείων, ανεξαρτήτως των ειδικότερων όρων με τους οποίους συμφωνούνται, και στην καθ’ οποιονδήποτε τρόπο παροχή πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών συμβάσεων.
Οι παροχές εγγυήσεων ή ασφαλειών επιτρέπονται μόνον υπό συγκεκριμένους
όρους και προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα,
επιτρέπονται εφόσον (α) εξυπηρετείται το
εταιρικό συμφέρον, (β) η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμά της να στραφεί κατά του
προσώπου υπέρ του οποίου έχει δοθεί
η ασφάλεια ή η εγγύηση σε περίπτωση
κατάπτωσής της, (γ) εξασφαλίζεται η προτεραιότητα των προγενέστερων απαιτήσεων πιστωτών της Εταιρείας και (δ) έχει
προηγουμένως ληφθεί άδεια της γενικής
συνέλευσης.
3.2. Συμβάσεις που υπόκεινται
στον έλεγχο της γενικής
συνέλευσης (παράγραφοι 2-4
άρθρου 23α)

κυριαρχική επιρροή ή έλεγχο σε άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), - ή, με άλλη επιχείρηση (θυγατρική επιχείρηση), υπάγονται στην ενιαία διεύθυνση της μητρικής επιχείρησης».
Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων στα ποσοστά συμμετοχής ή στα δικαιώματα ψήφου, καθώς και στα δικαιώματα διορισμού ή ανάκλησης που έχει η μητρική επιχείρηση, πρέπει να προστίθενται τα ποσοστά συμμετοχής και τα δικαιώματα κάθε άλλης επιχείρησης που είναι θυγατρική της.
Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων αα, ββ, γγ και δδ , από τα αναφερόμενα ποσοστά συμμετοχής ή δικαιώματα ψήφου πρέπει να αφαιρούνται εκείνα που απορρέουν από: (1) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για λογαριασμό άλλου προσώπου εκτός της μητρικής ή θυγατρικής επιχείρησης, ή (2) τις μετοχές ή τα μερίδια που κατέχονται για εγγύηση, εφόσον τα δικαιώματα αυτά ασκούνται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί, ή που
κατέχονται για ασφάλεια δανείων που χορηγήθηκαν στα πλαίσια συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της χορήγησης δανείων, υπό τον
όρο ότι αυτά τα δικαιώματα ψήφου ασκούνται προς όφελος του παρέχοντος την εγγύηση. Για την εφαρμογή των παραπάνω υποπεριπτώσεων αα και ββ,
από το σύνολο του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή εταίρων της θυγατρικής επιχείρησης πρέπει να αφαιρούνται τα ποσοστά κεφαλαίου ή τα δικαιώματα ψήφου που απορούν από τις μετοχές ή μερίδια που κατέχονται, είτε από την ίδια επιχείρηση, είτε από θυγατρικές της επιχειρήσεις,
είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο όνομά του, αλλά για λογαριασμό των επιχειρήσεων αυτών.
β. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις της προηγούμενης περίπτωσης α, και κάθε μια από τις θυγατρικές ή τις θυγατρικές των θυγατρικών των συνδεμένων
αυτών επιχειρήσεων.
γ. Οι θυγατρικές επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α και β, άσχετα αν μεταξύ των θυγατρικών αυτών δεν υπάρχει απευθείας δεσμός συμμετοχής.
δ. Οι συνδεδεμένες επιχειρήσεις των προηγούμενων περιπτώσεων α, β και γ και κάθε άλλη επιχείρηση που συνδέεται με αυτές με τις σχέσεις των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 96 (δηλαδή οι επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ενοποίηση).
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Συμβάσεις με τα ως άνω πρόσωπα, οι
οποίες δεν εμπίπτουν στις απαγορευμένες συμβάσεις αλλά εκφεύγουν από τις
τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας, επιτρέπονται κατόπιν ειδικής άδειας της γενικής συνέλευσης, η οποία παρέχεται εφόσον δεν αντιτίθενται μέτοχοι που εκπροσωπούν ποσοστό μεγαλύτερο του 1/3 του
εκπροσωπούμενου στη γενική συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Με τη διάταξη της παραγράφου 4 παρέχεται η δυνατότητα της εκ των υστέρων έγκρισης των
συμβάσεων αυτών με απόφαση της γενικής συνέλευσης, εφόσον υπέρ της έγκρισης ψηφίζουν μέτοχοι που εκπροσωπούν
95% του εκπροσωπούμενου στη γενική
συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.
3.3. Συμβάσεις που καταρτίζονται
ελεύθερα

Η εταιρεία μπορεί ελεύθερα να συνάπτει συμβάσεις με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του νόμου
2190/1920 υπό τον όρο ότι αυτές εμπίπτουν στην έννοια των τρεχουσών συναλλαγών.
4. Συνέπειες της παράβασης
των διατάξεων του άρθρου 23α
4.1. Αστικές κυρώσεις

Συμβάσεις που συνάφθηκαν κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α

είναι απόλυτα άκυρες. Η απόλυτη ακυρότητα πλήττει τόσο τις απαγορευμένες συμβάσεις όσο και εκείνες που
υπόκεινται σε περιορισμούς, εφόσον
δεν τηρηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης από τη γενική συνέλευση.
Την ακυρότητα αυτή μπορούν να επικαλεστούν η ίδια η εταιρεία, οι μέτοχοι
και οι εταιρικοί δανειστές. Σύμφωνα με
την κρατούσα νομολογία, την ακυρότητα μπορεί να επικαλεστεί και οποιοσδήποτε τρίτος έχει έννομο συμφέρον
προβάλλοντας το επιχείρημα ότι «η
διαχείριση της περιουσίας της ανώνυμης εταιρείας ενδιαφέρει όλους τους
συναλλασσόμενους μαζί της αλλά και
τη δημόσια τάξη». Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η κρατούσα στη νομική θεωρία
άποψη είναι αντίθετη στη δυνατότητα
οποιουδήποτε τρίτου να επικαλεστεί
την εν λόγω ακυρότητα.
4.2. Ποινικές κυρώσεις

Η χορήγηση δανείων ή πιστώσεων κατά
παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23α
τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική
ποινή τουλάχιστον χιλίων ευρώ (€1.000).
Οι ποινές αυτές μπορούν να επιβληθούν
και διαζευκτικά.
5. Η πρόσφατη τροποποίηση
του άρθρου 23α με το νόμο
4013/2011
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Με το άρθρο 16 παράγραφος 1 του
νόμου 4013/2011 προστέθηκε ένα
ακόμη εδάφιο στην παράγραφο 5 του
άρθρου 23α που αίρει την απόλυτη απαγόρευση των δανειακών και πιστωτικών
συμβάσεων στην περίπτωση συνδεδεμένων επιχειρήσεων, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία του ελέγχου και της
έγκρισης των συμβάσεων αυτών από τη
γενική συνέλευση της εταιρείας και υπό
την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται μεταξύ ή παρέχονται
υπέρ νομικών προσώπων που υπόκεινται σε ενοποίηση σύμφωνα με τα άρθρα
90 έως 109 του νόμου 2190/1920. Με
άλλα λόγια, παρέχεται η δυνατότητα
παροχής χρηματοοικονομικής ενίσχυσης μεταξύ συνδεδεμένων επιχειρήσεων, ενώ πριν από την τροποποίηση
αυτή η εισροή κεφαλαίων από τις ελεγχόμενες στην ελέγχουσα εταιρεία απαγορευόταν. Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί
στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων των ομίλων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους στην
αγορά. Στην πράξη επιλύεται το σοβαρό πρόβλημα που είχε ανακύψει στη
λειτουργία πολλών ομίλων στην Ελλάδα, οι οποίοι εξαιτίας της προηγούμενης απαγόρευσης δυσχεραίνονταν στην
ενδο-ομιλική χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. n
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Η Υποχρέωση Πίστης του Μετόχου
Μειοψηφίας στην Ανώνυμη Εταιρεία
n Θένια Οικονόμου

1. H υποχρέωση πίστης των
εταίρων στις προσωπικές
εταιρείες και την ανώνυμη
εταιρεία
Κατά το ελληνικό δίκαιο, υποχρέωση
πίστης υπέχουν οι εταίροι των προσωπικών εταιρειών (δηλαδή των ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων εταιρειών) έναντι
της εταιρείας και των υπολοίπων εταίρων.
Με την υποχρέωση αυτή συνδέεται η υποχρέωση των εταίρων να επιδιώκουν κοινό σκοπό, να διαφυλάσσουν τα συμφέροντα της εταιρείας και των υπολοίπων εταίρων και να παραλείπουν κάθε ενέργεια που
μπορεί να βλάψει το εταιρικό συμφέρον.
Αντιθέτως, γίνεται δεκτό, κατά την κρατούσα τουλάχιστον άποψη, ότι ο μέτοχος ανώνυμης εταιρείας (και πολύ περισσότερο ο
μέτοχος μειοψηφίας) δεν υπέχει καταρχήν υποχρέωση πίστης.1 Και τούτο διότι η
σωματειακή οργάνωση της ανώνυμης εταιρείας συνεπάγεται την ύπαρξη εταιρικού
δεσμού μόνο μεταξύ μετόχων και εταιρείας, και όχι μεταξύ των μετόχων. Oι μέτοχοι έχουν δικαιώματα απέναντι στο νομικό πρόσωπο της εταιρείας και μοναδική
υποχρέωση την καταβολή της εισφοράς
τους στο μετοχικό κεφάλαιο. Έτσι, η αναγνώριση της υποχρέωσης πίστης στο μέτοχο της ανώνυμης εταιρείας θα παρέβλεπε τη σωματειακή οργάνωση της ανώνυμης εταιρείας και θα οδηγούσε στην παραδοχή ότι όχι μόνον ο μέτοχος συνδέεται με
έννομη σχέση με την εταιρεία αλλά και οι

μέτοχοι μεταξύ τους. Αυτό θα προσέκρουε
στην κεφαλαιουχική φύση της ανώνυμης
εταιρείας και θα περιέπλεκε τον επενδυτικό
χαρακτήρα που έχει η μειοψηφική συμμετοχή στην, κατά κανόνα, πολυμετοχική και
συχνά εισηγμένη (και με μεγάλη διασπορά
μετοχών) ανώνυμη εταιρεία.
2. Επιχειρήματα υπέρ της
αναλογικής εφαρμογής της
υποχρέωσης πίστης στο
μέτοχο μειοψηφίας
Η υποχρέωση πίστης στο μέτοχο μειοψηφίας μιας ανώνυμης εταιρείας θα μπορούσε να δικαιολογηθεί, κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 741 του Αστικού Κώδικα ως
προς τη γενική έννοια της εταιρείας, από
την ανάγκη επιδίωξης κοινού σκοπού απ’
όλους τους εταίρους. Σ’ ένα τέτοιο πλαίσιο, η υποχρέωση πίστης συνίσταται αφενός στην υποχρέωση προώθησης των συμφερόντων τόσο της εταιρείας όσο και των
υπολοίπων εταίρων και αφετέρου στην
παράλειψη διενέργειας πράξεων βλαπτικών για τα εταιρικά συμφέροντα. Έτσι, υποστηρίζεται ότι ο μέτοχος μειοψηφίας μιας
ανώνυμης εταιρείας, αν και δε διαθέτει τη
συμμετοχική δυνατότητα να διαμορφώσει
την εταιρική πολιτική, μπορεί, στην περίπτωση των πολυμετοχικών και με σημαντική διασπορά ανώνυμων εταιρειών, να
επηρεάσει με την ψήφο του τη λήψη αποφάσεων της γενικής συνέλευσης, όπως
την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου ή

αποφάσεις για τις οποίες απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.
Περαιτέρω, ανάλογα με το ποσοστό κεφαλαίου που διαθέτει, μπορεί, κατά την άσκηση των δικαιωμάτων μειοψηφίας που
προβλέπει ο νόμος 2190/1920 περί ανωνύμων εταιρειών, να έχει το δικαίωμα
ενεργού παρέμβασης στη διαδικασία σχηματισμού της εταιρικής βούλησης, όπως:
(α) να συγκαλεί έκτακτη γενική συνέλευση (άρθρο 39 παράγραφοι 1, 2) καθορίζοντας ο ίδιος και το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης,
(β) να ζητεί την αναβολή λήψης απόφασης
από τη γενική συνέλευση (άρθρο 39 παράγραφος 3),
(γ) να ζητεί την ακύρωση αποφάσεων της
γενικής συνέλευσης (άρθρα 35γ παράγραφος 1 και 35β παράγραφοι 1, 2),
(δ) να απαιτεί την παροχή πληροφοριών
στην τακτική γενική συνέλευση (άρθρο 39
παράγραφοι 4, 5),
(ε) να ζητεί τον έκτακτο έλεγχο της εταιρείας (άρθρο 40) και να επιβάλλει παρά
την αντίθετη γνώμη της πλειοψηφίας
την έγερση της εταιρικής αγωγής κατά
των μελών του διοικητικού συμβουλίου
(άρθρο 22β παράγραφος 1),
(στ) να ματαιώνει την παραίτηση της εταιρείας ή την επίτευξη ενός συμβιβασμού
αναφορικά με την αξίωση αποζημίωσης
που αυτή διαθέτει κατά των διοικητών της
μετά την παρέλευση διετίας από τη γέννηση
της απαίτησης (άρθρο 22α παράγραφος 4),

1 Ως μέτοχος της μειοψηφίας νοείται κάθε μέτοχος, ο αριθμός μετοχών του οποίου δεν είναι αρκετός για να του δώσει την πλειοψηφία στη γενική συνέλευση, δηλαδή τον έλεγχο της λήψης των αποφάσεων.
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(ζ) να καθιστά αδύνατη την έγκριση και άρα
την έγκυρη κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ
της εταιρείας και προσώπων που συνδέονται με αυτήν (άρθρο 23α),
(η) να αντιτίθεται στη χορήγηση τυχόν υπέρογκης αμοιβής στα μέλη του διοικητικού
συμβουλίου (άρθρο 24 παράγραφος 2
εδάφιο 2).
Επομένως, οι μέτοχοι μειοψηφίας, κατά την
άσκηση των δικαιωμάτων τους, διαθέτουν
ένα ευρύ πεδίο διακριτικής ευχέρειας. Αυτό
γίνεται ιδιαίτερα αισθητό όταν μετέχοντας
στη γενική συνέλευση καλούνται να πάρουν
αποφάσεις σχετικά με την αύξηση ή μείωση
του μετοχικού κεφαλαίου ή μέτρα εξυγίανσης της εταιρείας. Στην περίπτωση αυτή, ο
μέτοχος που ψηφίζει καλείται να λάβει μία
απόφαση αποφασιστική και κρίσιμη για το
μέλλον της εταιρείας. Όσο οι μέτοχοι κινούνται μέσα στο πνεύμα της επιχειρηματικής
διακριτικής ευχέρειας, η ψήφος τους, σε
όποια κατεύθυνση κι αν κινηθεί, είναι από
πλευράς δικαίου ορθή, είτε πρόκειται για
θετική είτε για αρνητική ψήφο. Όταν, όμως,
η εύλογη διακριτική ευχέρεια και κρίση
του μετόχου μειοψηφίας κάμπτονται προς
εξυπηρέτηση προσωπικών επιδιώξεών
του, οι οποίες κινούνται εκτός των ορίων
του εταιρικού συμφέροντος, τότε ενδέχεται να συντρέχει περίπτωση παράβασης
της υποχρέωσης πίστης που αυτός υπέχει
σε συνάρτηση με το εταιρικό συμφέρον και
τα συμφέροντα των λοιπών μετόχων.
3. Η υπόθεση Girmes και
τα κριτήρια αναλογικής
εφαρμογής της υποχρέωσης
πίστης στο μέτοχο μειοψηφίας
Τα γερμανικά δικαστήρια δέχτηκαν για πρώτη φορά το 1995, στο πλαίσιο της υπόθεσης Girmes,2 ότι ο μέτοχος μειοψηφίας υπέ-

χει υποχρέωση πίστης τόσο απέναντι στην
(ανώνυμη) εταιρεία όσο και απέναντι στους
υπόλοιπους μετόχους. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, η στάση που κράτησε η μειοψηφία της εταιρείας αρνούμενη το προτεινόμενο μέτρο εξυγίανσης της υπερχρεωμένης επιχείρησης οδήγησε στην πτώχευσή
της.3 Το Γερμανικό Ακυρωτικό αναγνώρισε
με την εν λόγω απόφαση ότι δεν επιτρέπεται
στο μέτοχο να εμποδίζει την εφαρμογή ενός
σχεδίου εξυγίανσης που προτείνει η πλειοψηφία προτάσσοντας ιδιοτελή κίνητρα και
ότι οφείλει να ασκεί το δικαίωμα ψήφου με
τον προσήκοντα σεβασμό στα συναρτούμενα
με την εταιρεία συμφέροντα των υπολοίπων
μετόχων. Περαιτέρω, το δικαστήριο διατύπωσε την άποψη ότι για να συντρέχει παράβαση της υποχρέωσης πίστης θα πρέπει:
(α) σε περίπτωση μη λήψης ενός προτεινόμενου μέτρου (εν προκειμένω του προτεινόμενου σχεδίου εξυγίανσης) η απόφαση
αυτή να οδηγεί την εταιρεία σε οικονομικό
και επιχειρηματικό αδιέξοδο,
(β) η θέση του μετόχου να καθίσταται
χειρότερη σε σύγκριση με την υποθετική περίπτωση που η εταιρεία θα συνέχιζε να λειτουργεί και ο μέτοχος θα είχε την
ευκαιρία να μεταβιβάσει τις μετοχές του,
(γ) η λήψη άλλων ηπιότερων μέτρων /
αποφάσεων να μην είναι εφικτή ή ρεαλιστική,
(δ) τα προτεινόμενα μέτρα να διασφαλίζουν σε διαρκή βάση τη συνέχιση της
εταιρείας και την υλοποίηση του εταιρικού σκοπού της.
Με επίκληση της αρχής της αναλογικότητας, το Γερμανικό Ακυρωτικό διατύπωσε
την άποψη ότι η συμπεριφορά μετόχων
μειοψηφίας έρχεται σε αντίθεση με την
υποχρέωση πίστης όταν οι μέτοχοι αντιτίθενται στην πρόταση της πλειοψηφίας,

η οποία είναι:
(α) κατάλληλη για την εξυπηρέτηση του
εταιρικού συμφέροντος,
(β) αναγκαία στην κατεύθυνση αυτή, με την
έννοια ότι δεν είναι ορατά άλλα εναλλακτικά μέτρα ηπιότερου χαρακτήρα και ότι
το προκαλούμενο με την πλειοψηφική
πρόταση κόστος δεν είναι δυσανάλογο σε
σχέση με την επιδιωκόμενη ωφέλεια της
εταιρείας και τα εύλογα συμφέροντα της
πλειοψηφίας.
Οι παραβάσεις της υποχρέωσης πίστης
του μετόχου προσδίδουν κατά περίπτωση,
ανάλογα με τον τρόπο που εξωτερικεύονται, παράνομο χαρακτήρα σε ένα μέτρο,
μία ψήφο ή ενδεχομένως μία απόφαση γενικής συνέλευσης. Στην περίπτωση
αυτή, μπορούν να οδηγήσουν στη γέννηση
αξιώσεων άρσης και παράλειψης καθώς
και αποζημίωσης, εφόσον συντρέχει και
το στοιχείο της υπαιτιότητας.
4. Η εφαρμογή της
υποχρέωσης πίστης στο
ελληνικό εταιρικό δίκαιο
Η υποχρέωση πίστης είναι αόριστη νομική έννοια που δεν προσδιορίζεται εκ των
προτέρων, αλλά συγκεκριμενοποιείται
κατά περίπτωση. Ωστόσο, ο χαρακτήρας
των ελληνικών ανωνύμων εταιρειών, οι
οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους
είναι κλειστού (οικογενειακού) χαρακτήρα
και αποτελούνται από μικρό αριθμό μετόχων, δικαιολογεί την εφαρμογή της υποχρέωσης πίστης στους μετόχους τους, είτε
αυτοί ανήκουν στη μειοψηφία είτε στην
πλειοψηφία. Κι αυτό γιατί η εσωτερική
δομή των ελληνικών ανώνυμων εταιρειών εμφανίζει έντονα προσωπικά στοιχεία
και προσιδιάζει στις σχέσεις που αναπτύσσονται στις προσωπικές εταιρείες. n

2 BGHZ 129, 136.
3 Στην υπόθεση Girmes το προτεινόμενο μέτρο εξυγίανσης προέβλεπε εν μέρει παραίτηση των δανειστών από τις απαιτήσεις τους σε βάρος της εταιρείας, με την προϋπόθεση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Girmes (μέσω της μείωσης της ονομαστικής αξίας των μετοχών). Στη συνέχεια, θα
ακολουθούσε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.
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Το Δικαίωμα Επίσχεσης Εργασίας
των Εργαζομένων: Ρυθμιστικό Πλαίσιο
και Συνέπειες της Άσκησής του
n Μαργαρίτα Μάτση

1. Έννοια του δικαιώματος
επίσχεσης κατά τον Αστικό
Κώδικα
Σύμφωνα με το άρθρο 325 του Αστικού
Κώδικα, ο εργαζόμενος δικαιούται να
προβεί σε επίσχεση της εργασίας του εφόσον έχει ληξιπρόθεσμη αξίωση κατά του
εργοδότη σχετική με την παροχή της εργασίας του. Υπό τα δεδομένα αυτά, δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση της δικής
του παροχής, απέχοντας από την εργασία
του, μέχρις ότου ο εργοδότης εκπληρώσει
τις υποχρεώσεις που τον βαρύνουν.
Ως εργοδοτικές υποχρεώσεις νοούνται
κυρίως οι σχετιζόμενες με την καταβολή
των οφειλόμενων αποδοχών του εργαζομένου. Ωστόσο, η δικαστηριακή πρακτική έχει δεχθεί ότι ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επίσχεσης
για την εξασφάλιση και άλλων αξιώσεών του από την εργασιακή σύμβαση ή το
νόμο, όπως για τη λήψη μέτρων υγιεινής
και ασφάλειας στο χώρο της εργασίας,
την επαναφορά των αρχικών όρων εργασίας σε περίπτωση μονομερούς βλαπτικής μεταβολής, το δικαίωμα προαγωγής,
τη χορήγηση της ετήσιας άδειας ή της
εβδομαδιαίας ανάπαυσης.1 Αντίθετα, δεν
επιτρέπεται επίσχεση εργασίας με σκοπό
να εξαναγκαστεί ο εργοδότης στην καταβολή αυξήσεων ή άλλων παροχών που

δεν είναι ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.
Κατά το χρονικό διάστημα της επίσχεσης,
ο εργαζόμενος δεν υποχρεούται να παρέχει την εργασία του ούτε και να παρουσιάζεται στην επιχείρηση. Κατά συνέπεια,
δικαιούται να προσφέρει την εργασία του
σε άλλον εργοδότη προς κάλυψη των βιοτικών αναγκών του. Ωστόσο, θα πρέπει να
βρίσκεται σε ετοιμότητα προς εργασία
στην εργοδότρια εταιρεία σε περίπτωση
που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία της (π.χ. με την καταβολή των οφειλόμενων αποδοχών).
Το δικαίωμα επίσχεσης ματαιώνεται είτε
με την καταβολή από τον εργοδότη των
οφειλόμενων αποδοχών είτε κατόπιν
συμφωνίας των μερών είτε με την παροχή πραγματικής ασφάλειας από τον εργοδότη (λ.χ. με την κατάθεση των οφειλόμενων αποδοχών στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων) και όχι με την παροχή
απλής εγγύησης.
2. Τύπος και προϋποθέσεις
άσκησης του δικαιώματος
επίσχεσης
Το δικαίωμα επίσχεσης ασκείται καταρχήν
άτυπα και με μονομερή δήλωση του εργαζόμενου προς τον εργοδότη. Σύμφωνα με
τη νομολογία, αρκεί και προφορική δήλωση. Ωστόσο, επειδή η δήλωση του εργα-

ζόμενου πρέπει να είναι σαφής και πλήρης συνιστάται ο έγγραφος τύπος για την
αποφυγή τυχόν αμφιβολιών και παρερμηνειών.2 Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί
γιατί κάτι τέτοιο θα μπορούσε να εκληφθεί
ως παραίτηση.
Για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης θα πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α) Η σύμβαση εργασίας να είναι έγκυρη
και να μην έχει λυθεί.
(β) Η αξίωση του εργαζόμενου να είναι
ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
(γ) Η αξίωση του εργαζόμενου που ασκεί
το δικαίωμα επίσχεσης να προέρχεται από
την παρασχεθείσα εργασία του για την
οποία ο εργοδότης δεν έχει εκπληρώσει
τις δικές του υποχρεώσεις.
3. Συνέπειες από την άσκηση
του δικαιώματος επίσχεσης
Με την άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης δε λύεται, αλλά αναστέλλεται η εκτέλεση της σύμβασης εργασίας. Μολονότι ο
εργαζόμενος παύει να παρέχει την εργασία του, δεν καθίσταται υπερήμερος αυτός
αλλά ο εργοδότης, ο οποίος υποχρεούται
να καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση.3
Ο χρόνος της επίσχεσης θεωρείται ως
χρόνος προϋπηρεσίας για τον υπολογισμό

1 Άρειος Πάγος 1303/2005, Άρειος Πάγος 1412/1986, Άρειος Πάγος 245/1983, Εφετείο Αθηνών 11510/1989.
2 Άρειος Πάγος 245/1983, Εφετείο Αθηνών 15364/1988.
3 Βλ. άρθρο 656 Αστικού Κώδικα.
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των νόμιμων αποδοχών, του χρόνου διάρκειας της άδειας αναψυχής, του ύψους της
αποζημίωσης σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας κ.λπ. Και τούτο διότι, κατά τη διάρκεια της επίσχεσης, η
εργασιακή σχέση παραμένει ενεργή. Επιπλέον, ο χρόνος της επίσχεσης συνυπολογίζεται και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.4
4. Περιορισμοί του
δικαιώματος επίσχεσης
Το δικαίωμα επίσχεσης υπόκειται στους
περιορισμούς του άρθρου 281 του Αστικού Κώδικα. Ειδικότερα, η άσκηση αυτού
πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της
καλής πίστης και των συναλλακτικών
ηθών και να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού για τον οποίο
θεσπίσθηκε. Σε κάθε άλλη περίπτωση η
άσκησή του είναι καταχρηστική και παράνομη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα.
Στο πλαίσιο αυτό, ως καταχρηστική κρίνεται, μεταξύ άλλων, η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης στις εξής περιπτώσεις:5
(α) Όταν δεν υπάρχει χρονικά αξιόλο-

γη καθυστέρηση της εκπληρώσεως των
υποχρεώσεων του εργοδότη.
(β) Όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του εργοδότη αλλά σε
απρόβλεπτες περιστάσεις ή αντιξοότητες ή σε πρόσκαιρη δυσπραγία του ή σε
εξαιρετικά δυσμενείς για αυτόν περιστάσεις.
(γ) Όταν η επίσχεση προξενεί δυσβάσταχτη και δυσανάλογη ζημία στον εργοδότη
σε σχέση με το σκοπούμενο αποτέλεσμα.
(δ) Όταν στρέφεται κατά αξιόπιστου και
αξιόχρεου εργοδότη.
(ε) Όταν ασκείται με σκοπό τον εξαναγκασμό του εργοδότη σε βελτίωση των συμφωνημένων όρων εργασίας.
(στ) Όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη.
Στην περίπτωση της καταχρηστικής
άσκησης του δικαιώματος επίσχεσης
ο εργαζόμενος καθίσταται υπερήμερος ως προς την παροχή της εργασίας
του. Η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης μπορεί, μάλιστα, να
εκληφθεί και ως καταγγελία της σύμβασης εργασίας εκ μέρους του εργαζόμενου.6

5. Καταγγελία της σύμβασης
εργασίας από τον εργοδότη
κατά τη διάρκεια
της επίσχεσης
Η καταγγελία της σύμβασης εργασίας του
εργαζόμενου που ασκεί το δικαίωμα της
επίσχεσης είναι έγκυρη εφόσον πληρούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
(α) Η καταγγελία της σύμβασης γίνει
εγγράφως.
(β) Καταβληθεί στον εργαζόμενο η νόμιμη
αποζημίωση.
(γ) Εξοφληθούν συγχρόνως οι οφειλόμενες στον εργαζόμενο αποδοχές, για
τις οποίες ασκήθηκε το δικαίωμα επίσχεσης.
Σε κάθε περίπτωση, το σχετικό δικαίωμα
του εργοδότη υπόκειται στους περιορισμούς της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, καθώς επίσης του
οικονομικού σκοπού του δικαιώματος.7
Αν αποδειχθεί ότι η απόλυση έγινε για
λόγους εκδίκησης, επειδή ο εργαζόμενος άσκησε νόμιμα το δικαίωμα επίσχεσης, τότε η εν λόγω απόλυση είναι καταχρηστική.8 n

4 Γενικό έγγραφο ΙΚΑ Σ40/75/2006.
5 Άρειος Πάγος 1502/2010, Άρειος Πάγος 1153/2009, Άρειος Πάγος 1209/1999, Άρειος Πάγος 1153/2009, Άρειος Πάγος 1264/1986, Εφετείο Αθηνών 1036/1991, Εφετείο Αθηνών 4715/1981.
6 Άρειος Πάγος 1502/2010, Άρειος Πάγος 1209/1999.
7 Άρθρο 281 Αστικού Κώδικα.
8 Άρειος Πάγος 205/1987.
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Παροχές σε Είδος προς τους Εργαζόμενους:
Τι Θεωρείται Εισόδημα και τι Εκπίπτει
ως Λειτουργική Δαπάνη
n Κωνσταντίνος Θωμόπουλος

1. Τι θεωρείται μισθός
1.1. Βασικός μισθός

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και
τη διαμορφωθείσα πάγια δικαστηριακή
νομολογία, μισθός νοείται κάθε παροχή
που χορηγείται από τους εργοδότες στους
εργαζόμενους ως αντάλλαγμα της εργασίας τους. Κατά συνέπεια, στην έννοια αυτή
συμπεριλαμβάνεται κάθε αμοιβή τόσο σε
χρήμα όσο και σε είδος (όπως λ.χ. τροφή,
κατοικία, δαπάνη ρεύματος κλπ.) που καταβάλλεται τακτικά και μόνιμα είτε βάσει της
εργασιακής σχέσης ή της συλλογικής σύμβασης ή του νόμου είτε βάσει της κρατούσας συνήθειας όταν δεν υπάρχει ειδική
συμφωνία. Στην περίπτωση που καταβάλλεται ως μισθός στον εργαζόμενο παροχή
σε είδος η αποτίμησή της σε ευρώ γίνεται
σύμφωνα με το τίμημα που θα κατέβαλε ο
εργαζόμενος στην ελεύθερη αγορά για να
προμηθευτεί το είδος.
Στην έννοια του μισθού περιλαμβάνεται όχι
μόνον η κύρια παροχή (βασικός μισθός),
αλλά και κάθε άλλη πρόσθετη παροχή που
καταβάλλεται τακτικά για μακρό χρόνο ως
αντάλλαγμα για την προσφερόμενη από το
μισθωτό εργασία, έστω και αν αυτή η παροχή δίνεται οικειοθελώς από τον εργοδότη.
1.2. Επιδόματα

Παράλληλα προς το μισθό (συμφωνημένο ή νόμιμο) είναι δυνατόν να συμφωνηθεί και η παροχή ιδιαίτερης αμοιβής με την
καταβολή πρόσθετων επιδομάτων (όπως
λ.χ. βραβεία παραγωγής, αυξημένης απο-
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δοτικότητας, ποσοστά - προμήθειες σε
εξωτερικούς υπάλληλους κλπ.) με τα
όποια επιδιώκεται μεγαλύτερη ποσοτική
ή ποιοτική απόδοση εργασίας. Όπως δέχεται παγίως πλέον η δικαστηριακή νομολογία, τα επιδόματα αυτά αποτελούν μέρος
του μισθού και κρίνονται σύμφωνα με τις
διατάξεις περί μισθού, άσχετα εάν καταβάλλονται βάσει ρητής συμφωνίας ή σιωπηρά ή βάσει διάταξης νόμου ή συλλογικής σύμβασης κλπ., εφόσον καταβάλλονται, τακτικά και αδιάλειπτα ως αντάλλαγμα της εργασίας του μισθωτού.
Κατά συνέπεια, αν ο εργοδότης προβαίνει τακτικά και χωρίς επιφύλαξη σε παροχές προς το μισθωτό πέρα από το βασικό
μισθό και ως αντάλλαγμα της παρεχόμενης εργασίας του και ο μισθωτός τις αποδέχεται, τότε υπάρχει σιωπηρή σύμβαση
για τακτική καταβολή των παροχών αυτών
ως μισθού (Άρειος Πάγος 1713/1987,
130/1989 ΕΕΔ 1989 σελίδα 260, 1057).
1.3. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος

Στην έννοια του μισθού, επί του οποίου
υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές,
περιλαμβάνεται το σύνολο των παροχών
του εργοδότη προς τους εργαζόμενους σε
χρήμα και σε είδος, τακτικών ή εκτάκτων,
είτε από συμβατική ή νόμιμη υποχρέωσή
του είτε χαριστικά. Υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών συντρέχει
τόσο για τις τακτικές αποδοχές όσο και για
τις πάσης φύσεως χορηγούμενες στους
εργαζόμενους πρόσθετες παροχές, όπως
λόγου χάρη επιδόματα, βραβεία παραγω-

γής, πριμ απόδοσης, ποσοστά πωλήσεων,
αμοιβές υπερωρίας, νυκτερινής εργασίας,
εργασίες τις Κυριακές, κλπ.
2. Τι θεωρείται παροχή
σε είδος
Σύμφωνα με το νόμο παροχές σε είδος
προς τους εργαζόμενους που χορηγούνται αυτούσιες εξ ελευθεριότητος του
εργοδότη δεν περιλαμβάνονται στις
τακτικές αποδοχές των εργαζομένων
ούτε θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ούτε υπόκεινται σε κοινωνικοασφαλιστικές ή άλλες κρατήσεις. Αποτελούν, ωστόσο, παραγωγικές
και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων εφόσον εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης ή συμβάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητάς της και την ποιότητα των συνθηκών
εργασίας ή αποτελούν μέτρα για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων
και χορηγούνται προσωπικά προς τους
δικαιούχους αυτούσια και όχι σε χρήμα. Υπάρχουν, λοιπόν, ορισμένες παροχές του εργοδότη προς τον εργαζόμενο
των οποίων ο μισθολογικός χαρακτήρας
δεν είναι ευδιάκριτος. Πρόκειται κυρίως
για παροχές οι οποίες είτε δίνονται από
τον εργοδότη χαριστικά είτε εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης είτε έχουν αποζημιωτικό χαρακτήρα.
3. Ποιες παροχές θεωρούνται
«εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες»
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3.1. Παροχές που περιλαμβάνονται
στα εισοδήματα από μισθωτές
υπηρεσίες

3.3. Κέρδος από την άσκηση του
δικαιώματος προαίρεσης (Stock
Options)

Στα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες
περιλαμβάνονται και οι ακόλουθες παροχές:
(α) η αξία των αγαθών που αντιπροσωπεύουν οι χορηγούμενες «δωροεπιταγές»,
(β) η αξία των χορηγούμενων διατακτικών
για την αγορά αγαθών από συμβεβλημένα καταστήματα (με την εξαίρεση των διατακτικών τροφής για εργαζόμενους μέχρι
ποσού 6 ευρώ ανά διατακτική),
(γ) το ποσό που δίδεται στους εργαζόμενους από τον εργοδότη για την απασχόληση οικιακού προσωπικού,
(δ) τα επιδόματα θέσεως και ευθύνης
που δίνονται από τους εργοδότες στους
μισθωτούς, τα οποία σε κάθε περίπτωση
αποτελούν προσαύξηση των αποδοχών
τους· και
(ε) το ποσό που δίδεται στους εργαζόμενους για να καλύψουν τη δαπάνη ενοικίασης των κατοικιών τους και το οποίο
είτε καταβάλλεται απευθείας στον εκμισθωτή του ακινήτου για την ενοικίαση κατοικίας προς τον εργαζόμενο είτε
καταβάλλεται στον εργαζόμενο προκειμένου αυτός να καλύψει την ενοικίαση
της κατοικίας του.

Η ωφέλεια που αποκτούν οι δικαιούχοι
κατά την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης απόκτησης μετοχών ανώνυμης εταιρείας, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 13 παράγραφος 13 του νόμου
2190/1920, σε κατώτερη τιμή από τη χρηματιστηριακή τιμή κλεισίματος των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που
υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές και
φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

3.2. Αμοιβές που καταβάλλονται
ως ποσοστά

Κατά την ελληνική νομολογία, οι αμοιβές
που καταβάλλονται με τη μορφή ποσοστών επί των πωλήσεων σε μισθωτό (διευθυντή υποκαταστήματος εταιρίας) πλέον του παγίου μισθού του αποτελούν πρόσθετες παροχές του για τις υπηρεσίες που προσέφερε σε εκτέλεση της
σύμβασης εξαρτημένης εργασίας με την
οποία συνδέεται με τον εργοδότη του.
Κατά συνέπεια, οι αμοιβές αυτές φορολογούνται ως εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες (Συμβούλιο της Επικρατείας
2167/1983).

4. Παροχές προς
εργαζόμενους που
δε θεωρούνται εισόδημα
4.1. Τα ασφάλιστρα που
καταβάλλουν οι επιχειρήσεις
για ομαδική ασφάλιση ζωής του
προσωπικού τους

Δε θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές
υπηρεσίες τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για ομαδική ασφάλιση ζωής του εργατοϋπαλληλικού προσωπικού τους. Στην έννοια της ομαδικής ασφάλισης ζωής συμπεριλαμβάνεται και η χορήγηση εφάπαξ ποσού ή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής σε χρήμα μετά το χρόνο της πρόωρης ή κανονικής συνταξιοδότησης του ανωτέρω προσωπικού, καθώς και η κάλυψη θανάτου ή
κινδύνων τυχαίων συμβάντων. Το ποσό
της έκπτωσης αυτής δεν μπορεί να υπερβεί για καθέναν από τους ασφαλιζόμενους
το ποσό των 1.500 ευρώ.
4.2. Οι δαπάνες για την
επιμόρφωση του προσωπικού

Δε θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες τα ποσά που καταβάλλει
η επιχείρηση για την επιμόρφωση του
προσωπικού της με την προϋπόθεση ότι
η επιμόρφωση έχει σχέση με το αντικεί-
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μενο των εργασιών της επιχείρησης ή το
αντικείμενο των εργασιών του προσωπικού μέσα στην επιχείρηση ή με τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών ή των
προγραμμάτων αυτών που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
4.3. Τα χρηματικά βραβεία

Δε θεωρούνται εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες τα χρηματικά βραβεία που
καταβάλλει η επιχείρηση σε εργαζόμενούς της λόγω των εξαιρετικών επιδόσεων που έχουν επιτύχει αποδεδειγμένα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
που σπουδάζουν και μέχρι τρεις χιλιάδες
(3.000) ευρώ για κάθε εργαζόμενο. Η απόδειξη της επίτευξης υψηλών επιδόσεων
πρέπει να πραγματοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας, χορήγηση υποτροφίας
από το εκπαιδευτικό ίδρυμα ή από κάποιον
άλλο φορέα κλπ.).
4.4. Η αποζημίωση για δαπάνες
υπηρεσίας

Δε θεωρείται εισόδημα από μισθωτές
υπηρεσίες η αποζημίωση που παρέχεται σε υπαλλήλους επιχειρήσεων για
δαπάνες υπηρεσίας που τους έχει ανατεθεί εφόσον αποδεικνύεται η καταβολή
τους από τα σχετικά παραστατικά στοιχεία τρίτων. Τα έξοδα κίνησης αφορούν
στην κίνηση των υπάλληλων και λοιπών εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας για την εκτέλεση υπηρεσίας. Τα έξοδα αυτά καθορίζονται από
τις πραγματικές συνθήκες προς κάλυψη των οδοιπορικών για μετάβαση και
παραμονή προσωπικού σε διαταχθείσα υπηρεσία για λογαριασμό της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Τα ποσά
αυτά όταν δεν καλύπτονται από δικαιολογητικά και η καταβολή τους γίνεται
για μεγάλο χρονικό διάστημα θεωρούνται πλέον ως τακτικές αποδοχές του
προσωπικού. n
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Το Σύστημα Διακανονισμού
των Οφειλών των Εργοδοτών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
n Καλλιόπη Βλαχοπούλου

1. Το ενιαίο σύστημα
ρύθμισης οφειλών – Πάγιος
Διακανονισμός (άρθρα 53-62
του νόμου 3863/2010)
1.1. Εισαγωγικά

Με τη θέσπιση του ενιαίου συστήματος
ρύθμισης οφειλών προβλέπονται ενιαίοι
κανόνες και προϋποθέσεις για όλους τους
ασφαλιστικούς φορείς που υπάγονται στην
αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με
την υπαγωγή σε καθεστώς ρύθμισης των
ληξιπρόθεσμων εισφορών που οφείλονται σε αυτούς. Η πρόβλεψη ενός ενιαίου
καθεστώτος (πάγιος διακανονισμός) κρίθηκε απαραίτητη αφενός για την απλοποίηση των εξατομικευμένων αποσπασματικών νομοθετικών ρυθμίσεων που προβλέπονταν για κάθε ασφαλιστικό φορέα
και αφετέρου για λόγους ίσης μεταχείρισης των οφειλετών ανεξάρτητα από τον
ασφαλιστικό οργανισμό στον οποίο ανήκουν. Κατ’ αποτέλεσμα με τις διατάξεις του
νόμου 3863/2010 προβλέπονται τα αρμόδια όργανα για τη ρύθμιση των οφειλών
για κάθε ασφαλιστικό φορέα, καθώς και

οι όροι και οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ρυθμίζονται οι οφειλές.
1.2. Αρμόδια Όργανα

Η αρμοδιότητα των οργάνων για τη χορήγηση διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τους
φορείς κοινωνικής ασφάλισης προσδιορίζεται, ανάλογα με το οφειλόμενο ποσό1 και
το φορέα στον οποίο οφείλεται, ως εξής:
(α) Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000)
ευρώ αρμόδιος είναι ο διευθυντής των
οικείων περιφερειακών ή τοπικών υποκαταστημάτων ή οι διευθυντές των οικείων ταμείων προκειμένου για περιφερειακά ή τοπικά υποκαταστήματα στην περιοχή
των οποίων λειτουργούν ταμεία είσπραξης εσόδων ΙΚΑ - ΕΤΑΜ.
(β) Για τους λοιπούς ασφαλιστικούς
φορείς
Εφόσον το οφειλόμενο ποσό της οφειλόμενης κύριας εισφοράς δεν υπερβαίνει
τις ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ και

για τις οφειλές των επιχειρήσεων προς
τον ΟΓΑ το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ αρμόδιος είναι ο διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή
προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων.
Εάν το πόσο για το οποίο ζητείται η ρύθμιση υπερβαίνει τα ως άνω όρια αρμόδια
για το διακανονισμό της οφειλής είναι η
Ειδική Επιτροπή Εσόδων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.2
Επιπρόσθετα, τα ανωτέρω όργανα είναι
αρμόδια για την αναστολή επισπευδόμενης αναγκαστικής εκτέλεσης κατά
του οφειλέτη, για την επιβολή ποσοστού
παρακράτησης στα χορηγούμενα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας και
για τη λήψη κάθε νόμιμου μέτρου για την
είσπραξη και την εξασφάλιση των απαιτήσεων του ασφαλιστικού φορέα.
1.3. Προϋποθέσεις
και όροι της ρύθμισης

Για την υπαγωγή των εργοδοτών στο ενιαίο καθεστώς ρύθμισης απαιτείται αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο
και πληρωμή παραβόλου που κυμαίνεται

1 Για τον προσδιορισμό του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ποσού η κύρια εισφορά και τα πρόσθετα
τέλη, πρόστιμα και λοιπές προσαυξήσεις.
2 Η Ειδική Επιτροπή Εσόδων απαρτίζεται από το Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αναπληρωτή του τον Νομικό Σύμβουλο του Κράτους που υπηρετεί στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, το Διοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με αναπληρωτή του έναν Υποδιοικητή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης της ΓΓΚΑ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, αναπληρούμενο από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών της ΓΓΚΑ, έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων με τον
αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από τη ΓΣΕΕ, και έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του, που υποδεικνύονται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ), τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και την Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ).
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από €50 μέχρι €400 ανάλογα με το ύψος
της οφειλής. Μαζί με την αίτηση συνυποβάλλονται οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης (ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού τελευταίου μήνα, ισολογισμός τελευταίου χρόνου, αντίγραφα φορολογικών
δηλώσεων, κτλ.) αλλά και στοιχεία που
αφορούν, πέραν του ποσού της οφειλής,
τα αναγκαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί,
τις τυχόν προηγούμενες ρυθμίσεις στις
οποίες έχει υπαχθεί ο οφειλέτης και την
τήρησή τους και την ύπαρξη καταγγελιών ή ελέγχων στους οποίους έχει βρεθεί
ανασφάλιστο προσωπικό. Περαιτέρω, για
κάθε αίτηση συντάσσεται σχετική εισήγηση από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης ή
του Τμήματος της αρμόδιας υπηρεσίας. Τα
στοιχεία αυτά θεσμοθετούνται για πρώτη
φορά κατά την εξέταση αιτήματος ρύθμισης προκειμένου να διαγνωστεί η πραγματική οικονομική κατάσταση του οφειλέτη και να συγκεντρωθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία για την κρίση του αιτήματος.
Η καταβολή του οφειλόμενου ποσού ρυθμίζεται σε 36 δόσεις, ενώ για οφειλές που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ειδικής
Επιτροπής Εσόδων οι δόσεις μπορούν να
είναι και 48. Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να
είναι μικρότερη των €200 και η διμηνιαία
των €400. Για οφειλές προς τον ΟΓΑ τα
ποσά αυτά διαμορφώνονται σε €100 και
€200 αντίστοιχα. Απαράβατος όρος για
την υπαγωγή σε ρύθμιση είναι η εξόφληση ή η ρύθμιση των τρεχουσών εισφορών.
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για τις εταιρείες που βρίσκονται σε καθεστώς εκκαθάρισης ή έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση. Γι’
αυτές προβλέπεται εξόφληση των οφειλομένων σε 60 δόσεις με μόνη προϋπόθεση την προκαταβολή του 2% της συνολικής
οφειλής. Ειδικά ρυθμίζονται και οι εποχικές επιχειρήσεις, στις οποίες παρέχεται η

δυνατότητα καταβολής μειωμένης δόσης
κατά 30% κατά τη νεκρή περίοδο και αυξημένης δόσης κατά την περίοδο λειτουργίας.
Στους εργοδότες που τηρούν τη ρύθμιση χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής
ενημερότητας με διάρκεια ενός μήνα που
χρησιμοποιείται είτε για τη λήψη δανείου
από τράπεζες είτε για την είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων από το δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα, καθορίζονται ποσά παρακρατήσεων που επιβάλλονται κατά τη χορήγηση του αποδεικτικού.
1.4. Απώλεια της ρύθμισης –
Δυνατότητα υποβολής νέου
αιτήματος

Ο νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες στην
παρούσα δυσμενή οικονομική συγκυρία,
παρέχει δυνατότητα μη καταβολής της προβλεπόμενης δόσης για μέχρι και τέσσερις
(4) συνεχόμενους μήνες,3 χωρίς αυτό να
επιφέρει απώλεια της ρύθμισης. Ο οφειλέτης συνεχίζει κανονικά την καταβολή
των δόσεων από τον επόμενο μήνα, η δε
διάρκεια του διακανονισμού παρατείνεται
αντίστοιχα για όσους μήνες δεν πληρώθηκε η οφειλόμενη δόση. Ο οφειλέτης μπορεί να κάνει χρήση της δυνατότητας αυτής
μέχρι και τρείς (3) φορές καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης υπό τον όρο ότι καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ (8) συνεχόμενους μήνες κάθε φορά. Για την περαιτέρω
διευκόλυνση των εργοδοτών προβλέπεται και η δυνατότητα εκπρόθεσμης καταβολής μίας δόσης (καταβολή μέχρι το τέλος
του μήνα κατά τον οποίο κατέστη απαιτητή) εντός του οκταμήνου. Με την εξαίρεση
των ως άνω διευκολύνσεων, η μη εμπρόθεσμη καταβολή των δόσεων ή η μη κατα-

βολή τρεχουσών εισφορών έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια του διακανονισμού
για την τμηματική εξόφληση και καθιστά
άμεσα απαιτητό όλο το ποσό. Παρόλα αυτά,
ο οφειλέτης μπορεί να καταθέσει εκ νέου
αίτηση για τη ρύθμιση των οφειλών του
αφού παρέλθει ένας μήνας από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης ρύθμισης.
2. Έκτακτοι – Προσωρινοί
Διακανονισμοί
Η επιτακτική ανάγκη είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών των επιχειρήσεων προς τους ασφαλιστικούς φορείς, σε
συνδυασμό με το γεγονός ότι στην πράξη
η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν εξοφλεί στην παρούσα οικονομική συγκυρία
τις οφειλές αυτές, οδήγησε στην πρόβλεψη διαδικασίας έκτακτων - προσωρινών
διακανονισμών. Με τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις παρέχεται η δυνατότητα
προσωρινού διακανονισμού των οφειλών για επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν
υπαχθεί σε πάγιο διακανονισμό είτε έχουν
εκπέσει από τις ρυθμίσεις αυτές προκειμένου να αποτραπεί η λήψη αναγκαστικών
μέτρων είσπραξης (κυρίως κατασχέσεων)
εναντίον τους.
2.1. Άρθρο 48 του νόμου
3943/2011

Η υπαγωγή των ληξιπρόθεσμων οφειλών στο διακανονισμό των διατάξεων
του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 έχει
ως αποτέλεσμα την άμεση αναστολή της
λήψης αναγκαστικών μέτρων και λοιπών
μέτρων αναγκαστικής είσπραξης έως την
31.12.2012 για τους οφειλέτες των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Ταυτόχρονα,
επέρχεται κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών μέχρι και
την 31.12.2010.4

3 Έξι μήνες για τους οφειλέτες του ΟΓΑ.
4 Συνυπολογίζονται και σε αυτή την περίπτωση πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις, λοιπές προσαυξήσεις, πρόστιμα και λοιπά έξοδα αναγκαστικών μέτρων.
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Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της αναστολής είναι:
(α) Η υποβολή αίτησης στα αρμόδια όργανα.5
(β) Η ανελλιπής καταβολή των από
1.1.2011 και εφεξής τρεχουσών εισφορών.
(γ) Η καταβολή ποσού που αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 20% των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών έναντι του συνολικού
ποσού της κεφαλαιοποιημένης οφειλής.
Το υπό (γ) ποσό καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, αντιστοιχεί σε ποσοστό 1,25%
της κεφαλαιοποιημένης οφειλής και
δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το
20% και μεγαλύτερο από το 40% επί του
μέσου όρου των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών. Επίσης, δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από €150. Δυνατότητα
ευνοϊκότερης μεταχείρισης ως προς το
ποσό της οφειλόμενης μηνιαίας δόσης,
το οποίο μπορεί να αντιστοιχεί στο 0,80%
της κεφαλαιοποιημένης οφειλής, προβλέπεται για μεγαλοφειλέτες.6 Δυνατότητα υπαγωγής στον προσωρινό διακανονισμό υπάρχει για όσους οφείλουν εισφορές για το 2011 υπό την προϋπόθεση της
εφάπαξ καταβολής τους ή της ρύθμισής
τους με πάγιο διακανονισμό (άρθρα 53-62
του νόμου 3863/2010). Στον προσωρινό
διακανονισμό μπορούν να υπαχθούν και
όσοι έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους
με πάγιο διακανονισμό. Στην περίπτωση
αυτή, όμως, εκπίπτουν από τα ευεργετήματα που τους είχαν παρασχεθεί με την
προηγούμενη ρύθμιση.
Διευκρινίζεται ότι η τήρηση της ρύθμισης
αυτής και η εμπρόθεσμη καταβολή των
οφειλόμενων δόσεων εξασφαλίζει μόνο
την αναστολή της λήψης μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη.

Συνεπώς, σε περίπτωση που το σύνολο
της οφειλής δεν έχει εξοφληθεί μέχρι την
31.12.2012 παύει από 1.1.2013 η περίοδος αναστολής των μέτρων είσπραξης
και το υπόλοιπο της οφειλής πρέπει είτε
να εξοφληθεί εφάπαξ είτε να υπαχθεί εκ
νέου σε ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις για τον πάγιο – διακανονισμό.
Τέλος, η μη καταβολή δύο συνεχόμενων δόσεων ή η μη καταβολή τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών συνεπάγεται έκπτωση από τη ρύθμιση και καθιστά
το σύνολο του οφειλόμενου ποσού άμεσα
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό.
2.2. Άρθρο 20 παράγραφος 17
του νόμου 4019/2011

Σε συνέχεια της ρύθμισης του άρθρου 48
του νόμου 3943/2011, παρέχεται, δυνάμει του άρθρου 20 παράγραφος 17 του
νόμου 4019/2011, νέα δυνατότητα με
ευνοϊκότερους ακόμη όρους για τη ρύθμιση οφειλόμενων εισφορών για οφειλέτες που είτε δεν έχουν ρυθμίσει είτε
έχουν εκπέσει από τη ρύθμιση. Συγκεκριμένα, παρέχεται έκπτωση 20% επί των
πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιημένης εισφοράς εφόσον η αίτηση υποβληθεί
μέχρι την 31.10.2011. Το ποσό που καταβάλλεται σε μηνιαία βάση αντιστοιχεί σε
ποσοστό 1,25% της κεφαλαιοποιημένης
οφειλής για οφειλές μέχρι €300.000 και
σε 0,80% για οφειλές που υπερβαίνουν
τις €300.000. Η έκπτωση αυτή ισχύει και
για όσους έχουν ήδη υπαχθεί στη ρύθμιση
του άρθρου 48 του νόμου 3943/2011 και
τηρούν τους όρους της.
Το δικαίωμα αυτό παρέχεται για μία μόνο
φορά για τους οφειλέτες του ΙΚΑ και του
ΟΑΕΕ που έχουν απολέσει το δικαίωμα
συνέχισης της ρύθμισης του άρθρου 48

του νόμου 3943/2011. Για πρώτη φορά
προβλέπεται το δικαίωμα υπαγωγής σε
ρύθμιση και για οφειλέτες που κατά το
χρόνο υποβολής της αίτησης δεν απασχολούν προσωπικό. Για τα θέματα της αναστολής των εισπρακτικών μέτρων και τα
λοιπά θέματα εφαρμόζονται οι διατάξεις
του άρθρου 48.
3. Συμπεράσματα
Ο νομοθέτης με διαδοχικές νομοθετικές ρυθμίσεις, με τις οποίες χορηγούνται
ευνοϊκοί όροι διακανονισμών, παρατάσεις, αναστολές και εκπτώσεις για την
αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς τους ασφαλιστικούς τομείς προσπαθεί να σταθμίσει αφενός την ανάγκη
είσπραξης των οφειλών και αφετέρου
την ανάγκη διατήρησης της λειτουργίας
των επιχειρήσεων που λόγω της οικονομικής συγκυρίας αδυνατούν να εξοφλήσουν τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.
Παρόλο που με τη θεσμοθέτηση των νέων
αυτών ρυθμίσεων το ποσοστό είσπραξης
των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει αυξηθεί, στην πράξη σημαντικός αριθμός οφειλετών φαίνεται να εκμεταλλεύεται τη διαδοχικότητα των ρυθμίσεων, η οποία τείνει
να λάβει «μόνιμο» χαρακτήρα, και να μην
έχει ως σκοπό την ολοσχερή εξόφληση
των οφειλών με την τήρηση της ρύθμισης.
Ως αποτέλεσμα οι οφειλές ρυθμίζονται
κάθε φορά σύμφωνα με την εκάστοτε
ισχύουσα και πιο πρόσφατη ρύθμιση και οι
οφειλέτες καταβάλλουν την πρώτη δόση
προκειμένου να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα και, εν συνεχεία, δεν καταβάλλουν τις επόμενες δόσεις με σκοπό να
υπαχθούν εκ νέου στην αμέσως επόμενη ρύθμιση που ενδεχομένως να είναι και
ευνοϊκότερη. n

5 Αρμόδιοι για την υποβολή των αιτήσεων είναι, ανεξαρτήτως ποσού, ο διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών τοπικών μονάδων (για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και ο διευθυντής του οικείου φορέα ή οι διευθυντές ή προϊστάμενοι των περιφερειακών ή λοιπών
τοπικών μονάδων (για τους λοιπούς φορείς).
6 Οφειλές που ξεπερνούν τις €300.000 για το ΙΚΑ, τις €200.000 για τον ΟΓΑ και τις €80.000 για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επιβολή Έκτακτου Ειδικού Τέλους
Ηλεκτροδοτούμενης Επιφάνειας Ακινήτων
(ΕΕΤΗΔΕ) του Νόμου 4021/2011
n Μανώλης Τρούλης

Το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών (ΕΕΤΗΔΕ) έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων και έντονη δυσφορία στους ιδιοκτήτες
ακινήτων. Στο πλαίσιο των αντιδράσεων
αυτών έχουν μάλιστα ασκηθεί προσφυγές
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
που εγείρουν ζήτημα συνταγματικότητας.
Πράγματι, μολονότι η αιτιολογική έκθεση
του νόμου 4021/2011 επιχειρεί ανεπιτυχώς να δώσει στοιχεία έμμεσης ανταποδοτικότητας στο ΕΕΤΗΔΕ, ο ίδιος ο νόμος
το αναιρεί ορίζοντας ξεκάθαρα στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 ότι το έκτακτο
ειδικό τέλος επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που
συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος (!). Αυτό σημαίνει
ότι τα έσοδα από το ΕΕΤΗΔΕ προορίζονται
για δημοσιονομικούς σκοπούς μη άμεσα
συναρτώμενους με την παροχή κάποιας
ειδικής ωφέλειας στους ιδιοκτήτες των
ακινήτων. Συνεπώς, τίθεται σοβαρό ζήτημα συνταγματικότητας καθώς με αυτόν τον
τρόπο το ΕΕΤΗΔΕ αποτελεί φόρο περιουσίας κατά το Σύνταγμα (άρθρο 78 παράγραφος 3).
1. Προϋποθέσεις, κριτήρια
επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ
Με το νόμο 4021/2011 προβλέπεται η
επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ και συγκεκριμένα,
στην παράγραφο 1 του άρθρου 53, ότι:
«Για επιτακτικούς λόγους εθνικού συμφέροντος που συνίστανται στην άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος επι-

βάλλεται ειδικό τέλος υπέρ του Δημοσίου στις ηλεκτροδοτούμενες για οικιστική
ή εμπορική χρήση δομημένες επιφάνειες
των ακινήτων που υπάγονται κατά τη 17η
Σεπτεμβρίου κάθε έτους στο τέλος ακίνητης περιουσίας που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου
2130/1993, σύμφωνα με τις επόμενες
διατάξεις του παρόντος άρθρου».
Περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου
24 του νόμου 2130/1993 ορίζεται ότι:
«Από 1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται
υπέρ των δήμων και κοινοτήτων τέλος το
οποίο λογίζεται επί της αξίας της ακίνητης
περιουσίας που βρίσκεται εντός της διοικητικής τους περιφέρειας κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:
(α) Στα πάσης φύσεως ακίνητα που βρίσκονται εντός εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως ή εντός των ορίων οικισμών
υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εντός
ορίων οικισμών πληθυσμού κάτω των
δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
(β) Στα κάθε είδους κτίσματα που βρίσκονται εκτός του εγκεκριμένου σχεδίου
πόλεως ή εκτός ορίων οικισμών υφιστάμενων προ του έτους 1923 ή εκτός ορίων
οικισμών πληθυσμού κάτω των δύο χιλιάδων (2.000) κατοίκων.
Στην περίπτωση β΄ για τον υπολογισμό
της αξίας λαμβάνεται υπόψη από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο η αξία των κτισμάτων και η αξία της διπλάσιας έκτασης
από εκείνη που καταλαμβάνουν τα κτίσματα εφ’ όσον υφίσταται.»
Από τις ως άνω διατυπώσεις καθίστα-
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ται σαφές ότι το ΕΕΤΗΔΕ επιβάλλεται σε
κάθε δομημένη επιφάνεια χωρίς να γίνεται ειδικότερη διάκριση για το είδος της
κατασκευής.
Αντίθετα, οι μόνες προϋποθέσεις για την
επιβολή του ΕΕΤΗΔΕ είναι οι εξής:
(α) η δομημένη επιφάνεια να ηλεκτροδοτείται για οικιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς και
(β) η δομημένη επιφάνεια να υπάγεται
κατά την 17.9.2011 στο τέλος ακίνητης
περιουσίας το οποίο προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου
2130/1993.
2. Τρόπος υπολογισμού
Η μέθοδος υπολογισμού του ΕΕΤΗΔΕ
προβλέπεται στις παραγράφους 2 και 3
του άρθρου 53 του νόμου όπου ορίζεται
ότι:
«Για τον υπολογισμό του τέλους της
παραγράφου 1 λαμβάνεται υπόψη το
εμβαδό της δομημένης επιφάνειας, το
ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα
του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται
στο λογαριασμό της ΔΕΗ ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, με βάση τα οποία λογίστηκε κατά τη
17.9.2011 το τέλος ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 του
νόμου 2130/1993, καθώς και συντελεστής προσαύξησης αντιστρόφως ανάλογος προς την παλαιότητα του ακινήτου και
συντελεστής προσδιορισμού του τέλους
σε ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο σύμφωνα με τους πίνακες 1 και 2.
Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Συντελεστής ειδικού τέλους
Συντελεστής
ειδικού
τέλους
(ευρώ/τ.μ.)

Τιμή ζώνης

0,5

Άνεργοι, πολύτεκνοι,
ανάπηροι και λοιπά
πρόσωπα της παρ.
6 με ακίνητα που
ιδιοχρησιμοποιούν σε
περιοχές με τιμή ζώνης
από 0 - 3.000 ευρώ

3

μέχρι 500 ευρώ

4

501 -1000 ευρώ

5

1.001 -1.500 ευρώ

6

1.501 -2.000 ευρώ

8

2.001 - 2.500 ευρώ

10

2.501 -3.000 ευρώ

12

3.001 - 4.000 ευρώ

14

4.001 - 5.000 ευρώ

16

άνω των 5.001 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Συντελεστής παλαιότητας
Παλαιότητα
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Συντελεστής

μέχρι και 26 έτη

1

25 μέχρι και 20 έτη

1,05

19 μέχρι και 15

1,10

14 μέχρι και 10

1,15

9 μέχρι και 5

1,20

4 έως 0

1,25

Ανεξαρτήτως
παλαιότητας
προκειμένου για
ακίνητα ιδιοκτησίας
πολύτεκνων, αναπήρων
και λοιπών προσώπων
της παρ. 6, που
ιδιοχρησιμοποιούν σε
περιοχές με τιμή ζώνης
από 0 - 3.000 ευρώ

1

Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

Το ποσό του τέλους προκύπτει από τον
πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών
μέτρων των ηλεκτροδοτούμενων δομημένων επιφανειών, για τις οποίες υπολογίστηκε από τη Δ.Ε.Η. ή τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος
το τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου
24 του νόμου 2130/1993, επί το συντελεστή του ειδικού τέλους που αντιστοιχεί
στην τιμή ζώνης του ακινήτου και επί το
συντελεστή προσαύξησης που αντιστοιχεί
στην παλαιότητα του ακινήτου σύμφωνα
με τους πίνακες της προηγούμενης παραγράφου.
Ειδικά για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα για τα οποία δεν έχει καθοριστεί τιμή
ζώνης και δεν έχει υπολογιστεί το τέλος
του άρθρου 24 του νόμου 2130/1993,
εφόσον δεν υπάρχει απαλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος, το
ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων του ακινήτου επί συντελεστή τρία (3). Στην περίπτωση που δεν
υπάρχει και το εμβαδόν του ακινήτου το
ειδικό τέλος υπολογίζεται, κατά τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο, με βάση
τα τετραγωνικά μέτρα που ελήφθησαν
υπόψη για τον υπολογισμό των δημοτικών τελών».
3. Υπόχρεοι και εξαιρέσεις
Οι υπόχρεοι σε καταβολή του ΕΕΤΗΔΕ
προσδιορίζονται στις παραγράφους 4 και
12 του άρθρου 53 του νόμου 4021/2011.
Συγκεκριμένα, η παράγραφος 4 του ως
άνω άρθρου ορίζει ότι:
«Το τέλος βαρύνει για μεν το 2011 τον
κατά τη 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και
σε περίπτωση επικαρπίας τον επικαρπωτή για δε το 2012 τον κατά την 28.4.2012
κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το ποσό του τέλους
υπολογίζεται κατά το λόγο της μερίδας
κάθε συνιδιοκτήτη».

Περαιτέρω, η παράγραφος 12 του ίδιου
άρθρου προβλέπει ότι:
«Υπόχρεος για την καταβολή του τέλους
είναι ο χρήστης του ακινήτου, ο οποίος
καταβάλλει το τέλος μαζί με το λογαριασμό κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος. Αν ο χρήστης είναι μισθωτής, με την
καταβολή επέρχεται αυτοδικαίως συμψηφισμός με οφειλόμενα ή μελλοντικά
μισθώματα. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου κατισχύει κάθε άλλης αντίθετης συμφωνίας των συμβαλλόμενων
μερών».
Ο νόμος 4021/2011 καθορίζει και τα
ακίνητα που εξαιρούνται από το ΕΕΤΗΔΕ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α. και των δημοτικών επιχειρήσεων, τα ακίνητα που χρησιμοποιούν οι κατά το Σύνταγμα γνωστές
θρησκείες και δόγματα για να επιτελούν
το λατρευτικό, εκπαιδευτικό, θρησκευτικό και κοινωφελές έργο τους και τα ακίνητα που χρησιμοποιούνται από ιδρύματα
και αθλητικούς συλλόγους για την επίτευξη των σκοπών τους ή από ξένα κράτη για
την εγκατάσταση προξενιών ή πρεσβειών.
Επίσης, απαλλάσσονται από το έκτακτο
ειδικό τέλος:
(α) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών
και ξενοδοχειακών καταλυμάτων.
(β) Τα ακίνητα που έχουν χαρακτηρισθεί:
• ως διατηρητέα με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού και δεν ιδιοχρησιμοποιούνται ή δεν αποφέρουν εισόδημα,
• ως χώροι ιστορικών ή αρχαιολογικών
μνημείων.
(γ) Τα ακίνητα που έχουν αποκλειστικά
γεωργική ή κτηνοτροφική ή βιοτεχνική ή
βιομηχανική χρήση.
4. Η βεβαίωση και η είσπραξη
του ΕΕΤΗΔΕ
Η βεβαίωση του ΕΕΤΗΔΕ συντελείται
με την εγγραφή στις 17.9.2011 του ηλεκτροδοτούμενου ακίνητου στις μηχα-
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νογραφικές καταστάσεις της ΔΕΗ και
των λοιπών εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικού ρεύματος και ο κατάλογος αυτός αποτελεί τον τίτλο βεβαίωσης για το ελληνικό δημόσιο και τις
αρμόδιες ΔΟΥ. Ειδικότερα, όπως προβλέπει και η ΠΟΛ. 12211/10.10.2011
(η οποία καθορίζει την ειδικότερη διαδικασία για την είσπραξη του τέλους
μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης
του ηλεκτρικού ρεύματος, τη βεβαίωσή του, τις προϋποθέσεις επιστροφής του και τις ειδικότερες διαδικασίες για την εφαρμογή του νόμου), τα
στοιχεία που αφορούν την ηλεκτροδοτούμενη δομημένη επιφάνεια, δηλαδή
το εμβαδόν της δομημένης επιφάνειας,
το ύψος της τιμής ζώνης και η παλαιότητα του ακινήτου, λαμβάνονται υπόψη
όπως αυτά έχουν αποτυπωθεί σύμφω-

να με τα στοιχεία των δήμων και καταχωρηθεί στη βάση πληροφοριών του
Διαχειριστή Δικτύου της ΔΕΗ μέχρι και
τη 17.9.2011.
Η είσπραξη του ΕΕΤΗΔΕ έχει ανατεθεί
στη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ το εν
λόγω τέλος θα πρέπει να ενσωματώνεται διακριτά, μαζί με τον τρόπο υπολογισμού του, στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Εάν
το ως άνω τέλος δεν καταβληθεί εντός
40 ημερών από την έκδοση του λογαριασμού η ΔΕΗ και οι εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος προβαίνουν στην έκδοση εντολής διακοπής του
ρεύματος του υπόχρεου προς το Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος διακόπτει τη
σύνδεση και δεν επαναχορηγεί το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι την εξόφληση του
ΕΕΤΗΔΕ.

5. Συμπεράσματα
Η εν γένει νομιμότητα και συνταγματικότητα της επιβολής του ΕΕΤΗΔΕ
αμφισβητείται έντονα διότι υποστηρίζεται ότι με την επιβολή του παραβιάζονται βασικές συνταγματικές αρχές,
όπως η αρχή της διάκρισης των εξουσιών, η αρχή της νομιμότητας του φόρου,
η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας,
η αρχή της απαγόρευσης της διπλής
φορολογίας. Ο Δικηγορικός Σύλλογος
Αθηνών έχει ήδη καταθέσει ενώπιον
του Συμβουλίου της Επικρατείας την
υπ’ αριθμ. 7407/24-10-2011 αίτηση
ακύρωσης του ΕΕΤΗΔΕ, η οποία συζητήθηκε στις 2.12.2011 στα πλαίσια της
«πρότυπης δίκης» μαζί με αντίστοιχες
προσφυγές άλλων δικηγορικών συλλόγων, και αναμένεται η έκδοση απόφασης. n

Ο Νέος Νόμος για την Περιβαλλοντική
Αδειοδότηση Έργων και Δραστηριοτήτων
και για τη Ρύθμιση των Αυθαιρέτων
n Ειρήνη Σαρτζετάκη

1. Κύριοι στόχοι του νέου
νόμου
Ο νόμος 4014/2011, ο οποίος δημοσιεύτηκε στις 21 Σεπτεμβρίου 2011, περιέχει
δύο κεφάλαια το πρώτο που ρυθμίζει την
περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και
δραστηριοτήτων και το δεύτερο που αφορά στη ρύθμιση των αυθαιρέτων. Ο στόχος του νέου νόμου είναι διττός και αφορά αφενός στην απλοποίηση και τον εξορθολογισμό της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης και αφετέρου στη ρύθ-

μιση του ζητήματος των αυθαιρέτων.
1.1. Απλοποίηση και
εξορθολογισμός της διαδικασίας
περιβαλλοντικής αδειοδότησης

Στη νέα ρύθμιση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση υπάγεται το σύνολο σχεδόν των έργων/δραστηριοτήτων, δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα (κατασκευές, τουρισμός, έργα υποδομής, διαχείριση
αποβλήτων, νοσοκομεία, εξόρυξη, έργα
πολεοδομίας, κ.α.). Δεδομένου ότι η περι-
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βαλλοντική αδειοδότηση αποτελεί μέχρι
σήμερα την πλέον χρονοβόρα διαδικασία
για την αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, στόχος του πρώτου κεφαλαίου είναι η απλοποίηση γραφειοκρατικών
διαδικασιών και ο εξορθολογισμός τους,
σε εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία
2001/42/EK «για τη Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση». Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αποβλέπουν άμεσα στον υποδεκαπλασιασμό των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που διεξάγονται
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ετησίως (κάτω από 2.000 μελέτες αντί για
πάνω από 21.500 που είναι σήμερα) και
στη μείωση του χρόνου και του κόστους
της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
1.2. Ρύθμιση του ζητήματος
των αυθαιρέτων

Το φαινόμενο των αυθαίρετων κατασκευών έχει λάβει γενικευμένη και διαχρονική μορφή, την οποία επί μακρόν συντηρεί
ένας φαύλος κύκλος διαπλοκής και αδιαφάνειας, με έμμεση νομιμοποίηση των
αυθαιρεσιών από το Κράτος. Η τελευταία προσπάθεια αντίστοιχης ρύθμισης
του ζητήματος έγινε πριν από 30 περίπου χρόνια. Έκτοτε, υπήρξαν αποσπασματικές ενέργειες, αναποτελεσματικά πρόστιμα και άστοχες επεμβάσεις στην πολεοδομική νομοθεσία, ενώ ποτέ δεν ασκήθηκαν έλεγχοι νομιμότητας για τη διαπίστωση παραβάσεων. Η εμπλοκή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο ζήτημα της κατεδάφισης των αυθαιρέτων δε βελτίωσε
την κατάσταση. Με τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου επιχειρείται να αντιμετωπιστεί
το πολύπλοκο αυτό πρόβλημα. Η νέα ρύθμιση για τη διατήρηση των αυθαίρετων
κατασκευών αποσκοπεί στη χάραξη για το
μέλλον «κόκκινης γραμμής» στην αυθαίρετη δόμηση. Επιπρόσθετα, αποβλέπει
στην αντιμετώπιση των αυθαιρεσιών με
τρόπο που να βελτιώνει τους όρους ζωής
των πολιτών και να αποκαθιστά την περιβαλλοντική βλάβη που προκλήθηκε.
2. Οι ρυθμίσεις για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση
2.1. Οι εισαγόμενες με το νόμο
καινοτομίες

Οι βασικές καινοτομίες που εισάγονται σε
σχέση με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο είναι οι ακόλουθες:
(α) Μείωση των έργων και δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντι-
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κή αδειοδότηση (σήμερα η ελληνική νομοθεσία απαιτεί μελέτη περιβαλλοντικών
επιπτώσεων σε περισσότερα είδη έργων
και δραστηριοτήτων απ’ ό,τι προβλέπει η
Ευρωπαϊκή Οδηγία).
(β) Ξεκάθαρη κατάταξη των έργων και
δραστηριοτήτων σε κατηγορίες βαρύτητας
επιπτώσεων στο περιβάλλον (κατηγορία
Α με δύο υποκατηγορίες: A1 για την οποία
αρμόδιο είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και A2 για την οποία αρμόδια αρχή
είναι η οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση,
και κατηγορία B). Για τα έργα/δραστηριότητες που ανήκουν στην κατηγορία Α απαιτείται διεξαγωγή ΜΠΕ και έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
(ΑΕΠΟ), ενώ τα έργα/δραστηριότητες που
εμπίπτουν στην κατηγορία Β δεν ακολουθούν τη διαδικασία εκπόνησης ΜΠΕ, αλλά
υπόκεινται σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές
Δεσμεύσεις (ΠΠΔ). Παράλληλα, προβλέπεται και η διενέργεια ειδικής οικολογικής μελέτης για τα έργα και δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε περιοχές
Natura και αυτοψία κατά την αδειοδότηση.
(γ) Σαφής καθορισμός του περιεχομένου
των ΜΠΕ και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ανά υποκατηγορία (Α1 ή Α2)
και ανά ομάδα έργων/δραστηριοτήτων,
όπως επίσης και του περιεχομένου των
ΑΕΠΟ. Προβλέπεται, μάλιστα, υποχρέωση σύνταξης της ΑΕΠΟ ανεξαρτήτως αν
έχουν γνωμοδοτήσει όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
(δ) Κατάργηση των συνυπογραφών άλλων
Υπουργών και κατάργηση αλληλοεπικαλυπτόμενων αδειοδοτήσεων (όπως π.χ.
η άδεια διάθεσης λυμάτων και οι άδειες
διαχείρισης αποβλήτων κλπ.) που δυσχέραιναν τις επιχειρήσεις και ευνοούσαν
κρούσματα διαφθοράς.
(ε) Δυνατότητα αξιολόγησης των ΜΠΕ όχι
μόνον από δημόσιες αρχές αλλά και από
σώμα πιστοποιημένων αξιολογητών (ιδιωτών) που θα εισηγούνται στις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες το σχέδιο ΑΕΠΟ.

Το κόστος των υπηρεσιών των ιδιωτών
θα καλύπτεται από ειδικό παράβολο που
πληρώνει ο φορέας του έργου/δραστηριότητας.
(στ) Ηλεκτρονική υποβολή της ΜΠΕ. Κάθε
έργο ή δραστηριότητα λαμβάνει αυτόματα έναν μοναδικό χαρακτηριστικό αριθμό
που καλείται Περιβαλλοντική Ταυτότητα. Το ηλεκτρονικό αυτό σύστημα θα είναι
ελεύθερα προσβάσιμο στο κοινό.
(ζ) Αύξηση στα 10 έτη της διάρκειας ισχύος των περιβαλλοντικών όρων (μπορεί να
φθάνει υπό προϋποθέσεις τα 14 έτη).
(η) Μείωση του χρόνου της αδειοδότησης. Συγκεκριμένα, η αδειοδότηση των
έργων κατηγορίας Α1 θα ολοκληρώνεται σε 6 μήνες (που μπορεί να φθάσει τον
1 χρόνο σε περιπτώσεις ιδιαίτερα σύνθετων έργων), ενώ για τα έργα κατηγορίας
Α2 σε 4 μήνες.
(θ) Ισχυροποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών και ενδυνάμωση του ρόλου της
Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ). Όλα τα έργα και δραστηριότητες υπόκεινται σε τακτικές και
έκτακτες επιθεωρήσεις με αυτοψία, με
βάση ετήσιο εθνικό πρόγραμμα επιθεωρήσεων και ελέγχων που εκπονεί η ΕΥΕΠ.
2.2. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων

Η νέα ρύθμιση βρίσκεται στο σωστό δρόμο, ωστόσο πρέπει να διατυπωθούν
κάποιες επιφυλάξεις ως προς την εφαρμογή της. Και αυτό γιατί προκειμένου να
εφαρμοστεί ο νέος νόμος απαιτείται η
δημοσίευση σειράς υπουργικών αποφάσεων για την κατάταξη των δημόσιων και ιδιωτικών έργων/δραστηριοτήτων σε υποκατηγορίες, κάτι που έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρονοβόρο στην πράξη.
Μέχρι την παραγωγή της δευτερογενούς
νομοθεσίας θα διατηρηθεί ένα καθεστώς
ασάφειας ως προς το ποια έργα εμπίπτουν σε ποια κατηγορία. Ελλοχεύει έτσι
ο κίνδυνος, επί της ουσίας, να εφαρμόζεται το προηγούμενο καθεστώς αδειοδο-
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τικής διαδικασίας μέχρι την ολοκλήρωση
των εφαρμοστικών διατάξεων. Γι’ αυτό θα
ήταν προτιμότερο να υπήρχε στο τέλος του
νόμου αναλυτικό Παράρτημα για την κατάταξη των έργων ταυτόχρονα με μία πρόβλεψη για μία ευέλικτη διαδικασία αναθεώρησης.
Ακόμα, πρέπει μέσα από το δευτερογενές, παράγωγο δίκαιο να υπάρξει μέριμνα
ώστε η μείωση των έργων/δραστηριοτήτων για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση να μη βλάψει την ουσία
της περιβαλλοντικής αδειοδότησης που
είναι η πρόληψη των επιπτώσεων έργων
και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και η
διαβούλευση με την κοινωνία. Διαφορετικά, υπάρχει ο κίνδυνος υποβάθμισης της
διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Κι αυτό γιατί ενδέχεται η απαλλαγή μίας μεγάλης κατηγορίας έργων/δραστηριοτήτων (των υπαγόμενων στην κατηγορία Β) από την υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης και η υποκατάσταση
της τελευταίας από γενικές και οριζόντιες
προδιαγραφές.

(γ) Υποβολή, ως δικαιολογητικού, του
εξαρτημένου τοπογραφικού διαγράμματος του αυθαιρέτου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η μαζική καταγραφή των αυθαίρετων
κτισμάτων και να επιταχυνθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός.
(δ) Συγκρότηση της Ειδικής Υπηρεσίας
Κατεδαφίσεων Αυθαιρέτων, η οποία εξοπλίζεται για πρώτη φορά με ουσιαστικές
αρμοδιότητες, και θεσμοθέτηση των απαραίτητων διαδικασιών για την υλοποίηση
των κατεδαφίσεων.
(ε) Πρόβλεψη ενιαίου ειδικού προστίμου
το ύψος του οποίου καθορίζεται σε έντυπο ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και σύμφωνα
με περιβαλλοντικά, πολεοδομικά και κοινωνικά κριτήρια. Τα ποσά που θα προκύψουν από την επιβολή του ενιαίου ειδικού
προστίμου θα διατίθενται στην αποκατάσταση του περιβαλλοντικού ισοζυγίου με
την κατάθεσή τους σε ειδικό κωδικό του
Πράσινου Ταμείου με την ονομασία «Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο».
3.2. Αξιολόγηση των ρυθμίσεων

3. Οι ρυθμίσεις
για τα αυθαίρετα
3.1. Οι εισαγόμενες με το νόμο
καινοτομίες

Οι βασικές καινοτομίες που προβλέπονται
είναι οι ακόλουθες:
(α) Πρόβλεψη της ακυρότητας κάθε δικαιοπραξίας με αντικείμενο τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπραγμάτου δικαιώματος
σε ακίνητο στο οποίο υπάρχει αυθαίρετη
κατασκευή ή χρήση.
(β) Πρόβλεψη ενός πλήρους συστήματος ελέγχου των σχετικών δικαιοπραξιών με τη θέσπιση υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων από τους εμπλεκόμενους
(δικαιοπρακτούντες, μηχανικούς) οι οποίοι φέρουν σχετική ευθύνη για την ακρίβειά
τους καθώς σε διαφορετική περίπτωση
προβλέπονται αυστηρότατες κυρώσεις.

Με τη δημοσίευση του νέου νόμου ανατρέπεται το καθεστώς σύστασης εμπραγμάτων δικαιωμάτων σε ακίνητα. Η σημαντικότερη καινοτομία που εισάγει ο νέος
νόμος είναι η μετάθεση του βάρους και
του κόστους της διατήρησης της νομιμότητας των ακινήτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες της πολιτείας σε δύο κατ’ εξοχήν
εμπλεκόμενα στην αγοραπωλησία ακινήτων πρόσωπα, το συμβολαιογράφο και το
μηχανικό. Βέβαια, η διαδικασία αυτή δεν
είναι καινούρια. Υπήρχε με παρόμοια διατύπωση και στο νόμο 1337/1983 (άρθρο
17 παράγραφος 12) αλλά με μία μόνο
διαφορά: η ευθύνη για τη νομιμότητα της
μεταβίβασης με το προϊσχύον καθεστώς
ήταν ασαφής. Και αυτό γιατί ο μεν συμβολαιογράφος δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει αν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο υπήρχε
αυθαίρετη κατασκευή και ο δε μηχανικός
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δεν ήταν απαραίτητος κατά τη διάρκεια της
μεταβίβασης. Ακόμη κι όταν παρευρισκόταν δεν ήταν υποχρεωμένος να διενεργήσει ενδελεχή έλεγχο στο ακίνητο. Το αποτέλεσμα ήταν η σύνταξη τα τελευταία 30
χρόνια χιλιάδων εν δυνάμει άκυρων συμβολαίων.
Με τη νέα ρύθμιση που απαιτεί υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση
μηχανικού μπαίνει τέλος σ’ αυτή την ασάφεια ευθύνης. Από την άλλη, η νέα ρύθμιση συνεπάγεται την υπερβολική έκθεση των ελεύθερων επαγγελματιών (δικηγόρων, συμβολαιογράφων, μηχανικών)
σε ασύμμετρους κινδύνους. Μία απροσεξία ή απειρία του μηχανικού ή ακόμη και
ένας κλειστός χώρος που δεν ανοίχτηκε κατά τη διάρκεια μίας αυτοψίας μπορεί να είναι λόγοι ακύρωσης του συμβολαίου. Ιδεατά, στην απαρχή της ανοικοδόμησης του Κράτους, κατά τη δεκαετία
1950, αυτό το μέτρο θα ήταν δίκαιο. Όμως
στην εποχή μας, όπου το 80% των κτιρίων έχουν τουλάχιστον μία μικρή ή μεγαλύτερη πολεοδομική παράβαση, τα πράγματα δυσκολεύουν. Η ενδεδειγμένη λύση
είναι να επιτύχει η διαδικασία νομιμοποίησης. Προς την κατεύθυνση αυτή η ηλεκτρονική διεκπεραίωση της ρύθμισης θα
συνεισφέρει σημαντικά στην ταχύτητα και
τη διαφάνεια της διαδικασίας, τον αυτόματο υπολογισμό των προστίμων και τη διαχρονική παρακολούθηση της εφαρμογής.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως
και στην περίπτωση των νέων ρυθμίσεων περιβαλλοντικής αδειοδότησης, έτσι
και εδώ η έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπει ο νέος νόμος αναμένεται να καθυστερήσει σημαντικά την
εφαρμογή του. Τούτο ισχύει τόσο αναφορικά με τη διαδικασία επιβολής διοικητικών/πειθαρχικών κυρώσεων των μηχανικών όσο και αναφορικά με τη διαδικασία κατάθεσης και απόδοσης ειδικού
προστίμου. n
Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

| 29

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Συστήματα Βίντεο-Επιτήρησης: Ρυθμιστικό
Πλαίσιο και Πεδίο Εφαρμογής
n Μαρία Ηλιάδου

1. Εισαγωγή
Ως συστήματα βίντεο-επιτήρησης, στα
οποία περιλαμβάνονται ιδίως τα κλειστά
κυκλώματα τηλεόρασης, ορίζονται τα
συστήματα που είναι μόνιμα εγκατεστημένα σε ένα χώρο, λειτουργούν συνεχώς ή σε τακτά χρονικά διαστήματα και
έχουν τη δυνατότητα λήψης ή/και μετάδοσης σήματος εικόνας ή/και ήχου από
το χώρο αυτό προς έναν περιορισμένο
αριθμό οθονών προβολής ή/και μηχανημάτων καταγραφής. Από τον ορισμό
των συστημάτων βίντεο-επιτήρησης
προκύπτει ότι η συνεχής και γενικευμένη βίντεο-επιτήρηση των πολιτών
περιορίζει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της ιδιωτικής ζωής και
της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας του ατόμου. Ωστόσο, εφόσον τηρούνται ορισμένες προϋποθέσεις
και κυρίως η αρχή της αναλογικότητας,
η μόνιμη, συνεχής ή κατά τακτά χρονικά διαστήματα λήψη και επεξεργασία
καθίσταται νόμιμη ακόμη και χωρίς τη
συγκατάθεση του υποκειμένου.
2. Ρυθμιστικό πλαίσιο

μάτωσε στο ελληνικό δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/46/ΕΚ για τα προσωπικά δεδομένα. Κατά το άρθρο 2 εδάφιο α΄
του νόμου, τα δεδομένα ήχου και εικόνας που λαμβάνονται μόνιμα, συνεχώς ή
κατά τακτά χρονικά διαστήματα από κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης συνιστούν
«δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα» και
άρα τα συστήματα αυτά εμπίπτουν στο
πεδίο εφαρμογής του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα.
Σύμφωνα με το νόμο αυτό (άρθρο 5 παράγραφος 1), ο κανόνας σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι ότι αυτή επιτρέπεται μόνον
όταν το υποκείμενο των δεδομένων έχει
δώσει τη συγκατάθεσή του. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η επεξεργασία και χωρίς
τη συγκατάθεσή του σε ρητά καθοριζόμενες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι αρχές της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας (άρθρο 4) και
άρα τα σημεία στα οποία εγκαθίστανται οι
σταθερές βιντεοκάμερες αλλά και ο τρόπος λήψης τους θα πρέπει να καθορίζονται έτσι ώστε να μη συλλέγονται περισσότερα δεδομένα απ’ όσα είναι απαραίτητα για τον επιδιωκόμενο σκοπό.

2.1. Ο νόμος 2472/1997 περί
«Προστασίας του ατόμου από
την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα»

2.2. Η Οδηγία 1/2011
της Αρχής Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα

Στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο σχετικά με τη χρήση κλειστών κυκλωμάτων
τηλεόρασης περιλαμβάνει πρωτίστως το
νόμο 2472/1997 για την προστασία του
ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα ο οποίος ενσω-

Αποκλειστικά αρμόδια σε θέματα χρήσης
κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης είναι
η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Η αρμοδιότητα
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της γενικότερης αποστολής της που είναι η εποπτεία
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της εφαρμογής του νόμου 2472/1997 και
των άλλων ρυθμίσεων που αφορούν στην
προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Με την υπ’ αριθ. Γ/ΕΞ/2274/31.3.2011
απόφασή της η ΑΠΔΠΧ εξέδωσε την Οδηγία 1/2011 περί «Χρήσης συστημάτων
βίντεο-επιτήρησης για την προστασία
προσώπων και αγαθών» η οποία καταργεί την προγενέστερη Οδηγία 1122/2000
«Για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω κλειστών κυκλωμάτων».
Ο κανόνας με βάση την παλαιότερη Οδηγία ήταν η απαγόρευση της χρήσης των
καμερών. Η λειτουργία τους επιτρεπόταν μόνον κατ’ εξαίρεση, εφόσον ο σκοπός της επεξεργασίας ήταν (α) η προστασία προσώπων ή αγαθών και (β) η ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Αντιθέτως, η νέα Οδηγία θεμελιώνει μία
ευρύτερη ερμηνεία της αρχής της αναλογικότητας με αποτέλεσμα να επιτρέπει
μία εκτεταμένη χρήση συστημάτων βίντεο-επιτήρησης σε ιδιωτικούς χώρους.
Όπως έχει ειπωθεί, η Οδηγία αυτή έδωσε
«το πράσινο φως» για τη χρήση κλειστών
κυκλωμάτων τηλεόρασης και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η τήρηση ορισμένων προϋποθέσεων και κυρίως η αρχή της αναλογικότητας. Σκοπό της Οδηγίας αποτελεί, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2, ο καθορισμός των ελάχιστων προϋποθέσεων
βάσει των οποίων επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων βίντεο-επιτήρησης.
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3. Ρύθμιση του ζητήματος με
βάση την Οδηγία 1/2011
3.1. Πεδίο εφαρμογής

Η νέα Οδηγία (άρθρο 1 παράγραφος
3) δεν αφορά στην εγκατάσταση καμερών από κρατικές αρχές σε δημόσιους
χώρους. Το θέμα αυτό ρυθμίζεται από το
άρθρο 14 του νόμου 3917/2011. Επικαλούμενη το έννομο συμφέρον ή τη νομική υποχρέωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του χώρου να αποτρέψει την τέλεση
παράνομων πράξεων και να προστατεύσει τα πρόσωπα και τα αγαθά που βρίσκονται στο συγκεκριμένο χώρο, η Οδηγία
1/2011 νομιμοποιεί υπό προϋποθέσεις
τη χρήση συστημάτων βίντεο-επιτήρησης
σε ιδιωτικούς χώρους προσβάσιμους στο
κοινό. Η χρήση αυτή νομιμοποιείται και
σε ειδικές περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών υγείας. Δεν εμπίπτει στο πεδίο
της Οδηγίας η χρήση συστημάτων βίντεο-επιτήρησης:
(α) για σκοπούς που δεν περιλαμβάνονται
στους περιοριστικά αναφερόμενους στο
άρθρο 2 της Οδηγίας (π.χ. η βιντεοσκόπηση που γίνεται για παραγωγή τηλεοπτικού
ή κινηματογραφικού υλικού),
(β) για δραστηριότητες αποκλειστικά προσωπικές ή οικιακές καθώς και
(γ) όταν η επεξεργασία δεδομένων εικόνας (ή και ήχου) δεν εμπίπτει στο πεδίο
εφαρμογής του νόμου 2472/1997.
3.2.Εξειδίκευση της αρχής
της αναλογικότητας

Σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας
που αντιστοιχεί στο άρθρο 4 του νόμου
2472/1997, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων είναι συνάρτηση της
αρχής της αναλογικότητας, σύμφωνα με
την οποία:
(α) τα συστήματα βίντεο-επιτήρησης απαιτείται να είναι πρόσφορα,
(β) τα δεδομένα που συλλέγονται θα πρέπει να μην είναι περισσότερα από όσα είναι

απολύτως αναγκαία για την εκπλήρωση
του σκοπού της επεξεργασίας και
(γ) ο εν λόγω σκοπός θα πρέπει να μη
δύναται να επιτευχθεί με λιγότερο επαχθή μέσα.
Για παράδειγμα απαγορεύεται η λήψη
εικόνας από παράπλευρες οδούς και
πεζοδρόμια καθώς ενυπάρχει ο κίνδυνος
παρακολούθησης των περαστικών και η
τοποθέτηση καμερών σε χώρους αυξημένης προστασίας της ιδιωτικής ζωής,
όπως οι χώροι τουαλετών και τα αποδυτήρια προσωπικού ή πελατών.
Χαρακτηριστική ως προς το σημείο αυτό
είναι η υπ’ αριθ. 5/2011 απόφαση της
ΑΠΔΠΧ με την οποία ο υπεύθυνος επεξεργασίας, εν προκειμένω ξενοδόχος,
υποχρεώθηκε να καταστήσει απολύτως
σαφές ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται, να
απεγκαταστήσει τις εξωτερικές κάμερες
που δεν λαμβάνουν εικόνα αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο και το χώρο
στάθμευσης του ξενοδοχείου και να αλλάξει τη θέση ή και την εστίαση των καμερών
στο χώρο της πισίνας.

Κατ’ εξαίρεση, μια τέτοια διαβίβαση επιτρέπεται και χωρίς συγκατάθεση εφόσον πρόκειται για δεδομένα που ζητούνται νομίμως από τις αρμόδιες δικαστικές, εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές
καθηκόντων τους, καθώς και όταν αυτά
αποτελούν αποδεικτικά στοιχεία αξιόποινης πράξης (άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 3).
3.4. Υποχρέωση γνωστοποίησης
στην Αρχή

Σύμφωνα με το άρθρο 10 της Οδηγίας
που αντιστοιχεί στο άρθρο 6 του νόμου
2472/1997, ο υπεύθυνος επεξεργασίας
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αρχή
την εγκατάσταση συστήματος βίντεοεπιτήρησης πριν από την έναρξη της επεξεργασίας και να εκθέτει με σαφήνεια το
σκοπό της επεξεργασίας, το χρόνο τήρησης των δεδομένων, το είδος αυτών και
τους αποδέκτες τους.

3.3. Χρόνος τήρησης των
δεδομένων και διαβίβαση
δεδομένων σε τρίτους

3.5.Υποχρέωση υπεύθυνου
επεξεργασίας για ενημέρωση
των προσώπων που εισέρχονται
στην εμβέλεια του συστήματος
και δικαιώματα πρόσβασης και
αντίρρησης των υποκειμένων των
δεδομένων

Σημαντικός παράγοντας είναι, επίσης, το
χρονικό διάστημα κατά το οποίο τα δεδομένα δύναται να τηρούνται. Το διάστημα
αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Οδηγίας, θα πρέπει να είναι συγκεκριμένο και
ανάλογο του επιδιωκόμενου κάθε φορά
σκοπού επεξεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τη λήψη εικόνων δεν προκύπτει επέλευση συμβάντος που εμπίπτει
στον επιδιωκόμενο σκοπό, τα δεδομένα
πρέπει να καταστρέφονται το αργότερο
μέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες.
Η διαβίβαση σε τρίτους δεδομένων
που προέρχονται από σύστημα βίντεο-επιτήρησης επιτρέπεται κατόπιν προηγούμενης συγκατάθεσης του υποκειμένου
των δεδομένων (άρθρο 9 παράγραφος 1).

Κάθε πρόσωπο που εισέρχεται στην εμβέλεια του συστήματος βίντεο-επιτήρησης
οφείλει να είναι ενημερωμένο με τρόπο εμφανή και κατανοητό ότι πρόκειται
να εισέλθει σε χώρο που βιντεοσκοπείται (π.χ. εγκατάσταση ευδιάκριτων πινακίδων όπου θα αναγράφεται το όνομα
του υπεύθυνου επεξεργασίας και ο σκοπός της βιντεοσκόπησης). Το υποκείμενο
των δεδομένων έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του συστήματος βίντεο-επιτήρησης και παραλαβής αντιγράφων αυτών, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης. Έχει, επίσης, δικαίωμα να
προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία της εικόνας του από το σύστημα βίντεο-επιτήρησης και να απαιτήσει τη διαγρα-
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φή ή τη δέσμευση των δεδομένων.
4. Ειδικότερα η επιτήρηση
χώρων εργασίας
Η εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας έχει ιδιαίτερη σημασία στις
περιπτώσεις λειτουργίας συστημάτων
βίντεο-επιτήρησης σε χώρους εργασίας, όπως ορίζει το άρθρο 7 της Οδηγίας. Το σύστημα δε θα πρέπει να χρησι-

μοποιείται για την επιτήρηση των εργαζομένων εντός των χώρων αυτών εκτός
από εξαιρετικές περιπτώσεις όπου αυτό
δικαιολογείται από τη φύση και τις συνθήκες εργασίας, όπως σε εγκαταστάσεις υψηλού κινδύνου, τράπεζες, καθώς
και σε συγκεκριμένους χώρους, όπως
ταμεία ή χώροι με χρηματοκιβώτια. Για
παράδειγμα σε έναν τυπικό χώρο γραφείων επιχείρησης η βίντεο-επιτήρηση

πρέπει να περιορίζεται σε χώρους εισόδου και εξόδου, χωρίς να επιτηρούνται
συγκεκριμένες αίθουσες γραφείων ή
διάδρομοι.
Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του συστήματος βίντεο-επιτήρησης δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ως αποκλειστικά κριτήρια
για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς και
της αποδοτικότητας των εργαζομένων. n

Ο Νόμος 3869/2010 για τη Ρύθμιση
των Οφειλών των Υπερχρεωμένων Φυσικών
Προσώπων
n Ιωάννα Βουρβούλια

1. Εισαγωγή
Το πρόσφατο νομοθέτημα 3869/2010
«περί υπερχρεωμένων νοικοκυριών»
συμπληρώνει το ισχύον πτωχευτικό
δίκαιο σε μία προσπάθεια να εξασφαλίσει στους μη εμπόρους οφειλέτες τους
μηχανισμούς του πτωχευτικού δικαίου
(αναδιοργάνωση και εξάλειψη των χρεών που αδυνατούν να αποπληρωθούν).
Εντούτοις, σε αντίθεση με τον πτωχευτικό νόμο που αποσκοπεί στην ικανοποίηση
των πιστωτών, ο νόμος 3869/2010 έχει
ως απώτερο σκοπό την παροχή σε όσους
βρίσκονται καλόπιστα σε μόνιμη αδυναμία κάλυψης των οφειλών τους της
δυνατότητας να αποκαταστήσουν και να
προαγάγουν την οικονομική και κοινωνική τους δραστηριότητα, μέσω της αναδιαμόρφωσης των όρων αποπληρωμής
των οφειλών τους. Έτσι, η αρχική οφειλή
που έχει καταστεί ιδιαιτέρως επαχθής για
τον οφειλέτη και την οικογένειά του αντι-
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καθίσταται από ένα νέο πρόγραμμα καταβολών. Το πρόγραμμα αυτό καθορίζεται
από το δικαστήριο, το οποίο υποκαθιστά
την αρχική βούληση των μερών, και αν
τηρηθεί από τον οφειλέτη τον απαλλάσσει από τις αρχικές ληξιπρόθεσμες οφειλές του.
2. Προϋποθέσεις υπαγωγής
στο νόμο 3869/2010
2.1. Ενεργητική νομιμοποίηση

Στο νόμο 3869/2010 μπορούν να υπαχθούν με αίτησή τους μόνο φυσικά πρόσωπα και μόνον εφόσον δεν έχουν την
πτωχευτική ιδιότητα, δεν είναι δηλαδή
έμποροι. Δύνανται, ωστόσο, να ασκούν
οποιοδήποτε επάγγελμα ακόμη και επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακόμη, υπάγεται στη ρύθμιση του νόμου και πρώην έμπορος που έχασε την εμπορική ιδιότητα πριν από την παύση πληρωμών,

καθώς και ο εγγυητής εμπορικών χρεών
εφόσον δεν είναι ο ίδιος έμπορος.
2.2. Μόνιμη αδυναμία πληρωμής

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή
στο νόμο είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1, η περιέλευση σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων και από οποιαδήποτε αιτία οφειλών
που αποκλείει τυχόν πρόσκαιρη και τυχαία
οικονομική δυσχέρεια του οφειλέτη.
Η διαρκής αυτή οικονομική δυσχέρεια του
οφειλέτη, η οποία αποδεικνύεται από τον
οφειλέτη με πραγματικά περιστατικά, θα
πρέπει επιπλέον να μην έχει συμβεί δολίως. Δόλια συμπεριφορά θα μπορούσε να
χαρακτηρισθεί η εξαπάτηση των πιστωτικών ιδρυμάτων ως προς τη φερεγγυότητα
του οφειλέτη προκειμένου να επιτευχθεί
δανειοδότηση. Δεδομένου ότι η μη ύπαρξη
δόλου τεκμαίρεται, ο πιστωτής βαρύνεται
να αποδείξει τυχόν ύπαρξη δόλου.
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3. Στάδια της διαδικασίας
ρύθμισης των χρεών
3.1. Προσπάθεια πραγματοποίησης
εξωδικαστικού συμβιβασμού

Πρώτο στάδιο της διαδικασίας ρύθμισης των χρεών αποτελεί η εκ μέρους του
οφειλέτη καταβολή προσπάθειας πραγματοποίησης εξωδικαστικού συμβιβασμού
με τους πιστωτές του κατά το τελευταίο
εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης (άρθρο 2 παράγραφος 1). Η προσπάθεια αυτή πραγματοποιείται με τη συνδρομή του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή του
Μεσολαβητή Τραπεζικών Επενδυτικών
Υπηρεσιών ή δικηγόρου ή άλλου δημοσίου ή ιδιωτικού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορέα.
Ο οφειλέτης υποβάλλει πρόταση προς
τους πιστωτές του για τη ρύθμιση των
χρεών του και οι πιστωτές απαντούν εντός
εύλογης προθεσμίας που τάσσεται από
τον οφειλέτη, άλλως τεκμαίρεται η απόρριψη της πρότασης.
Διευκρινίζεται ότι η ειλικρίνεια των
δηλώσεων του οφειλέτη ως προς την
περιουσιακή του κατάσταση (άρθρο 4
παράγραφος 1 και άρθρο 10 παράγραφος
1) και η εξασφάλιση στους πιστωτές της
δυνατότητας πρόσβασης στα στοιχεία που
απεικονίζουν την περιουσιακή του κατάσταση (άρθρο 10 παράγραφος 2) κρίνεται ως καθήκον ύψιστης σημασίας. Τυχόν
παράβαση του ως άνω καθήκοντος από
δόλο ή βαριά αμέλεια επιφέρει απόρριψη του αιτήματος ρύθμισης οφειλών ή
έκπτωση από τη ρύθμιση που τυχόν αποφασίστηκε.
Τα μέρη διαμορφώνουν ελεύθερα το
περιεχόμενο του συμβιβασμού και σε
περίπτωση συμφωνίας συντάσσεται και
πρακτικό επιτυχίας που επικυρώνεται
από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη, περατώνει τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού και αποτελεί εκτελεστό τίτλο ως προς τις αναλαμβανόμενες με τη

συμφωνία υποχρεώσεις. Αντιθέτως, σε
περίπτωση αποτυχίας του εξωδικαστικού
συμβιβασμού συντάσσεται σχετική βεβαίωση αποτυχίας.
3.2. Δεύτερη, δικαστική αυτή
τη φορά, επιδίωξη συμβιβασμού

Το επόμενο στάδιο εκκινεί, σύμφωνα
με τα άρθρα 3 και 4 παράγραφος 1, με
την αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης
ενώπιον του Ειρηνοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου έχει την κατοικία ή τη
συνήθη διαμονή του. Στην αίτηση περιλαμβάνονται: (α) η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη και τα εισοδήματα του ιδίου και του συζύγου του, (β) η
κατάσταση των πιστωτών και των απαιτήσεών του και (γ) σχέδιο διευθέτησης
των οφειλών που λαμβάνει υπόψη και
την οικονομική και οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη αλλά και τα συμφέροντα των πιστωτών. Μέσα σε ένα μήνα
από την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να προσκομίσει τη
βεβαίωση αποτυχίας του εξωδικαστικού συμβιβασμού καθώς και υπεύθυνη δήλωση για την ορθότητα των οικονομικών καταστάσεων του ιδίου και
των πιστωτών. Αντίγραφα των ως άνω
εγγράφων επιδίδονται στους πιστωτές.
Οι πιστωτές καλούνται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από
την υποβολή της αίτησης να υποβάλουν
παρατηρήσεις στη γραμματεία του δικαστηρίου ειδάλλως τεκμαίρεται η συμφωνία τους με το σχέδιο διευθέτησης
των οφειλών. Σε περίπτωση, αντιθέτως,
που προβληθούν αντιρρήσεις από τους
πιστωτές, ο οφειλέτης, σύμφωνα με
την παράγραφο 1 του άρθρου 1, δύναται
σε αποκλειστική προθεσμία δέκα πέντε
ημερών που ξεκινά από την παρέλευση
δύο μηνών από την υποβολή της αίτησης να τροποποιήσει μόνο μία φορά το
σχέδιο διευθέτησης. Σε περίπτωση μη
συμφωνίας όλων των πιστωτών ως
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προς το τροποποιημένο σχέδιο, μπορεί να γίνει υπό προϋποθέσεις υποκατάσταση της συναίνεσης των πιστωτών
με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων. Στη συνέχεια, το δικαστήριο επικυρώνει το σχέδιο, το οποίο πλέον αποκτά
ισχύ δικαστικού συμβιβασμού, και η επικυρωτική αυτή απόφαση αποτελεί τίτλο
εκτελεστό.
3.3. Αναστολή των μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του
οφειλέτη

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
6 του νόμου 3869/2010, η αίτηση της
παραγράφου 1 του άρθρου 4 δεν επιφέρει αυτοδικαίως αναστολή των μέτρων
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, αλλά αυτή ζητείται, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον, με αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.
Ωστόσο, το άρθρο 85 του νόμου
3996/2011, το οποίο διασαφηνίζει το
περιεχόμενο του νόμου 3869/2010, ορίζει ότι το αρμόδιο Ειρηνοδικείο μπορεί
πλέον με την κατάθεση της αίτησης να
εκδίδει προσωρινή διαταγή ή να διατάσσει προληπτικά μέτρα μέχρι την έκδοση
της οριστικής απόφασης, γεγονός που
θα μπορούσε να περιορίσει τις υποθέσεις λήψης ασφαλιστικών μέτρων και
συνάδει με τη διαδικασία που ακολουθείται στο πτωχευτικό δίκαιο.
3.4. Τρίτο στάδιο της διαδικασίας
απαλλαγής από τις οφειλές

Το τρίτο στάδιο πραγματοποιείται με
μόνη τη ρυθμιστική παρέμβαση του δικαστηρίου χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των πιστωτών και του οφειλέτη. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του
άρθρου 1, εφόσον αποτύχει η υιοθέτηση
σχεδίου διευθέτησης οφειλών, το δικαστήριο οφείλει να ελέγξει: (α) την ύπαρξη
των αμφισβητούμενων απαιτήσεων και
Κελεμένης & Συνεργάτες
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(β) τη συνδρομή των προϋποθέσεων του
άρθρου 1 (μη εμπορική ιδιότητα, μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων
οφειλών κ.λπ.).
Το δικαστήριο, εφόσον διαπιστώσει ότι η
περιουσία του οφειλέτη δεν επαρκεί για
την εξόφληση των χρεών, ρυθμίζει το
μέρος των οφειλών το οποίο δύναται να
εκπληρώσει ο οφειλέτης με βάση τα εισοδήματά του, λαμβανομένης υπόψη και της
εξασφάλισης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου
ζωής για εκείνον και την οικογένειά του.
Στη διαδικασία ρύθμισης του χρέους υπάγεται ολόκληρη η κινητή και ακίνητη περιουσία του οφειλέτη συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων και των κάθε φύσεως εισοδημάτων (ιδίως από την προσωπική του εργασία).
Ως προς τις λοιπές οφειλές, επέρχεται απαλλαγή τους υπό τον όρο τήρησης
ενός προγράμματος πληρωμών που το
δικαστήριο επιβάλλει για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών. Αν κατά τη διάρκεια
της τετραετούς ρύθμισης επέλθει αύξηση του εισοδήματος του οφειλέτη ή περιέλθουν σε αυτόν νέα περιουσιακά στοιχεία, γίνεται αναπροσαρμογή ως προς
το ύψος των μηνιαίων καταβολών κατόπιν υποβολής αίτησης του οφειλέτη ή και
του πιστωτή, η οποία επιδίδεται μέσα σε
ένα μήνα από την υποβολή της στο αρμόδιο δικαστήριο (άρθρο 8 παράγραφος 4).
Ανάλογη δυνατότητα παρέχει η παράγραφος 5 του ιδίου άρθρου για τις περιπτώσεις όμως ανεργίας, σοβαρών προβλημάτων υγείας και ανεπάρκειας εισοδήματος του οφειλέτη. Η απόφαση που ορίζει
μηνιαίες καταβολές, συμμέτρως διανε-
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μόμενες προς όλους τους πιστωτές, είναι
αμέσως εκτελεστή και δεν επιτρέπεται η
δικαστική αναστολή της (άρθρο 8 παράγραφος 6).
4. Προστασία της κύριας
κατοικίας του οφειλέτη
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου
9, ο οφειλέτης υποχρεούται να αποδεχθεί την εκποίηση της ρευστοποιήσιμης
περιουσίας του και το διορισμό εκκαθαριστή όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από
το δικαστήριο για την ικανοποίηση των
πιστωτών ή για την υποβοήθηση της εκτέλεσης των όρων ρύθμισης των οφειλών
για την απαλλαγή του οφειλέτη από τα
χρέη ή για την εξασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών.
Όμως, στην παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου περιλαμβάνεται ρύθμιση με την
οποία εξασφαλίζεται η διατήρηση της
κύριας κατοικίας του οφειλέτη (ακόμα
και αν ο οφειλέτης έχει μόνο την επικαρπία ή την ψιλή κυριότητα αυτής) προκειμένου αυτός να απολαμβάνει ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης.
Συγκεκριμένα, ο οφειλέτης υποβάλει
στο δικαστήριο πρόταση εκκαθάρισης
ζητώντας την εξαίρεση από την εκποίηση του ακινήτου που χρησιμεύει ως κύρια
κατοικία του εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει το προβλεπόμενο από τις ισχύουσες
διατάξεις όριο αφορολόγητης απόκτησης πρώτης κατοικίας, προσαυξημένο
κατά πενήντα τοις εκατό. Προϋπόθεση γι’
αυτή την εξαίρεση είναι η ανάληψη από
μέρους του οφειλέτη στεγαστικού δανείου μέχρι είκοσι ετών για την εξυπηρέτη-

ση χρέους το οποίο μπορεί να ανέρχεται
μέχρι το ποσό που αντιστοιχεί στο ογδόντα πέντε τοις εκατό της εμπορικής αξίας
της κατοικίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως,
λαμβάνονται υπόψη και τα συμφέροντα
των πιστωτών τα οποία δε θα πρέπει να
θίγονται.
5. Απαλλαγή από το υπόλοιπο
των χρεών
Η κανονική εκτέλεση από τον οφειλέτη
των υποχρεώσεων που του επιβάλλονται
για τέσσερα έτη με την ανωτέρω απόφαση συνεπάγεται την εκ του νόμου (άρθρο
416 του Αστικού Κώδικα) οριστική απαλλαγή του από τυχόν υφιστάμενο υπόλοιπο οφειλής έναντι όλων των πιστωτών,
ακόμη και έναντι εκείνων που δεν ανήγγειλαν τις απαιτήσεις τους (άρθρο 11
παράγραφος 1). Η απαλλαγή αυτή ισχύει και έναντι των εγγυητών, των εις ολόκληρον υπόχρεων ή άλλων δικαιούχων σε αναγωγή (άρθρο 12). Ο οφειλέτης, μάλιστα, έχει το δικαίωμα να ζητήσει
από το δικαστήριο με αίτηση που κοινοποιείται στους πιστωτές να πιστοποιήσει
αυτή την άφεση χρέους, κατά τη συζήτηση για τη διαπίστωση της εκτέλεσης των
υποχρεώσεών του. Αντιθέτως, σε περίπτωση που ο οφειλέτης καθυστερεί την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από
τη ρύθμιση των οφειλών για διάστημα
μεγαλύτερο των τριών μηνών ή δυστροπεί επανειλημμένα στην τήρηση της ρύθμισης, το δικαστήριο διατάζει την έκπτωση του οφειλέτη από τη ρύθμιση με αίτηση του θιγόμενου πιστωτή (άρθρο 11
παράγραφος 2). n
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Αποζημίωση Θυμάτων
Εγκλημάτων Βίας από Πρόθεση
n Κωνσταντίνα Σουλτάτη

1. Εισαγωγή
Με το νόμο 3811/2009 η ελληνική νομοθεσία εναρμονίστηκε στις διατάξεις της
Οδηγίας 2004/80/ΕΚ για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Με την Οδηγία αυτή θεσπίστηκε
ένα σύστημα συνεργασίας για τη διευκόλυνση της αποζημίωσης των θυμάτων
εγκληματικών πράξεων από πρόθεση σε
υποθέσεις με διασυνοριακό χαρακτήρα
από το κράτος - μέλος στο έδαφος του
οποίου έχει τελεστεί το εν λόγω αδίκημα.
Για να συντρέξει αυτό το δικαίωμα αποζημίωσης θα πρέπει ο δράστης είτε να μη
διαθέτει τους απαιτούμενους προς αποζημίωση πόρους είτε να μην είναι δυνατό να εξακριβωθεί η ταυτότητά του είτε
να μην είναι εφικτό να διωχθεί ποινικά.
Έτσι, κατ’ επιταγή του ευρωπαϊκού δικαίου συστάθηκε η «Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης» η οποία εποπτεύεται από το
Υπουργείο Δικαιοσύνης και επιμελείται
την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης
στα θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση.
2. Προϋποθέσεις της
καταβολής αποζημίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου
3811/2009, αξίωση καταβολής αποζημίωσης έχουν τα θύματα εγκλημάτων βίας
που τελέστηκαν στην Ελλάδα, δηλαδή τα
θύματα:
• κάθε αξιόποινης πράξης από πρόθεση η
οποία τελείται με χρήση σωματικής βίας ή
απειλή σωματικής βίας και έχει ως επακόλουθο το θάνατο ή τη βαριά σωματική ή
διανοητική πάθηση του θύματος, και

• κάθε αξιόποινης πράξης από πρόθεση η
οποία τελείται με χρήση σωματικής βίας ή
απειλή σωματικής βίας και τιμωρείται με
κάθειρξη.
Για την καταβολή της αποζημίωσης θα
πρέπει περαιτέρω να συντρέχουν οι κάτωθι προϋποθέσεις:
• η αδυναμία εξακρίβωσης της ταυτότητας
του δράστη, γεγονός που αποδεικνύεται
από τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο
αγνώστων δραστών ή
• η αδυναμία του θύματος να ικανοποιήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο την αξίωση αποζημίωσης σε βάρος του δράστη,
όπως αυτή προσδιορίστηκε με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, εξαιτίας της
μη διάθεσης από μέρους του δράστη
των απαιτούμενων προς τούτο πόρων.
Ή ακόμη της αδυναμίας ποινικής του
δίωξης ή επιβολής ποινής με αποτέλεσμα τη θέση της δικογραφίας στο αρχείο
με πράξη του αρμοδίου εισαγγελέα ή
την έκδοση αμετάκλητου απαλλακτικού
βουλεύματος ή την έκδοση αμετάκλητης
αθωωτικής απόφασης ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο οριστική περάτωση
της υπόθεσης.
• Καταβολή παραβόλου ύψους €100.
Ακόμη, όμως, κι αν συντρέχουν οι πιο
πάνω προϋποθέσεις το θύμα εγκλήματος
βίας δε θα δικαιούται αποζημίωσης στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
• Αν η πράξη τελέστηκε μεταξύ μελών
εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας ή
τρομοκρατικής οργάνωσης.
• Αν υπαίτια παρέλειψε ή καθυστέρησε να
καταγγείλει εντός πέντε ημερών την εις
βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη με
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αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η διακρίβωση της ταυτότητας του δράστη. Αν εμποδίστηκε από λόγο ανωτέρας βίας να καταγγείλει τη σε βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη, η προθεσμία των πέντε ημερών αρχίζει από την άρση του λόγου ανωτέρας βίας.
• Αν στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας αρνήθηκε αδικαιολόγητα τη συνδρομή του στις αρμόδιες αρχές και ιδίως αρνήθηκε να καταθέσει, απέκρυψε ή αμέλησε να προσκομίσει ουσιώδη
αποδεικτικά στοιχεία με αποτέλεσμα να
δυσχερανθεί η διακρίβωση της ταυτότητας του δράστη.
• Σε κάθε άλλη περίπτωση όπου, ενόψει των περιστάσεων της συγκεκριμένης
υπόθεσης, η αξίωση αποζημίωσης από το
θύμα συνιστά κατάχρηση δικαιώματος.
3. Προσδιορισμός του ποσού
της αποζημίωσης
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του νόμου
3811/2009, για τον προσδιορισμό της
αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη το πταίσμα του θύματος και καλύπτονται τα ιατρικά έξοδα και νοσήλια, η απώλεια εισοδήματος για εύλογο χρονικό διάστημα και
τα έξοδα κηδείας. Αντιθέτως, ρητά ορίζεται ότι η αποζημίωση δεν καλύπτει την εκ
μέρους του θύματος, συγγενούς του ή τρίτου καταβολή λύτρων στους δράστες των
εγκλημάτων της αρπαγής (άρθρο 322 Ποινικού Κώδικα) και της αρπαγής ανηλίκων
(άρθρο 324 Ποινικού Κώδικα). Περαιτέρω, για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης συνυπολογίζονται οι δαπάνες
που τυχόν κατέβαλε το ελληνικό δημόσιο
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για τη νοσηλεία του αιτούντος, καθώς και
οποιοδήποτε άλλο ποσό έχει εισπράξει το
θύμα από το δράστη, από την κοινωνική
ασφάλιση ή από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
Εφόσον το ελληνικό δημόσιο καταβάλλει την ως άνω αποζημίωση, με το άρθρο
10 του νόμου 3811/2009 προβλέπεται
ότι υποκαθίσταται στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις του θύματος μέχρι το ύψος
του καταβληθέντος ποσού. Κατά της απόφασης της Ελληνικής Αρχής Αποζημίωσης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής
από τον αιτούντα και το ελληνικό δημόσιο
ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
4. Αποζημίωση θυμάτων
εγκλημάτων βίας από πρόθεση
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που έχουν τελεστεί στην
επικράτεια άλλου κράτους
– μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης
Θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση που έχουν τελεστεί στην επικράτεια
άλλου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οποία (θύματα) έχουν
την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή
τους στην Ελλάδα δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση στην Ελληνική Αρχή Συνδρομής, η οποία έχει οριστεί ως το ειδικό γραφείο συνδρομής της Ελληνικής
Αρχής Αποζημίωσης, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. οικ. 45944/5.5.2010 απόφαση
του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η Ελλη-

νική Αρχή Συνδρομής αναλαμβάνει, ειδικότερα, να διαβιβάσει την αίτηση αποζημίωσης στο αντίστοιχο για τη χορήγηση της αποζημίωσης όργανο του οικείου
κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συνδράμει στην ακρόαση του
αιτούντος με σχετικό αίτημα της αρμόδιας Αρχής Αποζημίωσης του κράτους μέλους, είτε (α) παρέχοντας και εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη υλικοτεχνική
υποδομή για τη διενέργεια τηλεφωνικής
ακρόασης ή τηλεεικονοδιάσκεψης είτε
(β) διενεργώντας η ίδια την ακρόαση και
διαβιβάζοντας, εν συνεχεία, το πρακτικό
ακρόασης με την επίσημη μετάφρασή του
στην επίσημη γλώσσα του οικείου κράτους – μέλους. n
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η Συντηρητική Κατάσχεση Περιουσιακών
Στοιχείων του Οφειλέτη ως Ασφαλιστικό
Μέτρο του Δανειστή
n Γιάννης Κελεμένης

1. Το δικαίωμα προσωρινής
δικαστικής προστασίας
Η διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων
αποβλέπει στην κατά το δυνατόν προσφορότερη παροχή προσωρινής δικαστικής προστασίας όταν επικείμενος
κίνδυνος ή κατεπείγουσα περίπτωση
απειλεί το ουσιαστικό δικαίωμα ή την
απαίτηση του δικαιούχου. Συνεπώς,
κριτήρια για τη λήψη και εφαρμογή των
ασφαλιστικών μέτρων αποτελούν (α) η
κατεπείγουσα περίπτωση και (β) ο αναπότρεπτος-επικείμενος κίνδυνος.
(α) Επείγουσα περίπτωση συντρέχει
όταν παρίσταται αναγκαία η προσωρινή
απόλαυση του ασφαλιστέου δικαιώματος από το δικαιούχο αυτού.
(β) Επικείμενος κίνδυνος συντρέχει στην
περίπτωση επερχόμενης ματαίωσης του
διαγνωσθησομένου στην κύρια δίκη
δικαιώματος, οπότε, εάν δεν αποτραπεί
θα καταστεί ανέφικτη η πραγμάτωση της
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη μετά την περάτωση της διαγνωστικής δίκης και την απόκτηση εκτελεστού
τίτλου από το δανειστή.
Στο πλαίσιο αυτό, ο νόμος προϋποθέτει
την ύπαρξη αδήριτης ανάγκης για έκτακτη δικαστική προστασία του διαδίκου
που να δικαιολογείται από τη συνδρομή επείγουσας περίπτωσης ή πραγματικών περιστατικών και, συγκεκριμένα,
κινδύνου να ματαιωθεί η απαίτηση. Αν

οι πραγματικές αυτές προϋποθέσεις δεν
υπάρχουν ή δεν πιθανολογούνται, τότε
δε δικαιολογείται η λήψη ασφαλιστικών
μέτρων.
2. Η συντηρητική κατάσχεση
περιουσιακών στοιχείων του
οφειλέτη από το δανειστή ως
ασφαλιστικό μέτρο
Μορφή προσωρινής εξασφάλισης του
δικαιώματος του δικαιούχου αποτελεί η
συντηρητική κατάσχεση περιουσιακών
στοιχείων του οφειλέτη από το δανειστή. Η συντηρητική κατάσχεση αποτελεί
το συνηθέστερο για την προστασία του
δανειστή ασφαλιστικό μέτρο, το οποίο
μπορεί να διασφαλίσει την απειλούμενη ουσιαστική αξίωση δια της προσωρινής δέσμευσης της περιουσίας του
οφειλέτη. Συντηρητική κατάσχεση επιβάλλεται μόνο προς διασφάλιση χρηματικών απαιτήσεων και όχι άλλων περιουσιακών δικαιωμάτων, όπως περιοδικής μελλοντικής απαίτησης ή αόριστης
απαίτησης προσδιορισμένης κατ’ είδος
ή απαίτησης που τελεί υπό προθεσμία
ή αίρεση. Έτσι, το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου στην υπ’ αριθ. 3178/2006
απόφασή του έκρινε ότι η ασφαλιστέα
αξίωση της αιτούσας, η οποία επεδίωκε την κατάρτιση κύριας σύμβασης
μεταβίβασης οριζόντιας ιδιοκτησίας
με εργολάβο που αρνείτο να προβεί σε

όσα είχαν συμφωνηθεί με προσύμφωνο για αντιπαροχή, δεν είναι χρηματική
και συνεπώς δεν ήταν νόμιμο το αίτημα
για συντηρητική κατάσχεση της περιουσίας του οφειλέτη-εργολάβου. Δεκτικό
συντηρητικής κατάσχεσης είναι, επομένως, περιουσιακό στοιχείο του οφειλέτη, όπως κινητά, ακίνητα, εμπράγματα δικαιώματα πάνω σ’ αυτά και απαιτήσεις, είτε βρίσκονται στα χέρια του είτε
στα χέρια τρίτου.
Στην αίτηση, όπως και στην απόφαση,
για τη συντηρητική κατάσχεση δε χρειάζεται να αναφέρονται συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη που θα δεσμευθούν, εκτός εάν πρόκειται για συντηρητική κατάσχεση πλοίου ή αεροσκάφους ή ειδικών περιουσιακών στοιχείων. Αιτών είναι ο δανειστής
που ισχυρίζεται ότι είναι δικαιούχος της
απαίτησης και ζητεί τη διασφάλισή της.
Εάν, όμως, ο δανειστής έχει εκτελεστό
τίτλο και κατά συνέπεια μπορεί να προβεί σε αναγκαστική εκτέλεση δεν έχει
έννομο συμφέρον να ζητήσει συντηρητική κατάσχεση.1
3. Προϋπόθεση εφαρμογής
του μέτρου συντηρητικής
κατάσχεσης
Προϋπόθεση επιβολής του μέτρου της
συντηρητικής κατάσχεσης είναι, όπως
και στα λοιπά ασφαλιστικά μέτρα, η

1 Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 13293/2010
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ύπαρξη κατεπείγουσας περίπτωσης
προστασίας του δανειστή ή η συνδρομή επικείμενου κινδύνου ματαίωσης
της ικανοποίησής του κατά το στάδιο
της διαγνωστικής δίκης. Μάλιστα, ο εν
λόγω κίνδυνος πρέπει να είναι τέτοιος,
ώστε να μην μπορεί να αντιμετωπισθεί με άλλα ηπιότερα μέτρα. Κίνδυνο στην περιουσία του οφειλέτη αποτελούν με την ευρεία έννοια του όρου
η επικείμενη απαλλοτρίωση, η απόκρυψη, η καταστροφή και αλλοίωση περιουσιακού στοιχείου. Ειδικότερα, επί
συντηρητικής κατάσχεσης ως επικείμενος κίνδυνος που να δικαιολογεί τη
λήψη του συγκεκριμένου ασφαλιστικού
μέτρου νοείται η πιθανολόγηση ότι επίκειται προσεχής αποξένωση του οφειλέτη από την κατασχετή περιουσία του
με αποτέλεσμα η επίσπευση εναντίον
του αναγκαστικής εκτέλεσης μετά το
τέλος της διαγνωστικής δίκης να καθίσταται αδύνατη.
Κατά τη νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων, για να γίνει δεκτή
η αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης
δεν αρκεί η ενδεχόμενη μεταβολή ή
η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη ή η αφερεγγυότητα
αυτού.2 Τούτο σημαίνει ότι δεν αποτελεί επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα
περίπτωση η ελαττωμένη περιουσιακή κατάσταση κάποιου κατά το χρόνο
άσκησης των ασφαλιστικών μέτρων
ή η πιθανή μεταβολή στο μέλλον της
περιουσιακής καταστάσεως κάποιου
προσώπου.3 Κι αυτό διότι η αντίθετη
παραδοχή θα οδηγούσε σε καταχρη-

στική άσκηση αιτήσεων συντηρητικής κατάσχεσης των δανειστών κατά
των οφειλετών τους για κάθε εκκρεμή αγωγή ενόψει της ενδεχόμενης,
κατά την κοινή πείρα και λογική, μεταβολής ή ελαττώσεως της περιουσιακής κατάστασης του διαδίκου. Ως εκ
τούτου, η αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης για να είναι ορισμένη πρέπει να περιέχει, έστω και συνοπτικά,
τα πιθανολογούντα τη συνδρομή του
επικειμένου κινδύνου ή της επείγουσας περιπτώσεως περιστατικά.4 Έτσι,
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην απόφαση 7818/2011 απέρριψε την αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης καθώς έκρινε ότι από τα προσκομιζόμενα αποδεικτικά στοιχεία
δεν πιθανολογήθηκε: (α) καμία συγκεκριμένη ενέργεια του καθ’ ου από την
οποία να εκδηλώνεται η πρόθεσή του
για εκποίηση οποιουδήποτε στοιχείου
της κατασχετής περιουσίας του ή (β)
ότι η περιουσία του καθ’ ου βαρύνεται
για την εξασφάλιση χρεών του προς
τρίτους. Ομοίως, κατά το Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ’ αριθ.
7810/2003 απόφασή του, η επικαλούμενη από τον αιτούντα ελαττωμένη περιουσία της πρώτης των καθών
(εταιρείας) και η αόριστη αναφορά σε
καθοδική πορεία των εργασιών της
και σε ύπαρξη άλλων δανειστών της
που ενδεχομένως θα στραφούν κατ'
αυτής δικαστικά δεν αρκούν, και αληθινά υποτιθέμενες, για να δικαιολογήσουν τη λήψη του συγκεκριμένου
ασφαλιστικού μέτρου.

Κατά συνέπεια, απαιτώντας ο νόμος επικείμενο κίνδυνο ή επείγουσα περίπτωση εννοεί την ύπαρξη ανάγκης έκτακτης δικαστικής προστασίας του διαδίκου που δικαιολογείται από τη συνδρομή παρόντων πραγματικών περιστατικών κάποιου συγκεκριμένου κινδύνου
ματαίωσης ή επείγουσας περίπτωσης
της παρούσας στιγμής. Ο επικείμενος
κίνδυνος πιθανολογείται όταν με επιμέρους ενέργειες ο οφειλέτης εκδηλώνει
την πρόθεσή του να εκποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο της κατασχετής περιουσίας του. Επομένως, η θεωρητική μεταβολή στο μέλλον της περιουσιακής
κατάστασης του καθ’ ού ή η ελαττωμένη περιουσιακή του κατάσταση ή ακόμα
και η αφερεγγυότητα του οφειλέτη δεν
συνιστούν μεμονωμένα θεμελιωτική
προϋπόθεση της λήψης ασφαλιστικών
μέτρων. Και τούτο διότι δεν εμπίπτουν
ούτε στην έννοια της επείγουσας περίπτωσης ούτε στην έννοια του επικείμενου κινδύνου.
4. Συνέπειες συντηρητικής
κατάσχεσης
Με τη συντηρητική κατάσχεση είναι
δυνατό να δεσμευθεί το ενεργητικό της
περιουσίας του οφειλέτη και ειδικότερα τα εμπράγματα δικαιώματά του, υπό
την επιφύλαξη ότι ο δικαιούχος έχει
την εξουσία διάθεσης και ότι τα κατασχόμενα έχουν χρηματική αξία. Αποτέλεσμα της δέσμευσης αυτής είναι ότι
ο οφειλέτης δεν μπορεί να διαθέσει
τα περιουσιακά αυτά στοιχεία σε τρίτους. Ως διάθεση νοείται η δικαιοπρα-

2 Ενδεικτικά: Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7818/2011, Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης 13293/2010, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών
7810/2003, Μονομελές Πρωτοδικείο Βόλου 1156/2002, Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 31951/1996.
3 Στην απόφασή του 1883/2009, το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών πιθανολόγησε αφερεγγυότητα της καθ’ ης η αίτηση εταιρείας και έκανε δεκτή την
αίτηση συντηρητικής κατάσχεσης. Και τούτο διότι η καθ’ ης όφειλε διάφορα ποσά σε περισσότερες εταιρείες, δεν διέθετε εμφανή περιουσιακά στοιχεία
στην Ελλάδα και ακίνητο ιδιοκτησίας της στην αλλοδαπή ήταν υποθηκευμένο.
4 Η συμπλήρωση με το σημείωμα ή με παραπομπή στην κυρία αγωγή που δεν ενσωματώνεται στην αίτηση δεν είναι παραδεκτή (Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών 7810/2003).
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κτική απαλλοτρίωση του πράγματος
που συνεπάγεται μεταβολή του δικαιώματος του δικαιούχου σε αυτό και μπορεί να συνίσταται σε απόσβεση, μεταβίβαση, αλλοίωση ή επιβάρυνσή του,

δηλαδή ολοκληρωτική αποξένωση
του δικαιούχου από το δικαίωμά του.
Στην έννοια της διάθεσης δεν εντάσσεται η αναγκαστική απαλλοτρίωση αφού
αυτή δεν είναι συνέπεια της ελεύθερης
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βούλησης του δικαιούχου. Επομένως,
το συντηρητικώς κατασχεμένο πράγμα
μπορεί να κατασχεθεί με τη διαδικασία
της αναγκαστικής εκτέλεσης και κατάσχεσης. n
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ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Φορολογική Νομοθεσία
n Ελένη Πίτσα

1. Νόμος 3986/2011
«Επείγοντα Μέτρα
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου
Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2012 – 2015»
1.1. Ειδική εισφορά αλληλεγγύης

Με το άρθρο 29 του εν λόγω νόμου επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, τα οποία θα
προκύπτουν κατά τις διαχειριστικές χρήσεις 2010 έως και 2014. Για την επιβολή της εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη το
ετήσιο συνολικό καθαρό ατομικό εισόδημα, πραγματικό ή τεκμαρτό (πριν τις
σχετικές μειώσεις), φορολογούμενο
ή απαλλασσόμενο του φυσικού προσώπου. Εξαιρούνται μισθοί και συντάξεις. Επίσης, εξαιρούνται αποζημιώσεις
μισθωτών υπηρεσιών και εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά από ταμεία προνοίας
και ασφαλιστικούς οργανισμούς στους
δικαιούχους, καθώς και εφάπαξ καταβαλλόμενα ποσά σε δημοσίους υπαλλήλους λόγω εθελούσιας εξόδου από την
υπηρεσία με παραίτηση και οι μακροχρόνια άνεργοι, εφόσον κατά το χρόνο της
βεβαίωσης δεν έχουν πραγματικά εισοδήματα.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα ως
εξής (πίνακας 1).
Το ποσό της εισφοράς δύναται να καταβληθεί σε έως 6 ίσες μηνιαίες δόσεις. Σε
περίπτωση εφάπαξ καταβολής του ποσού
παρέχεται έκπτωση 5% στο ποσό που
απομένει μετά την αφαίρεση της πρώτης δόσης. Σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση ασκήσεως προσφυγής ή υποβολής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1
Εισόδημα (ποσά σε ευρώ)

Συντελεστής (%)

12.001,00 - 20.000,00

1% επί ολόκληρου του ποσού

20.001,00 - 50.000,00

2% επί ολόκληρου του ποσού

50.001,00 - 100.000,00

3% επί ολόκληρου του ποσού

100.001,00 ευρώ και άνω

4% επί ολόκληρου του ποσού

αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς δεν αναστέλλεται η βεβαίωση και
είσπραξη του ποσού της εισφοράς.
1.2. Έκτακτη εισφορά στα ποσά της
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης

Με το άρθρο 30 του εν λόγω νόμου επιβάλλεται έκτακτη εισφορά στα ποσά της
ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
σκαφών αναψυχής, ιδιωτικής χρήσης,
αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεμοπτέρων, καθώς και δεξαμενών κολύμβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικονομικού
έτους 2011. Το ποσό της εισφοράς επιβάλλεται στο ποσό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης και υπολογίζεται με τους
ακόλουθους συντελεστές ανά κατηγορία
δαπάνης:
(α) Τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των
1.929 κυβικών εκατοστών με συντελεστή 5% (με εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης παλαιότητας άνω
των 10 ετών από την πρώτη κυκλοφορία
τους στην Ελλάδα και τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων που
απαλλάσσονται των τελών κυκλοφορίας).
(β) Τα σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης
με συντελεστή 5% (χωρίς να περιλαμβά-

νεται στο ποσό της δαπάνης η αμοιβή του
πληρώματος). Εξαιρούνται τα μηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή μη,
ολικού μήκους μέχρι 6 μέτρα.
(γ) Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα με συντελεστή 5%.
(δ) Οι δεξαμενές κολύμβησης, εσωτερικές
ή εξωτερικές, με συντελεστή 5%.
Σύμφωνα με το νόμο, η άσκηση προσφυγής ή η υποβολή αίτησης για διοικητική
επίλυση της διαφοράς δεν αναστέλλει τη
βεβαίωση και την είσπραξη του ποσού της
εισφοράς.
1.3. Τέλος επιτηδεύματος

Με το άρθρο 31 του εν λόγω νόμου επιβάλλεται στους επιτηδευματίες με βιβλία
Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, οι οποίοι ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, ετήσιο
τέλος επιτηδεύματος που ορίζεται ως
ακολούθως:
(α) για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους
επαγγελματίες που έχουν έδρα σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με
πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους σε 400
ευρώ ετησίως και
(β) για τις επιχειρήσεις ή ελεύθερους
επαγγελματίες που έχουν έδρα σε πόλεις
με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους σε 500 ευρώ ετησίως.
Στις περιπτώσεις λειτουργίας υποκατα-
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στημάτων επιβάλλεται επιπλέον τέλος
επιτηδεύματος 300 ευρώ για κάθε υποκατάστημα και σε περίπτωση διακοπής
της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της
χρήσης το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα με τους μήνες λειτουργίας.

Εξαιρετικά για το οικονομικό έτος 2011
το τέλος επιτηδεύματος ορίζεται σε 300
ευρώ και για τις δύο κατηγορίες επιτηδευματιών και ελεύθερων επαγγελματιών και συμβεβαιώνεται και καταβάλλεται με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
Κλιμάκιο
(ποσά σε ευρώ)

Φορολογικός
Συντελεστής
κατά Κλιμάκιο

200.000,00

0

300.000,00

Ποσό
Φόρου κατά
Κλιμάκιο

Σύνολο
Φορολογητέας
Αξίας

Σύνολο
Φόρου

0

200.000,00

0

0,2%

600,00

500.000,00

600,00

100.000,00

0,3%

300,00

600.000,00

900,00

100.000,00

0,6%

600,00

700.000,00

1.500,00

100.000,00

0,9%

900,00

800.000,00

2.400,00

Υπερβάλλον

1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
Είδος

Ποσό
Φόρου (€)

Μονάδα επιβολής

«θ) Πετρέλαιο εξωτερικής καύσης
(FUEL OIL - Μαζούτ)

38

1.000 χιλιόγραμμα

ιγ) Υγραέρια (LPG) που χρησιμοποιούνται
ως καύσιμα κινητήρων

200

1.000 χιλιόγραμμα

ιδ) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που
χρησιμοποιούνται:
- ως καύσιμα θέρμανσης και
- για άλλες χρήσεις εκτός από αυτές που
καθορίζονται στις περιπτώσεις ιγ’ και ιε’

60

1000 χιλιόγραμμα

ιε) Υγραέρια (LPG) και μεθάνιο που προορίζονται
για βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική χρήση
σε κινητήρες πλην της περίπτωσης ιγ’

120

1.000 χιλιόγραμμα

ιζ) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται
ως καύσιμο θέρμανσης

1,5

Gigajoule μεικτή
θερμογόνος δύναμη

ιη) Φυσικό αέριο που χρησιμοποιείται για άλλες
χρήσεις εκτός από αυτές που καθορίζονται στις
παραπάνω ιστ) και ιζ) περιπτώσεις

1,5

Gigajoule μεικτή
θερμογόνος
δύναμη»
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1.4. Φορολογία ακίνητης
περιουσίας

Με το άρθρο 33 του εν λόγω νόμου ρυθμίζεται το θέμα της φορολογίας ακίνητης
περιουσίας. Ειδικότερα, επί της συνολικής αξίας της ακίνητης περιουσίας κάθε
φυσικού προσώπου επιβάλλεται φόρος,
ο οποίος εφαρμόζεται από 1η Ιανουαρίου
2011, σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα
(πίνακας 2).
Ειδικά για τα έτη 2010 και 2011, ο φόρος
ακίνητης περιουσίας που αναλογεί στα
φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα θα καταβάλλεται σε 3 ίσες
δόσεις.
1.5. Ειδικός φόρος κατανάλωσης

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του εν
λόγω νόμου ορίζονται οι νέοι συντελεστές
ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για
τα εξής ενεργειακά προϊόντα (πίνακας 3).
2. Νόμος 4002/2011
«Τροποποίηση
της συνταξιοδοτικής
νομοθεσίας του Δημοσίου
Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη
και τη δημοσιονομική
εξυγίανση κ.λπ.»
Με το νόμο 4002/2011 δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να ρυθμίσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το δημόσιο με ευνοϊκούς όρους
όσον αφορά στην επιβολή κυρώσεων
και προστίμων. Ειδικότερα, οι υπόχρεοι
φόρου εισοδήματος που δεν έχουν υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ανακριβή
δήλωση μπορούν να υποβάλλουν αρχικές
ή συμπληρωματικές δηλώσεις για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το
οικονομικό έτος 2010 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων αυτών
παρατείνεται μέχρι 30.12.2011, βάσει της
Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1241/2011. Ο φόρος εισοδήματος καταβάλλεται, εφόσον πρόκειΚελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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ται για νομικά πρόσωπα, σε 3 ίσες μηνιαίες δόσεις. Εάν ο φόρος αφορά φυσικά
πρόσωπα, καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες
ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση αυτού.
Έως 30.12.2011 παρέχεται, επίσης, στους
φορολογούμενους η δυνατότητα υποβολής δηλώσεων που η προθεσμία υποβολής τους έληξε μέχρι την 14.07.2011 και
αφορούν περιπτώσεις δηλώσεων ΦΠΑ,
αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων,
φόρου υπεραξίας ακινήτων από αναπροσαρμογή, φόρου κύκλου εργασιών, τελών
χαρτοσήμου, παρακρατούμενων φόρων,
κλπ. Ο φόρος των περιπτώσεων αυτών
καταβάλλεται είτε εφάπαξ με την υποβολή της δήλωσης είτε σε 6 ίσες μηνιαίες
δόσεις. Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που με τις ανωτέρω δηλώσεις δεν
προκύπτει φόρος προς καταβολή, τότε δεν
επιβάλλεται πρόστιμο.
Τα ανωτέρω δεν ισχύουν, μεταξύ άλλων,
για: (α) περιπτώσεις που μέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόμου έχουν εκδοθεί
και καταχωρηθεί στα οικεία βιβλία μεταγραφής οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, (β) υποθέσεις φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και δήλωσης στοιχείων ακινήτων Ε9, (γ) δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος με τις οποίες δηλώνεται
ζημία και (δ) περιπτώσεις υποβολής περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ περιόδων από
01.01.2011 και μετά.
Περαιτέρω, με την παράγραφο 2 του ίδιου
άρθρου παρατείνεται η προθεσμία παραγραφής δικαιωμάτων του Δημοσίου για
κοινοποίηση φύλλων ελέγχου ή πράξεων
επιβολής φόρων, τελών, εισφορών που
λήγουν στις 31.12.2011 έως 31.12.2012.
Ειδικότερα, η ανωτέρω παράταση καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις χρήσεων
2000 και μετά καθώς και υποθέσεις με
πλαστά ή εικονικά ή νοθευμένα φορολογικά στοιχεία, υποθέσεις με κατασχεθέντα
ανεπίσημα βιβλία και στοιχεία και υποθέ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4
Κλιμάκιο
Εισοδήματος
(ποσά σε ευρώ)

Φορολογικός
Φόρος
Συντελεστής (%) Κλιμακίου
(ποσά σε
ευρώ)

Σύνολο
Εισοδήματος
(ποσά σε
ευρώ)

Σύνολο
Φόρου
(ποσά σε
ευρώ)

5.000,00

0

0

5.000,00

0

7.000,00

10

700,00

12.000,00

700,00

4.000,00

18

720,00

16.000,00

1.420,00

10.000,00

25

2.500,00

26.000,00

3.920,00

14.000,00

35

4.900,00

40.000,00

8.820,00

20.000,00

38

7.600,00

60.000,00

16.420,00

40.000,00

40

16.000,00

100.000,00

32.420,00

Άνω 100.000,00

45

σεις μη υποβολής δήλωσης για τις οποίες
προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος παραγραφής.
Επιπροσθέτως, καταργούνται από
01.09.2011 οι διατάξεις του άρθρου 4 του
νόμου 3610/2007, οι οποίες έδιναν τη
δυνατότητα στο φορολογούμενο που επιλέχθηκε για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο να υποβάλει αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών φορολογιών τελών και εισφορών με
μείωση στο ½ των πρόσθετων φόρων που
προβλέπονται επί εκπρόθεσμων δηλώσεων. Ωστόσο, παραμένουν σε ισχύ οι διατάξεις με τις οποίες επιτρέπεται η επίδοση
αρχικής ή συμπληρωματικής δήλωσης και
κατά το στάδιο του ελέγχου.
3. Νόμος 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο
βαθμολόγιο, εργασιακή
εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής
2012 – 2015»
Με το άρθρο 38 του νόμου 4024/2011

καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 8
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
σχετικά με την έκπτωση δαπανών από το
συνολικό εισόδημα και το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με
βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου,
υποβάλλεται σε φόρο με βάση την ακόλουθη κλίμακα (πίνακας 4).
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά 2.000
ευρώ για κάθε τέκνο από τα δύο πρώτα
του φορολογουμένου που τον βαρύνουν
και κατά 3.000 ευρώ για κάθε επόμενο
τέκνο που τον βαρύνει.
Για ειδικές κατηγορίες φορολογουμένων
(π.χ. νέοι έως 30 ετών, συνταξιούχοι άνω
των 65) το ανωτέρω αφορολόγητο όριο
ορίζεται στις 9.000 ευρώ. Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει εφόσον
ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και
λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιεί ο
ίδιος, η σύζυγός του και τα τέκνα που τους
βαρύνουν. Για την προσκόμιση αποδείξεων ισχύουν εξαιρέσεις, ενώ το ποσό των
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αποδείξεων δαπανών ορίζεται σε ποσοστό 25% του ατομικού εισοδήματος του
φορολογουμένου του δηλούμενου και
φορολογούμενου σύμφωνα με τις γενικές
διατάξεις και για ποσό εισοδήματος μέχρι
60.000 ευρώ. Επίσης, ρυθμίζονται αναλυτικά θέματα διαμόρφωσης του αφορολόγητου ορίου για διάφορες κατηγορίες,
καθώς και η μείωση του ποσού του φόρου
που προκύπτει κατά ποσοστό 10% για διάφορες δαπάνες.
4. ΠΟΛ. 1150/14.07.2011
«Καταβολή του ΦΠΑ σε
δόσεις κ.λπ. Οδηγίες για την
εφαρμογή του άρθρου 27 του
νόμου 3943/2011»
Με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση
παρέχεται η δυνατότητα υποβολής εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων και χωρίς
την καταβολή του συνόλου του οφειλόμενου φόρου. Συγκεκριμένα, προβλέπεται
ότι ο φόρος που οφείλεται βάσει εμπρόθεσμων περιοδικών δηλώσεων που υποβάλλονται μετά την 1.7.2011 δύναται να
καταβάλλεται σε έως 3 δόσεις (κάθε δόση
όχι μικρότερη των €300). Με την υποβολή της εμπρόθεσμης περιοδικής δήλωσης (αρχικής ή τροποποιητικής) καταβάλλεται ως πρώτη δόση ποσοστό τουλάχιστον 40% του συνολικά οφειλόμενου
φόρου με την προϋπόθεση ότι το ποσό
αυτό είναι τουλάχιστον 300 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό, προσαυξημένο κατά 2%,
καταβάλλεται σε δύο ισόποσες μηνιαίες
δόσεις. Πρέπει να σημειωθεί ότι η προαναφερθείσα δυνατότητα δεν ισχύει για τις
έκτακτες δηλώσεις ΦΠΑ.
5. ΠΟΛ. 1151/13.07.2011
«Μη καταβολή χρεών προς το
δημόσιο - Κοινοποίηση των
διατάξεων της παραγράφου
1 του άρθρου 3 του νόμου
3943/2011 περί ποινικής
δίωξης λόγω μη καταβολής

χρεών προς το Δημόσιο»
Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του νόμου 3943/2011 ρυθμίζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο
25 του νόμου 1882/1990 ποινικό αδίκημα της μη καταβολής βεβαιωμένων
στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία χρεών προς
το Δημόσιο, νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου και επιχειρήσεις και οργανισμούς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα ως ακολούθως:
(α) μειώνεται το κατώτερο ποσό της συνολικής ληξιπρόθεσμης οφειλής, δηλαδή
καθίσταται πλέον αξιόποινη η μη καταβολή χρεών άνω των 5.000 ευρώ,
(β) το ανωτέρω αδίκημα θεσπίζεται ως
διαρκές και επομένως ως συνεχές αυτόφωρο με χρόνο τέλεσης αυτού το χρονικό
διάστημα από την παρέλευση των τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους μέχρι τη συμπλήρωση χρόνου αντίστοιχου με το 1/3 της προβλεπόμενης προθεσμίας παραγραφής
του αδικήματος. Κατά συνέπεια, χρόνος
τέλεσης του αδικήματος είναι το χρονικό
διάστημα 20 μηνών που αρχίζει μετά την
πάροδο τεσσάρων μηνών από την καθυστέρηση καταβολής του χρέους (5 έτη x
1/3 = 20 μήνες). Επισημαίνεται ότι για την
υποβολή της αίτησης ποινικής δίωξης
αρκεί η παρέλευση των τεσσάρων μηνών
και δεν απαιτείται και η πάροδος του χρονικού διαστήματος των 20 μηνών. Περαιτέρω, ο χρόνος παραγραφής του αδικήματος συμπληρώνεται από την πάροδο του
ανωτέρω χρονικού διαστήματος των 20
μηνών.
6. ΠΟΛ. 1153/18.07.2011
«Σε περίπτωση ανατροπής
της διοικητικής επίλυσης της
διαφοράς βεβαιώνεται φόρος
σύμφωνα με την παράγραφο 6
του άρθρου 74 του ΚΦΕ»
Σε περίπτωση ανατροπής της διοικητικής
επίλυσης της διαφοράς, λόγω μη κατα-
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βολής του οφειλόμενου ποσού φόρου
(1/5 εντός των δύο επόμενων εργασίμων ημερών), η δήλωση παραίτησης του
φορολογουμένου από την εμπροθέσμως
ασκηθείσα προσφυγή του, που έγινε με
δήλωση που καταχωρίστηκε στο σχετικό πρακτικό της διοικητικής επίλυσης
της διαφοράς, δεν παράγει έννομα αποτελέσματα. Κατά συνέπεια, η Φορολογική Αρχή υποχρεούται να προωθήσει
την προσφυγή στο αρμόδιο Δικαστήριο
προς εκδίκαση και να βεβαιώσει ποσοστό 50% του αμφισβητούμενου κυρίου
φόρου, πρόσθετου φόρου και των λοιπών συμβεβαιούμενων με αυτόν φόρων
και τελών.
7. ΠΟΛ. 1155/21.07.2011
«Το αλλοδαπό προσωπικό
των εγκατεστημένων στη χώρα
μας με βάση τις διατάξεις του
νόμου 89/1967 αλλοδαπών
εμπορο-βιομηχανικών
εταιριών φορολογείται
μόνο για το εισόδημα που
προκύπτει στην Ελλάδα»
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω
Υπουργική Απόφαση, οι αλλοδαποί
μισθωτοί που απασχολούνται στα γραφεία του νόμου 89/1967 στην Ελλάδα φορολογούνται μόνο για το εισόδημα που αποκτούν στην Ελλάδα και όχι για
τυχόν άλλα εισοδήματα που αποκτούν
στην αλλοδαπή.
Επιπροσθέτως, λόγω του ειδικού σκοπού των γραφείων αυτών (παροχή υπηρεσιών μόνο στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές επιχειρήσεις της αλλοδαπής) και του ειδικού
τρόπου προσδιορισμού των κερδών τους
(μέθοδο cost - plus), δεν έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις σχετικά με την παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 114 παράγραφος 1 ΚΦΕ).
Στην περίπτωση όμως που οι εν λόγω
εταιρείες αποκτούν, κατά παρέκκλιση
Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία
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του νόμου, έσοδα και από άλλες δραστηριότητες (οπότε τα κέρδη τους προσδιορίζονται, σύμφωνα με την παράγραφο 4
του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, λογιστικά βάσει βιβλίων και όχι «τεκμαρτά») θα
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του ΚΦΕ
για παρακράτηση φόρου όταν εξάγονται
στην αλλοδαπή.
.
8. ΠΟΛ. 1165/29.07.2011
«Εφαρμογή των διατάξεων
των παραγράφων 4 και 5
του άρθρου 33 του νόμου
3986/2011 «Επείγοντα
Μέτρα Εφαρμογής
Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου
Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2012-2015»
Με τις διατάξεις του άρθρου 28 παράγραφος 6 του νόμου 3986/2011 αναστέλλεται η εφαρμογή του «πόθεν έσχες» για το
χρονικό διάστημα 17.12.2010 μέχρι και
31.12.2013 για την απόκτηση (αγορά /
ανέγερση / χρονομεριστική / χρηματοδοτική μίσθωση) όλων των ακινήτων.
Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του
άρθρου 33 του νόμου 3986/2011, εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου
δωρεάς και γονικής παροχής οι δωρεές και οι γονικές παροχές χρημάτων που
συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση ακινήτων εφόσον πρόκειται για δαπάνη η οποία κατά τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος δεν προσαυξάνει την ετήσια δαπάνη
του φορολογουμένου.
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9. ΠΟΛ. 1169/02.08.2011
«Μη εφαρμογή των διατάξεων
του άρθρου 13 του ΚΦΕ σε
περίπτωση διακοπής των
εργασιών επιχείρησης και
έναρξης στον ίδιο χώρο με
το ίδιο αντικείμενο εργασιών
άλλης επιχείρησης»
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου
1α του άρθρου 13 του ΚΦΕ, φορολογείται αυτοτελώς, λογιζόμενο ως εισόδημα
με συντελεστή 20%, κάθε κέρδος ή ωφέλεια που προέρχεται από τη μεταβίβαση: (α)
ολόκληρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία αυτής, όπως αέρας, επωνυμία, σήμα,
προνόμια κτλ, ή υποκαταστήματος επιχείρησης, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 του
ΚΒΣ, (β) εταιρικών μερίδων ή μεριδίων,
ποσοστών σε κοινωνία αστικού δικαίου
που ασκεί επιχείρηση ή επάγγελμα ή σε
κοινοπραξία, εκτός κοινοπραξίας τεχνικών
έργων, της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του ΚΒΣ. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται και στην περίπτωση που συντελείται μεταβίβαση με αντάλλαγμα.
Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή σε περίπτωση που συντελείται πραγματική μεταβίβαση με την καταβολή τιμήματος. Κατά
συνέπεια, κατά τη διακοπή εργασιών επιχείρησης και έναρξη εργασιών στον ίδιο
χώρο χωρίς να προκύπτει η καταβολή
τιμήματος, δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος. Αντίθετα, η ύπαρξη καταβληθέντος τιμήματος έχει ως αποτέλεσμα την
εφαρμογή των πιο πάνω διατάξεων για

οφειλή φόρου με 20%.
10. ΠΟΛ. 1177/23.08.2011
«Έλεγχος Υπουργείου
Οικονομικών για διακίνηση
κεφαλαίων στο εξωτερικό»
Τα πιστωτικά ιδρύματα συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων, τα χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα ιδρύματα πληρωμών που λειτουργούν στην Ελλάδα και τα
Ελληνικά Ταχυδρομεία υποχρεούνται να
διαβιβάζουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) του
Υπουργείου Οικονομικών αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος. Το Υπουργείο Οικονομικών θα
ελέγξει περιπτώσεις όπου το ύψος των
κεφαλαίων που διακινήθηκαν στο εξωτερικό υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των
€100.000 ανά φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
κατ’ έτος, ανεξαρτήτως του αριθμού των
ιδρυμάτων μέσω των οποίων διακινήθηκαν τα εμβάσματα.
Η συχνότητα διαβίβασης των στοιχείων
είναι μηνιαία και πρέπει να γίνεται έως
την 20η ημέρα του επόμενου μήνα από
το μήνα αναφοράς, ενώ οι φορείς τηρούν
τα στοιχεία που αποστέλλουν στη Γ.Γ.Π.Σ.
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δεκαπέντε εργάσιμων ημερών. Η Γ.Γ.Π.Σ. του
Υπουργείου Οικονομικών θα τηρεί τα ως
άνω στοιχεία για χρονικό διάστημα έξι
ετών. Τέλος, σε περίπτωση μη τήρησης
των ανωτέρω υποχρεώσεων εφαρμόζονται διοικητικές κυρώσεις. n
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Φορολογική Νομολογία
n Μαριάννα Νιαβή

1. ΦΠΑ σε περιπτώσεις που
ο υποκείμενος στο φόρο
αυτό είναι εγκατεστημένος σε
άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ενεργεί στην
Ελλάδα αποκλειστικά
φορολογητέες πράξεις
[Συμβούλιο της Επικρατείας
394/2011]
Εάν ο υποκείμενος σε ΦΠΑ είναι εγκαταστημένος σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ενεργεί στην Ελλάδα αποκλειστικά φορολογητέες πράξεις, όπως
υπηρεσίες επεξεργασίας στοιχείων ή
παροχής πληροφοριών, δεν αποκτά μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και δεν υπόκειται ο ίδιος σε ΦΠΑ, εκτός αν υπάρχει
σε μόνιμη βάση το ανθρώπινο και τεχνικό
δυναμικό που είναι αναγκαίο για την παροχή των υπηρεσιών αυτών. Ο πάροχος των
υπηρεσιών έχει δικαίωμα επιστροφής
του ΦΠΑ που επιβάρυνε στο εσωτερικό
της χώρας τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
του προσφέρθηκαν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
2. ΚΒΣ – Επιβολή προστίμου
για λήψη και καταχώρηση
εικονικού τιμολογίου
[Συμβούλιο της Επικρατείας
591/2011]
Το δικαστήριο με την εν λόγω απόφαση
έκρινε ότι η παράβαση ουσιώδους τύπου
της διαδικασίας λόγω παραβίασης του
δικαιώματος ακροάσεως ελέγχεται αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο αν προκύπτει από την πράξη ή την έκθεση ελέγχου,
οι οποίες δεν είναι διαδικαστικά έγγραφα.
Επίσης, έκρινε ότι η προσβαλλόμενη πράξη της φορολογικής αρχής με την οποία

επιβάλλεται ενιαίο πρόστιμο για λήψη και
καταχώρηση εικονικού τιμολογίου είναι
νομικά πλημμελής και στην περίπτωση
αυτή το δικαστήριο κατά την εκδίκαση της
προσφυγής οφείλει αυτεπαγγέλτως να
ακυρώσει την πράξη χωρίς να δύναται να
τη μεταρρυθμίσει με επιβολή του κατά την
κρίση του επιβλητέου προστίμου για κάθε
παράβαση.
3. Ανάκληση φορολογικής
δήλωσης λόγω νομικής
πλάνης [Συμβούλιο της
Επικρατείας 593/2011]
Με την εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι η
ανάκληση της φορολογικής δήλωσης
λόγω νομικής πλάνης ως προς την ύπαρξη ή την έκταση της φορολογικής υποχρέωσης μπορεί να γίνει και ευθέως με αυτοτελή προσφυγή ενώπιον του διοικητικού
δικαστηρίου, χωρίς να απαιτείται τήρηση
προηγούμενης διοικητικής διαδικασίας ή
διατύπωση αιτήματος ανάκλησης.
4. Νόμιμη επίδοση πράξης
της φορολογικής αρχής περί
επιβολής προστίμου του ΚΒΣ
[Συμβούλιο της Επικρατείας
719/2011]
Με την εν λόγω απόφασή του το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι στην περίπτωση επίδοσης πράξης της φορολογικής
αρχής για επιβολή προστίμου του ΚΒΣ δεν
εφαρμόζονται οι διατάξεις περί θυροκολλήσεως, αλλά απαιτείται να έχει προηγουμένως αναζητηθεί ο ενδιαφερόμενος στην
επαγγελματική του εγκατάσταση. Περαιτέρω, το δικαστήριο έκρινε ότι η αιτιολογία του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, το
οποίο έκρινε έγκυρη την επίμαχη επίδο-
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ση διενεργηθείσα στην κατοικία της αναιρεσείουσας, είναι πλημμελής διότι επρόκειτο για πράξη άμεσα σχετιζόμενη με την
άσκηση της επαγγελματικής της δραστηριότητας και παρέπεμψε την υπόθεση στην
επταμελή σύνθεση του τμήματος.
5. Δικαίωμα προσωρινής
δικαστικής προστασίας
[Διοικητικό Εφετείο Αθηνών
75/2011]
Με την εν λόγω απόφαση το δικαστήριο προέβη σε ερμηνεία της διάταξης του
άρθρου 209Α του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, η οποία ορίζει ότι «Ειδικώς
στις φορολογικές και τελωνειακές διαφορές, στις οποίες η προθεσμία ή η άσκηση
του ενδίκου μέσου δεν συνεπάγεται κατά
νόμο την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης απόφασης, μπορεί ύστερα
από αίτηση εκείνου που άσκησε το ένδικο μέσο να ανασταλεί με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση του δικαστηρίου εν
όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της απόφασης
αυτής μόνο αν το ένδικο μέσο κρίνεται ως
προδήλως βάσιμο. Η χορήγηση της αναστολής αποκλείεται κατά το μέρος που η
προσβαλλόμενη απόφαση έχει ήδη εκτελεστεί…..». Ειδικότερα, το δικαστήριο διατύπωσε την άποψη ότι η εν λόγω διάταξη,
η οποία προβλέπει στις φορολογικές και
τελωνειακές διαφορές ως λόγο αναστολής μόνον την πρόδηλη βασιμότητα του
ενδίκου μέσου (και όχι και την ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη βλάβη που τυχόν αποκλείεται από την άμεση
εκτέλεση της δικαστικής απόφασης κατά
της οποίας έχει ασκηθεί ένδικο μέσο, το
οποίο δεν εκτιμάται ως προδήλως απαράδεκτο ή αβάσιμο), είναι αντισυνταγμαΚελεμένης & Συνεργάτες
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τική και ως εκ τούτου μη εφαρμοστέα διότι θίγει το ως άνω δικαίωμα που κατοχυρώνουν το Σύνταγμα και η ΕΣΔΑ. Επομένως, και επί των διαφορών αυτών (φορολογικών και τελωνειακών) πρέπει να
τύχουν εφαρμογής οι γενικές διατάξεις
του άρθρου 208 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας, οι οποίες σε κάθε περίπτωση
με την προβλεπόμενη στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων ικανοποιούν και
την αρχή της αναλογικότητας.
6. Αίτηση Αναστολής
εκτέλεσης ατομικής
ειδοποίησης χρεών
[Συμβούλιο της Επικρατείας
496/2011]
Ως «ανεπανόρθωτη» βλάβη νοείται όχι
μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό ώστε να
αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει. Η επίμαχη νέα ρύθμιση του άρθρου 202 παράγραφος 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, απαλείφοντας τη «δυσχερώς επανορθώσιμη» βλάβη από τους λόγους ανα-
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στολής, δεν αντιβαίνει στην διάταξη του
άρθρου 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι η
συνδρομή της βλάβης στη συγκεκριμένη
περίπτωση ανήκει πάντοτε στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου.
Η νέα ρύθμιση της παραγράφου 2 του
άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής
Δικονομίας εισάγει, προκειμένου περί
φορολογικών, τελωνειακών και διαφορών με χρηματικό αντικείμενο, περιορισμούς στην εξουσία του Δικαστηρίου
της αναστολής ως προς τον τρόπο με τον
οποίο αυτό μπορεί να χορηγήσει προσωρινή δικαστική προστασία στον αιτούντα.
Στις κατηγορίες αυτές, σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος προσωρινής δικαστικής προστασίας δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης καθαυτής, αλλά απαγορεύεται η λήψη από τη
Διοίκηση των αντίστοιχων μέτρων. Αυτό
ισχύει όταν ο αιτών επικαλείται ως λόγο
αναστολής ανεπανόρθωτη βλάβη από τη
λήψη των συγκεκριμένων μέτρων. Στην
περίπτωση, επομένως, αυτή είναι δυνατή
η αναστολή μόνον ως προς τα συγκεκριμένα αυτά μέτρα. Αντιθέτως, από το συνδυασμό των διατάξεων της παραγράφου

αυτής και της παραγράφου 1, προκύπτει
ότι και επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο είναι δυνατή η αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλομένης πράξεως, αν το
δικαστήριο εκτιμά ότι το κύριο ένδικο βοήθημα είναι προδήλως βάσιμο.
Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του
κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει
ιδίως όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή σε νομολογία της Ολομέλειας του
ΣτΕ και όχι όταν πιθανολογείται απλώς
η ευδοκίμησή του. Υπό το περιεχόμενο αυτό, η νέα ρύθμιση της παραγράφου
2 του άρθρου 202 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας δεν περιορίζει δυσανάλογα το δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας και, ως εκ τούτου, δεν
είναι αντίθετη στα άρθρα 20 παράγραφος
1 και 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος.
Και τούτο διότι, εφόσον τα μέτρα που μπορεί να λάβει το Δημόσιο σε περίπτωση μη
πληρωμής χρηματικής αξίωσής του προβλέπονται στο νόμο (ιδίως στον ΚΕΔΕ) και
είναι συγκεκριμένα, η απαγόρευση, μετά
από επίκληση συγκεκριμένων ισχυρισμών, λήψης κάποιου ή κάποιων από τα
μέτρα αυτά αποτελεί επαρκή προσωρινή
προστασία για τον αιτούντα. n
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Φορολογική Μεταχείριση Παραγώγων
n Θανάσης Κυριακόπουλος

1. Εισαγωγή
Παράγωγο χρηματιστηριακό προϊόν θεωρείται η χρηματοοικονομική συναλλαγή που η αξία της παράγεται ή παρακολουθεί την αξία άλλων χρηματοοικονομικών προϊόντων. Ειδικότερα, παράγωγο χρηματιστηριακό προϊόν θεωρείται μια
διμερής σύμβαση που η αξία της εξαρτάται από την αξία ενός «υποκείμενου περιουσιακού στοιχείου» («underlying asset»),
όπως για παράδειγμα είναι η αξία ομολόγων, μετοχών, δεικτών μετοχών, συναλλάγματος, εμπορευμάτων, κλπ. Επομένως, η αξία ενός παράγωγου χρηματοοικονομικού προϊόντος είναι συνδεδεμένη και διακυμαίνεται ανάλογα με την τιμή
του διαπραγματεύσιμου χρηματοοικονομικού προϊόντος, από την αξία του οποίου
παράγεται ή την αξία του οποίου ακολουθεί. Τα υποκείμενα προϊόντα από τα οποία
προέρχεται ένα παράγωγο μπορεί να είναι
είτε προϊόντα που τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε μία οργανωμένη δευτερογενή αγορά, όπως ένα χρηματιστήριο, είτε
προϊόντα που δεν τίθενται υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένες αγορές (OverThe-Counter).
1.1. Κατηγορίες παραγώγων
προϊόντων

Τα πιο γνωστά παράγωγα προϊόντα είναι
τα προθεσμιακά συμβόλαια (forward
contracts), τα συμβόλαια μελλοντικής
εκπλήρωσης (future contracts), οι ανταλλαγές (swaps) και τα δικαιώματα (options),
ως ακολούθως:
(α) Τα Προθεσμιακά Συμβόλαια (ΠΣ) αποτελούν την απλούστερη μορφή παραγώγου και συνήθως η διαπραγμάτευσή τους
γίνεται εκτός χρηματιστηριακής αγοράς

(Over-The-Counter). Σύμφωνα με τους
όρους του συμβολαίου, ο ένας αντισυμβαλλόμενος συμφωνεί να αγοράσει μια
ποσότητα ενός συγκεκριμένου αγαθού σε
μια προκαθορισμένη τιμή σε ένα προκαθορισμένο χρονικό σημείο στο μέλλον. Ο
άλλος συμβαλλόμενος είναι υποχρεωμένος να πωλήσει τη συγκεκριμένη ποσότητα του αγαθού στην προκαθορισμένη τιμή
στο προκαθορισμένο χρονικό σημείο στο
μέλλον.
(β) Τα Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης (ΣΜΕ), όπως και στην περίπτωση
των Προθεσμιακών Συμβολαίων, αποτελούν συμφωνία μεταξύ δύο αντισυμβαλλομένων. Από τους αντισυμβαλλόμενους, ο ένας οφείλει να αγοράσει και
ο άλλος να πωλήσει μία προκαθορισμένη ποσότητα ενός αγαθού σε μία προκαθορισμένη ημερομηνία στο μέλλον
σε μία προκαθορισμένη τιμή συναλλαγής. Το μέρος που έχει θέση long αναμένει άνοδο της τιμής του αγαθού, ενώ
αντίθετα το μέρος που έχει θέση short
αναμένει πτώση στη τιμή του αγαθού.
Τα ΣΜΕ συναλλάσσονται καθημερινά σε κάποιο οργανωμένο χρηματιστήριο, όπως π.χ. στο Χρηματιστήριο Παραγώγων Αθηνών. Κατά συνέπεια, τέτοια
προϊόντα θεωρούνται τυποποιημένα
εξαιτίας των προκαθορισμένων χαρακτηριστικών που έχει ορίσει το εκάστοτε
Χρηματιστήριο. Επιπλέον, υπάρχει εγγύηση του χρηματιστηρίου για την εκπλήρωση των συμβολαίων.
(γ) Οι ανταλλαγές (swap) είναι οι συμφωνίες μεταξύ δύο μερών να ανταλλάξουν
χρηματορροές σε μια περίοδο στο μέλλον.
(δ) Tα Δικαιώματα Προαίρεσης (Options)
είναι συμβόλαια μεταξύ δύο αντισυμβαλ-
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λομένων τα οποία όμως έχουν μια πιο
σύνθετη μορφή και δίνουν στον αγοραστή το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) να αγοράσει ή να πωλήσει το υποκείμενο αγαθό σε μία καθορισμένη τιμή κατά
τη διάρκεια μίας χρονικής περιόδου ή σε
μία συγκεκριμένη μελλοντική ημερομηνία.
Στην αγορά δικαιωμάτων υπάρχουν τέσσερις βασικές θέσεις και με βάση αυτές
μπορεί κάποιος να φτιάξει πολύ περισσότερες και πιο σύνθετες.
2. Φορολογική μεταχείριση
2.1. Φορολογία εισοδήματος
2.1.1. Δικαιούχος κάτοικος Ελλάδος
με βιβλία Β΄ Κατηγορίας

Το εισόδημα από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρείται εισόδημα
από κινητές αξίες εφόσον ο δικαιούχος
του εισοδήματος είναι φυσικό πρόσωπο,
κάτοικος Ελλάδος και επιτηδευματίας που
δεν τηρεί βιβλία Γ΄ Κατηγορίας του ΚΒΣ.
Σύμφωνα με το άρθρο 54 παράγραφος 4
του ΚΦΕ, ενεργείται παρακράτηση φόρου
με συντελεστή 15% στα εισοδήματα από
συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων. Με
την εν λόγω παρακράτηση του φόρου εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα
εισοδήματα αυτά.
Τα ως άνω ισχύουν και στην περίπτωση
που τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων προκύπτουν στην
αλλοδαπή και η εν λόγω παρακράτηση ενεργείται από το ημεδαπό πιστωτικό
ίδρυμα κατά την καταβολή ή την πίστωση
του λογαριασμού του δικαιούχου. Η υποχρέωση παρακράτησης του φόρου με
συντελεστή 15% υπάρχει και όταν τα έσοδα από χρηματοοικονομικά παράγωγα
Κελεμένης & Συνεργάτες
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επανεπενδύονται ή παραμένουν στο εξωτερικό.
2.1.2. Δικαιούχος κάτοικος Ελλάδος με
βιβλία Γ΄ Κατηγορίας

Το εισόδημα από παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα θεωρείται εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις εφόσον ο επιτηδευματίας τηρεί βιβλία και στοιχεία Γ΄
Κατηγορίας του ΚΒΣ.
2.1.3. Δικαιούχος μη κάτοικος Ελλάδος

Στην περίπτωση που ο δικαιούχος των
εισοδημάτων από συμβάσεις ή πράξεις
επί παραγώγων είναι μη κάτοικος Ελλάδος ο ΚΦΕ δεν προβλέπει την πηγή εισοδήματος για τα εν λόγω εισοδήματα. Βάσει
αυτού, θεωρούμε ότι τα εν λόγω εισοδήματα για τους μη κατοίκους Ελλάδος δεν
δύνανται να θεωρηθούν εισοδήματα από
κινητές αξίες. Για τον προσδιορισμό της
πηγής εισοδήματος των εν λόγω εισοδημάτων από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων, βασικό κριτήριο αποτελεί η υπογραφή ή μη Σύμβασης Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας της Ελλάδος με τη χώρα του
κατοίκου που εισπράττει τα εισοδήματα
αυτά. Βάσει αυτού, σημειώνονται τα ακόλουθα:
(α) Κάτοικος χώρας με την οποία έχει
συναφθεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας
Σε αυτή την περίπτωση, τα εισοδήματα
από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων
δύναται να θεωρηθούν:
• Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις: Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Model
Tax Convention του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω
εισοδήματα δύνανται να θεωρηθούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις ανάλογα με το κύριο αντικείμενο του παρέχοντος τις υπηρεσίες. Εντούτοις, απαραίτητη
προϋπόθεση για τη διενέργεια παρακράτησης στα εν λόγω εισοδήματα, εάν θεωρηθούν εισοδήματα από εμπορικές επιχειρήσεις, είναι ο δικαιούχος να έχει μόνι-

48 |

Κελεμένης & Συνεργάτες
Δικηγορική Εταιρεία

μη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα εισοδήματα αυτά να προκύπτουν από αυτή τη
μόνιμη εγκατάσταση, πλην της περίπτωσης των ΗΠΑ όπου ισχύει ο κανόνας του
“force of attraction”.
• Εισόδημα από απαλλοτρίωση κινητού πράγματος («κινητές αξίες»): Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Model Tax
Convention του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω εισοδήματα δύνανται να θεωρηθούν ωφέλεια
από την εκποίηση κινητής περιουσίας που
αποτελεί μέρος της επαγγελματικής περιουσίας ανάλογα με τους όρους της εκάστοτε σύμβασης των παραγώγων. Εντούτοις, απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια παρακράτησης στα εν λόγω εισοδήματα, εάν θεωρηθούν εισοδήματα από
απαλλοτρίωση κινητής περιουσίας, είναι
ο δικαιούχος να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα εισοδήματα αυτά
να προκύπτουν από αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση.
• Εισόδημα από άλλες πηγές: Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Model Tax
Convention του ΟΟΣΑ, τα εν λόγω εισοδήματα δύνανται να θεωρηθούν εισοδήματα από άλλες πηγές ανάλογα με τους
όρους της εκάστοτε σύμβασης παραγώγων. Εντούτοις, και σε αυτή την περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση για τη
διενέργεια παρακράτησης στα εν λόγω
εισοδήματα, εάν θεωρηθούν εισοδήματα από άλλες πηγές, είναι ο δικαιούχος
να έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και τα εισοδήματα αυτά να προκύπτουν από αυτή τη μόνιμη εγκατάσταση.
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ενδεχομένως να δημιουργηθούν ερμηνευτικά
προβλήματα στην περίπτωση των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας
που έχει συνάψει η Ελλάδα με τις ΗΠΑ,
το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία, οι
οποίες συμβάσεις δεν περιέχουν διάταξη
αντίστοιχη του άρθρου 21 του Model Tax
Convention του ΟΟΣΑ.
(β) Κάτοικος χώρας με την οποία δεν έχει

συναφθεί Σύμβαση Αποφυγής Διπλής
Φορολογίας
Σε αυτή την περίπτωση ο ελληνικός φορολογικός έλεγχος, επικαλούμενος τις διατάξεις του ΚΦΕ, ενδεχομένως να θεωρήσει τα εισοδήματα από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων ως:
• Εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις (ως αυτοτελές λογιζόμενο εισόδημα): Σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 13 παράγραφος 6 του ΚΦΕ, φορολογούνται αυτοτελώς λογιζόμενα ως
εισοδήματα από επιχειρήσεις με συντελεστή 25% τα δικαιώματα ή οι αποζημιώσεις
που καταβάλλονται σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα για την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας στην Ελλάδα.
• Εισόδημα από άλλες πηγές: Σύμφωνα
με το άρθρο 48 παράγραφος 3 του ΚΦΕ,
ως εισόδημα από υπηρεσίες ελευθέριων
επαγγελμάτων λογίζεται κάθε εισόδημα
που δεν μπορεί να υπαχθεί σε κάποια από
τις Κατηγορίες Α’ έως και Ζ΄ πηγών εισοδήματος και συντελεί στην προσαύξηση
περιουσίας που προέρχεται από άγνωστη
ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. Στο
εν λόγω εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί να
υπαχθεί σε μια εκ των πηγών εισοδήματος, διενεργείται παρακράτηση 20%.
2.2. ΦΠΑ ή Τέλος Χαρτοσήμου

Οι συμβάσεις και πράξεις επί παραγώγων
χρηματοοικονομικών προϊόντων απαλλάσσονται του ΦΠΑ και δεν υπόκεινται σε
τέλη χαρτοσήμου.
2.3. Ζημίες από πράξεις hedging

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31
του ΚΦΕ, από τα ακαθάριστα έσοδα των
επιχειρήσεων εκπίπτουν οι ζημίες που
προκύπτουν από συμβάσεις ή πράξεις επί
παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, οι οποίες πραγματοποιούνται για
κάλυψη κινδύνων. Επομένως, οι αντίστοιχες ζημίες που προκύπτουν από τις ως
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άνω συμβάσεις και δεν πραγματοποιούνται για κάλυψη κινδύνων δεν εκπίπτουν
για σκοπούς φόρου εισοδήματος.
Επιπροσθέτως, οι συμβάσεις ή πράξεις επί
παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων (πράξεις hedging) παρακολουθούνται σε λογαριασμούς τάξεως που ανοίγονται (με κατάλληλους τίτλους κ.λπ.)
κάτω από το ζεύγος των πρωτοβάθμιων 03 «απαιτήσεις από αμφοτεροβαρείς
συμβάσεις» και 07 «υποχρεώσεις από
αμφοτεροβαρείς συμβάσεις». Το προκύ-

πτον αποτέλεσμα από τις πράξεις hedging
καταχωρείται, ανάλογα με τη φύση τους,
στους ακόλουθους νεοδημιουργούμενους
δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, οι οποίοι αναπτύσσονται σε τριτοβάθμιους κ.λπ.
ανάλογα με τις ανάγκες: (α) 64.91 «Διαφορές (ζημίες) από πράξεις hedging», και
(β) 73.91 «Διαφορές (κέρδη) από πράξεις
hedging».
Διευκρινίζεται ότι, με την εφαρμογή
των όσων καθορίζονται στην παράγραφο 2.2.803 του Ε.Γ.Λ.Σ. για την κατάρτι-
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ση του λογαριασμού Γενικής Εκμεταλλεύσεως (λογ. 80.00), οι δευτεροβάθμιοι
αυτοί λογαριασμοί 64.91 και 73.91 επηρεάζουν, τελικά, τα ποσά των κονδυλίων «Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)» και
«Κόστος πωλήσεων» της καταστάσεως
λογαριασμού «Αποτελεσμάτων Χρήσεως» (λογ. 86).
Τέλος, οι καταβαλλόμενες προμήθειες
στο μεσίτη (broker) καταχωρούνται στο
λογαριασμό 61.02 «λοιπές προμήθειες
τρίτων». n
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