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ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

  Έκδοση 2η  (Ειδικό αφιέρωμα ν. 4446/2016) 

 

 

  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Λίγο πριν αποχωρήσει το 2016 ο ν. 4446/2016 επέφερε σημαντικές αλλαγές σε διατάξεις που αφορούν άμεσα τη 

δικηγορία. Οι περισσότερες δε αλλαγές εφαρμόζονται από τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (22/12/2016). Στα 

πλαίσια αυτά κρίθηκε σκόπιμο να αποσταλεί αυτοτελές ενημερωτικό δελτίο, ούτως ώστε να μπορέσουν οι 

συνάδελφοι να λάβουν γνώση των νέων διατάξεων. 

Για το σύνολο του νόμου δεν μπορεί να υπάρξει μια θετική ή αρνητική εκτίμηση προς το παρόν. Πάντως, σίγουρα, 

οι αλλαγές αυτές είναι σημαντικές και αναμένεται να δοκιμαστούν στην πράξη για την τελική του αποτίμηση.  

 

Καλή Χρονιά! 

 

(Σημ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή καθώς και να συμβάλλουν στην προετοιμασία 

του Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών -Φορολογικών Εξελίξεων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου 

ηλεκτρονικά (dfinokaliotis@hotmail.com ) ή τηλεφωνικά (2310530380 – 6944777231)) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 Δημήτρης Φινοκαλιώτης  



 

Ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α’  240/22-12-2016) 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 

Ο ν. 4446/2016 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις 

στο ν. 3588/2007 (Πτωχευτικός Κώδικας). 

Με το άρθρο 1 παρ. 1 προστίθεται πλέον η 

δυνατότητα κήρυξης πτώχευσης και στην 

περίπτωση της πιθανότητας αφερεγγυότητας. 

Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου 

προβλέπεται  υποχρέωση του οφειλέτη, όταν 

καταθέτει αυτός την αίτηση πτώχευσης να 

προσκομίζει επί ποινή απαραδέκτου τα οικονομικά 

του στοιχεία και βεβαίωση οφειλών προς το 

Δημόσιο. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 επαναφέρεται 

για λόγους ασφάλειας ως χρόνος έναρξης της 

λειτουργίας της πτώχευσης η ημερομηνία 

δημοσίευσης της απόφασης από το Δικαστήριο. 

Με την παρ. 3 του ίδιου άρθρου δίδεται η 

δυνατότητα στο Δικαστήριο να αναθέσει τη 

διαχείριση της πτωχευτικής περιουσίας στον 

οφειλέτη (με τη σύμπραξη του συνδίκου). 

Με την παρ. 1 του άρθρου 3 καταργείται η 

επιτροπή των πιστωτών, καθώς όπως διαπιστώνεται 

και στην αιτιολογική έκθεση δεν είχε ως όργανο τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. 

Με την παρ. 7 του ίδιου άρθρου επέρχεται 

τροποποίηση στον τρόπο ορισμού των συνδίκων, 

προκειμένου να υπάρξει εναρμόνιση με το θεσμό 

του διαχειριστή αφερεγγυότητας (ν. 4336/2015). 

Με την παρ. 15 του ίδιου άρθρου τροποποιείται το 

άρθρο 80 του Πτωχευτικού Κώδικα περί ευθύνης 

του συνδίκου. 

Με το άρθρο 5 τροποποιείται η ευθύνη των 

διοικητών των κεφαλαιουχικών εταιρειών σε 

περιπτώσεις παρέλκυσης της πτώχευσης. 

Με το άρθρο 6 επήλθε σειρά μεταβολών στην 

προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης. 

Καταρχήν, καταργείται το προστάδιο του 

ανοίγματος της διαδικασίας. Περαιτέρω, 

προβλέπεται η δυνατότητα επικύρωσης της 

συμφωνίας μόνο από τους πιστωτές χωρίς 

σύμπραξη του οφειλέτη, όταν αυτός βρίσκεται σε 

παύση πληρωμών. Στην περίπτωση αυτή 

οποιοσδήποτε από τους πιστωτές που μετέχουν 

στην συμφωνία μπορεί να υποβάλει τη σχετική 

αίτηση στο Δικαστήριο. 

Με το άρθρο 7 καταργείται η δικαστική προεξέταση 

του Σχεδίου σύμφωνα και με τις υποδείξεις της από 

12.3 2014 Σύστασης της Επιτροπής της ΕΕ για την 

όσο το δυνατόν ελάχιστη ανάμειξη του δικαστηρίου 

στη διαδικασία. 

Το άρθρο 8 αφορά την εκκαθάριση της περιουσίας 

του οφειλέτη και τη διανομή. Με το άρθρο 152 παρ. 



 

4 του ΠτΚ ρητά πλέον δεν επιτρέπεται η άσκηση 

ανακοπής ερημοδικίας, έφεσης ή αναίρεσης κατά 

της απόφασης του Δικαστηρίου επί της σχετικής 

ανακοπής. 

Στο νέο άρθρο 161 διευκρινίζεται ότι η ανακοπή επί 

της διανομής αφορά αποκλειστικά λόγους που 

αναφέρονται στην κατάταξη πιστωτών, ενώ τίθενται 

χρονικά όρια για τον προσδιορισμό της συζήτησης 

και την έκδοση της απόφασης. 

Με το άρθρο 10 ρυθμίζεται η περάτωση της 

πτώχευσης. 

Με το άρθρο 11 προβλέπεται η δυνατότητα 

κήρυξης του οφειλέτη ως συγγνωστού και 

απαλλαγής αυτού για τις απαιτήσεις που δεν θα 

ικανοποιηθούν από την πτωχευτική περιουσία. 

 

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Συνοπτικά οι βασικότερες αλλαγές του νέου νόμου 

είναι οι εξής: 

Καταρχήν, τα δικόγραφα της αίτησης ακυρώσεως 

της προσφυγής και της αίτησης αναίρεσης ενώπιον 

του ΣτΕ ή σε άλλες διαδικασίες που εφαρμόζεται η 

δικονομία του π.δ. 18/89, θα πρέπει να 

υπογράφονται υποχρεωτικά από δικηγόρο (άρθρο 

14). 

Περαιτέρω, προβλέπεται η δυνατότητα του 

Δικαστηρίου να επιβάλλει αυξημένη δικαστική 

δαπάνη, στις περιπτώσεις, όπου το δικόγραφο 

υπερβαίνει το αναγκαίο σε έκταση μέτρο (!!!) 

(άρθρο 14 παρ. 3). Η διάταξη αυτή αφορά μόνο 

όπου εφαρμόζεται δικονομία π.δ. 18/89. 

Σημαντική αλλαγή ως προς το παραδεκτό των 

αιτήσεων αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ επιφέρει το 

άρθρο 15 παρ. 2, σύμφωνα με το οποίο η 

υποχρέωση του αναιρεσείοντος για επίκληση 

αντίθετης νομολογίας ΣτΕ ή άλλου ανωτάτου 

δικαστηρίου ή άλλη αμετάκλητη απόφαση , 

καλύπτεται εάν ο αναιρεσείων μέχρι την πρώτη 

συζήτηση προσκομίσει εγγράφως τη σχετική 

νομολογία. Σημειώνουμε ότι η παλαιά διάταξη είχε 

οδηγήσει σε απόρριψη τύποις πολλών αιτήσεων 

αναίρεσης. Αντίστοιχη ρύθμιση υπάρχει στην παρ. 3 

του ίδιου άρθρου για την έφεση ενώπιον του ΣτΕ. 

Με το άρθρο 17 επέρχεται κρίσιμη αλλαγή στο 

άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας σχετικά 

με την δέσμευση των διοικητικών δικαστηρίων από 

τις αθωωτικές ποινικές. Ως προς το ζήτημα αυτό 

υπήρξε έντονος νομολογιακός διάλογος μεταξύ ΣτΕ 

(2067/2011, 1741/2015 Ολ, 1992-1993/2016) και 

ΕΔΔΑ (Απόφ. Σταυρόπουλος, Καπετάνιος κλπ, 

Σισμανίδης & Σιταρίδης) ως προς την παραβίαση 

του τεκμηρίου αθωότητας. Με τη νέα διάταξη ο 

διοικητικός δικαστής  δεσμεύεται από τις 

αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις και τα 

αμετάκλητα απαλλακτικά βουλεύματα, εφόσον η 



 

απαλλαγή δεν στηρίζεται στην έλλειψη στοιχείων 

που δεν αποτελούν προϋπόθεση της διοικητικής 

παράβασης. Υπό το παλαιό καθεστώς ο διοικητικό ς 

δικαστής συνεκτιμούσε απλώς τις αθωωτικές 

αποφάσεις χωρίς καμία δέσμευση. 

Με το άρθρο 18 επέρχεται αλλαγή στην καθ΄ ύλην 

αρμοδιότητα ειδικά για τις φορολογικές διαφορές. 

Έτσι, για διαφορές μέχρι 60.000 Ευρώ αρμόδιο είναι 

το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Για 

διαφορές μέχρι 150.000 Ευρώ αρμόδιο είναι το 

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο. Και για διαφορές 

όπου το αντικείμενο υπερβαίνει τις 150.000 Ευρώ 

αρμόδιο παραμένει το Τριμελές Διοικητικό Εφετείο.  

Η διάταξη αυτή καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς για 

τις οποίες δεν έχει ακόμη ορισθεί δικάσιμος. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις που υπάγονται στην 

Προεδρική Διαδικασία του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου (μέτρα διασφάλισης, φορολογικές 

ενημερότητες κλπ) ρητά δεν υπάρχει πλέον 

υποχρέωση άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής 

κατ΄ άρθρο 63 ν. 4174/2013. Η υποχρέωση αυτή 

είχε κατακριθεί από την θεωρία (Κυβέλος Σ., Η 

ενδικοφανής προσφυγή, Β΄έκδοση, σελ. 108).  

Με το άρθρο 20 προβλέπεται δυνατότητα 

αυτοπρόσωπης παράστασης και κατάθεσης του 

διαδίκου (άνευ δικηγόρου) σε περιπτώσεις 

χρηματικών διαφορών που το αντικείμενο δεν 

υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ. 

Με το άρθρο 21 καταργείται η υποχρέωση 

κοινοποίησης των φορολογικών προσφυγών με 

επιμέλεια των διαδίκων.  Η νομολογία  (ΣτΕ 

761/2014) είχε ήδη περιορίσει τη δυνατότητα 

απαραδέκτου σε περίπτωση μη τήρησης της 

υποχρέωσης αυτής. Η κατάργηση αυτή ισχύει και 

αναδρομικά. 

Με το άρθρο 26 εισάγεται ο θεσμός της 

ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης σε 

συμβούλιο των διαφορών από αγωγές για 

απαιτήσεις από διοικητικής συμβάσεις. Πρόκειται 

για ένα νέο θεσμό που θα έχει ενδιαφέρον να 

δούμε αν θα αποδώσει. Το ρόλο του 

«διαμεσολαβητή» αναλαμβάνει κατά βάση ο 

δικαστής που έχει οριστεί εισηγητής.  Αξίζουν δύο 

παρατηρήσεις. Πρώτον, δεν προσδιορίζεται 

επακριβώς ο ρόλος του εισηγητή δικαστή (αν θα 

μπορεί να εκφέρει γνώμη, να προτείνει κλπ). 

Τίθεται ένα ζήτημα εάν εκφέρει γνώμη για 

παραβίαση αρχής της αμεροληψίας, καθώς θα έχει 

σχηματίσει εκπεφρασμένη άποψη πριν την 

συζήτηση της υπόθεσης. Δεύτερον, η διάταξη αυτή 

αν και προβλέπει δικονομικά την δυνατότητα 

συμβιβαστικής επίλυσης, εντούτοις θα πρέπει να 

προβλεφθεί πιο συγκεκριμένα και η δυνατότητα 

λήψης απόφασης συμβιβασμού από τους φορείς 

του Δημοσίου.  Η διάταξη αυτή πάντως 

καταλαμβάνει και εκκρεμείς υποθέσεις.  

Με το άρθρο 24 εισάγεται για πρώτη φορά ο 

θεσμός του εισηγητή δικαστή στις διαφορές ουσίας. 



 

Ο θεσμός αυτός αναμένεται να απαλείψει τυπικές 

ελλείψεις στους φακέλους των υποθέσεων αι να 

οδηγήσει σε επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης. 

(Για το ρόλο του εισηγητή δικαστή βλ. την 

ενδιαφέρουσα μελέτη της Β. Μπουκουβάλα, 

http://www.constitutionalism.gr/wp-

content/uploads/2016/12/2016.10_Boukouvala.pdf ) 

Με το άρθρο 27 τροποποιούνται οι διατάξεις που 

αφορούν την προσωρινή δικαστική προστασία στις 

διαφορές ουσίας. Ξαναδίνεται στα Δικαστήρια η 

εξουσία για χορήγηση αναστολής εν όλω σε 

χρηματικού αντικειμένου διαφορές ακόμα και σε 

περιπτώσεις επίκλησης ανεπανόρθωτης βλάβης. Το 

προϊσχύσαν καθεστώς (το οποίο είχε κριθεί 

συνταγματικό με την ΣτΕ 496/2011) είχε περιορίσει 

σημαντικά την χορήγηση αναστολών σε 

περιπτώσεις επίκλησης βλάβης μόνο εν μέρει. 

Εξίσου σημαντική και προς τη σωστή κατεύθυνση 

είναι η κατάργηση του άρθρου 209Α ΚΔΔ κατά το 

οποίο με την έφεση μπορούσε να ζητηθεί αναστολή 

μόνο για προδήλως βάσιμο (και όχι με επίκληση 

βλάβης) και το οποίο επίσης είχε κριθεί 

συνταγματικό. 

Το άρθρο 28 προέβλεψε ρητά την διακοπή της 

προθεσμίας άσκησης ενδίκου βοηθήματος ή μέσου 

σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ευεργητήματος 

πενίας.  Η ρύθμιση αυτή είναι επίσης στη σωστή 

κατεύθυνση, καθώς με την παλιά ρύθμιση πρακτικά 

ήταν πολύ δύσκολο να χορηγηθεί ευεργέτημα 

πενίας για την κατάθεση λόγω των σύντομων 

προθεσμιών του ΚΔΔ. 

Τέλος, το άρθρο 29 ήρθε να επιλύσει μια σημαντική 

διχογνωμία που είχε προκύψει στην πράξη, όσον 

αφορά τα αναλογικά παράβολα για τις φορολογικές 

διαφορές. Ειδικότερα, άλλες ΔΟΥ υπολόγιζαν το 

παράβολο ανά δικόγραφο και άλλες ανά 

προσβαλλόμενη πράξη (στην δεύτερη περίπτωση σε 

μεγάλες διαφορές δεν εφαρμοζόταν το ανώτατο 

όριο των 3.000 Ευρώ ανά προσφυγή αλλά για κάθε 

πράξη που είχε προσβληθεί με την ίδια προσφυγή). 

Με τη νέα διάταξη ρητά πλέον, εφόσον οι πράξεις 

είναι συναφείς και ασκείται κοινή προσφυγή θα 

υπολογίζεται το παράβολο κατά τρόπο ενιαίο.  

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ 

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 

Με το άρθρο 33 επήλθε κατάργηση της 

υποχρέωσης καταβολής δικαστικού ενσήμου στις 

αναγνωριστικές διαφορές. Επρόκειτο για μια 

υποχρέωση αμφιλεγόμενης αντισυνταγματικότητας 

και ορθώς καταργήθηκε. Η κατάργηση αυτή 

καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς υποθέσεις! 

Με το άρθρο 34 ορίστηκε το δικαστικό ένσημο για 

τις εργατικές διαφορές σε ποσοστό 4 τοις χιλίοις επί 

της αξίας του αντικειμένου. 

http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/12/2016.10_Boukouvala.pdf
http://www.constitutionalism.gr/wp-content/uploads/2016/12/2016.10_Boukouvala.pdf


 

Με τα άρθρα 35, 36, 37 προβλέφθηκε για πρώτη 

φορά η υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου υπέρ 

ΤΑΧΔΙΚ για την χορήγηση της αναβολής 

(εξαιρούνται ρητά οι περιπτώσεις της αποχής 

δικηγόρων και οι περιπτώσεις όπου η αναβολή δεν 

χορηγείται με αίτημα του διαδίκου). Καταρχήν 

τίθενται ζητήματα αντισυνταγματικότητας της 

διάταξης στο μέτρο που δεν εξετάζεται το 

ενδεχόμενο ανωτέρας βίας ή ακόμα και η 

περίπτωση της οικονομικής αδυναμίας. Στις 

περιπτώσεις αυτές θα έπρεπε να προβλέπεται 

απαλλαγή από την υποχρέωση αυτή, άλλως θίγεται 

το δικαίωμα δικαστικής προστασίας. Αλλά και από 

πρακτικής σκοπιάς δεν προβλέπεται η τύχη του 

παραβόλου εάν απορριφθεί το αίτημα, αλλά και τι 

θα γίνει στην περίπτωση όπου προκύψει λόγος 

αναβολής κατά την εκφώνηση και ο αιτών αδυνατεί 

να έχει το σχετικό παράβολο. Ειδικότερα, τα ποσά 

των παραβόλων έχουν ως εξής: 

Α) ΚΠολΔ 

Ειρηνοδικείο και Μονομελές Πρωτοδικείο: 20 Ευρώ 

Πολυμελές Πρωτοδικείο: 30 Ευρώ 

Εφετείο: 40 Ευρώ 

Άρειος Π: 50 Ευρώ 

Β) Π.Δ. 18/89 

ΣτΕ:  50 ευρώ 

Γ) ΚΔΔ 

Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο: 30 Ευρώ 

Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο: 40 Ευρώ 

Διοικητικό Εφετείο: 50 Ευρώ 

 

Η ως άνω υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου για 

αναβολή αρχίζει από 22/1/2017 

---------------------------------------------------------------------- 

Βάσει των ίδιων άρθρων επήλθε αλλαγή και στα 

παράβολα άσκησης ενδίκων μέσων και 

βοηθημάτων.  Και οι αλλαγές αυτές ισχύουν από 

22/1/2017. 

Ειδικότερα: 

Πολιτική Δικονομία: 

Έφεση  

Α) Κατά απόφασης Ειρηνοδικείου 75 Ευρώ 

Β) Κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 100 

Ευρώ 

Γ) Κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 150 

Ευρώ. 

 

Αναίρεση: 

Α) Κατά απόφασης Ειρηνοδικείου 250 Ευρώ. 



 

Β) Κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 300 

Ευρώ. 

Γ) Κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 400 

Ευρώ. 

Δ) Κατά απόφασης Εφετείου 450 Ευρώ. 

 

Αναψηλάφηση: 

Α) Κατά απόφασης Ειρηνοδικείου 400 Ευρώ. 

Β) Κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 400 

Ευρώ. 

Γ) Κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 400 

Ευρώ. 

Δ) Κατά απόφασης Εφετείου 500 Ευρώ. 

Ε) Κατά απόφασης Αρείου Πάγου 500 Ευρώ. 

 

Ανακοπή Ερημοδικίας 

Α) Κατά απόφασης Ειρηνοδικείου 120-200 Ευρώ. 

Β) Κατά απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου 150-

250 Ευρώ. 

Γ) Κατά απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου 200-

300 Ευρώ. 

Δ) Κατά απόφασης Εφετείου 200-300Ευρώ. 

 

Ποινική Δικονομία: 

Αίτηση εξαίρεσης δικαστή ή Πραγματογνώμονα 50 

Ευρώ 

Υποβολή μήνυσης 70 Ευρώ 

Υποβολή έγκλησης στα απολύτως κατ΄ έγκληση 

διωκόμενα αδικήματα 50 Ευρώ (προβλέπονται 

εξαιρέσεις στο νόμο) 

Για προσφυγή επί της απορριπτικής της έγκλησης 

διάταξης 250 €  

Για προσφυγή κατά της απευθείας κλήσης ενώπιον 

του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου του 

κατηγορουμένου 250 € 

Τέλος πολιτικής αγωγής 40 €  

 

 

Διοικητική Δικαιοσύνη 

Αίτηση ακύρωσης, υπαλληλική προσφυγή, αίτηση 

αναίρεσης σε διαφορές κοινωνικής ασφάλισης ή 

τριτανακοπή ενώπιον του ΣτΕ 150 €  

Έφεση ενώπιον του ΣτΕ 200 €  



 

Αναστολή εκτέλεσης, αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 

αίτηση ερμηνείας και διόρθωσης ενώπιον του ΣτΕ 

50 €  

Αίτηση αναίρεσης -πλην των κοινωνικο-

ασφαλιστικών διαφορών- 350 €  

 

Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας: 

Για προσφυγή, ανακοπή εκτέλεσης, ένσταση και 

αντένσταση σε εκλογικές διαφορές 100 €  

Για προσφυγή σε διαφορές ασφαλισμένου κατά 

φορέα κοινωνικής ασφάλισης 25 €  

Για αιτήσεις προσωρινής δικαστικής προστασίας και 

αίτηση διόρθωσης ή ερμηνείας 50 €  

Για ανακοπή ερημοδικίας και τριτανακοπή 150 € Για 

έφεση και αντέφεση 200 €  

Για κατάθεση προσφυγής, έφεσης και αντέφεσης σε 

χρηματικού περιεχομένου φορολογικές και 

τελωνειακές διαφορές αναλογικό παράβολο 1%  

του αντικειμένου της διαφοράς, χωρίς να μπορεί 

αυτό να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 €. 

Καταβλητέο είναι το ποσό μέχρις τις 3.000 Ευρώ 

ενώ το υπόλοιπο θα καταλογιστεί με την απόφαση. 

Συνεχίζει να ισχύει η παρ. 4 του άρθρου 277 ΚΔΔ 

που προβλέπει υποχρέωση  καταβολής του 1/3 

κατά την κατάθεση και των 2/3 μέχρι τη συζήτηση 

της προσφυγής, έφεσης ή αντέφεσης. 

 

Για έφεση σε χρηματικού περιεχομένου 

φορολογικές και τελωνειακές διαφορές 

προβλέπεται καταβολή ποσοστού  20% επί του 

οφειλομένου ποσού σύμφωνα με την πρωτόδικη 

απόφαση (μέχρι σήμερα το αντίστοιχο ποσοστό 

ανέρχετο στο 50%) καταβλητέο μέχρι την αρχική 

δικάσιμο (άρθρο 93 παρ. 3 Κώδικα Διοικητικής 

Δικονομίας) 

Για αίτηση αναθεώρησης 300 €  

Για προσφυγή κατά πράξεων Επιτροπής 

Ανταγωνισμού (ν. 3959/2011), για αίτηση 

αναίρεσης, για ανακοπή, για αίτηση αναθεώρησης 

και για παρέμβαση, που ασκούνται στα διοικητικά 

δικαστήρια, καθώς και η αίτηση επανασυζήτησης 

ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 750 € (μέχρι 

σήμερα 500 €). 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 

Για τις εφέσεις, αιτήσεις αναστολής, αιτήσεις 

αναθεωρήσεως, αιτήσεις ανακοπής και 

τριτανακοπής και αιτήσεις διορθώσεως ή ερμηνείας 

στις συνταξιοδοτικές διαφορές ενώπιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου 20 €  



 

Για τις αιτήσεις αναιρέσεως στις συνταξιοδοτικές 

διαφορές 70 €  

Για τις αιτήσεις ανάκλησης κατά των πράξεων των 

Κλιμακίων κατά των έλεγχο των δημοσίων 

συμβάσεων ή των Επιτρόπων του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, καθώς και τις αιτήσεις αναθεωρήσεως 

κατά των αποφάσεων που εκδίδονται επί των 

αιτήσεων αυτών 100 €  

Για τα ένδικα βοηθήματα ή μέσα 

κατά καταλογιστικών πράξεων ή αποφάσεων και 

για τις χρηματικού αντικειμένου διαφορές ενώπιον 

του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε ποσοστό ένα τοις 

εκατό (1%) του αμφισβητούμενου ποσού, χωρίς τις 

τυχόν προσαυξήσεις, ωστόσο το αναλογικό αυτό 

παράβολο δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 70 €.  

 

Με το άρθρο 42 επήλθαν αυξήσεις στα 

απαιτούμενα μεγαρόσημα για διαδικαστικές 

ενέργειες.  Οι αλλαγές αυτές ισχύουν από τη 

δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ (22/12/2016): 

4 € (από 3 €) για κάθε παράσταση δικηγόρου στο 

Πρωτοδικείο ή οποιαδήποτε Πολιτική ή Δικαστική 

Αρχή ή Διοικητικό Δικαστήριο, για κάθε υπόθεση 

πολιτική ή ποινική ή δικαστική και σε κάθε αγωγή, 

παρέμβαση και σε όλα τα εισαγωγικά της δίκης 

έγγραφα, προτάσεις ή σημειώματα ή δικόγραφα 

ενδίκων μέσων, αιτήσεις ή προσφυγές στα ίδια 

Δικαστήρια και Αρχές 

6 € (από 5 €) για κάθε παράσταση στο Εφετείο, 

Κακουργιοδικείο, Διοικητικά Δικαστήρια, όταν 

δικάζουν κατ' έφεση ή οποιασδήποτε δικαστικής 

παρ' εφέτες Αρχής 

18 € (από 15 €) για κάθε παράσταση στο Συμβούλιο 

της Επικρατείας ή τον Άρειο Πάγο ή το Ελεγκτικό 

Συνέδριο 

1 € (από 0,5 €) για τη σύνταξη συμβολαιογραφικής 

πράξης για την οποία καταβάλλονται πάγια τέλη, 4 

€ (από 3 €)σε κάθε φύσεως συμβολαιογραφικές 

πράξεις για τις οποίες καταβάλλονται αναλογικά 

τέλη και 2 € (από 0,5 €) για την έκδοση κάθε 

αντιγράφου ή αποσπάσματος αυτών, 

3 € για τις ίδιες πράξεις στο Ειρηνοδικείο ή 

Πταισματοδικείο, για υποβολή μήνυσης και εν γένει 

αιτήσεων,  

3 € για μήνυση ή αίτηση που υποβάλλεται 

στον Εισαγγελέα ή στον Δημόσιο Κατήγορο και σε 

κάθε ανακριτικό υπάλληλο, καθώς και σε κάθε 

αίτηση ή υπόμνημα κάθε τύπου, που υποβάλλεται 

σε οποιαδήποτε Υπηρεσία αρμοδιότητας 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς ή 

Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους ή Συλλόγους 

Δικαστικών Επιμελητών, πλην των αιτήσεων για 



 

έκδοση πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου. Οι 

αιτήσεις και τα υπομνήματα των απόρων 

κρατουμένων υποβάλλονται ατελώς, 

2 € για κάθε αντίγραφο ή πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από οποιαδήποτε δικαστική Αρχή, νομικό 

πρόσωπο δημοσίου δικαίου αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δικηγορικούς 

Συλλόγους, Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους και 

Συλλόγους Δικαστικών Επιμελητών, πλην των 

πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου 

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

Με το άρθρο 52 προβλέπεται η συμμετοχή 

δικηγόρου ως δικαστικού αντιπροσώπου σε 

αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων. Για τη σύνταξη 

του σχετικού καταλόγου του Δικηγορικού Συλλόγου 

Θεσσαλονίκης μπορούν όσοι επιθυμούν να 

συμμετέχουν να υποβάλλουν δήλωση μέχρις τις 

16/1/2017. 

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Με τα άρθρα 57-61 προβλέπεται η δυνατότητα 

οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογητέας ύλης 

παρελθόντων ετών. Κατ΄ουσίαν δίδεται η 

δυνατότητα στους φορολογούμενους να προβούν 

σε συμπληρωματικές/ τροποποιητικές φορολογικές 

δηλώσεις με μείωση ή εξάλειψη των κυρώσεων  ή 

προσαυξήσεων.  Η προθεσμία υποβολής των 

δηλώσεων αυτών είναι μέχρι 31.5.2017 (Μέχρι 

31.3.2017 προβλέπεται μεγαλύτερη έκπτωση).  

Ειδικές προθεσμίες προβλέπονται για όσους τελούν 

υπό έλεγχο. Σε όσους θα κοινοποιηθεί εντολή 

ελέγχου μετά την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ 

θα έχουν προθεσμία 3 μηνών. Σε όσους είχε 

κοινοποιηθεί πριν την δημοσίευση στο ΦΕΚ 

(22/12/2016) εντολή ελέγχου ή αίτημα παροχής 

πληροφοριών, έχουν προθεσμία 60 ημέρες από τη 

δημοσίευση στο ΦΕΚ (20/2/2017). Σε όσους είχε 

κοινοποιηθεί Προσωρινός Διορθωτικός 

Προσδιορισμός Φόρων ή Προστίμων έχουν 

προθεσμία 30 ημερών από την δημοσίευση στο 

ΦΕΚ (μέχρι 21/1/2017). 

Οι ως άνω διατάξεις δεν καταλαμβάνουν 

περιπτώσεις που εκκρεμούν στα Δικαστήρια ή έστω 

έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις προσδιορισμού 

φόρου ή προστίμων. 

 

Με τα άρθρα 62-67 ρυθμίζεται το ζήτημα των 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Αναμένεται η έκδοση 

Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των 

υπόχρεων να αποδέχονται τις πληρωμές μέσω 

κάρτας. 



 

 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  

 

Με το άρθρο 68 προβλέπεται υποχρέωση 

πραγματοποίησης ποσοστού συναλλαγών 

ηλεκτρονικά προκειμένου να τυγχάνουν εφαρμογής 

οι μειώσεις φόρου του άρθρο 16 ν. 4172/2013. 

Με το άρθρο 69 θεσπίζεται απαγόρευση εξόφλησης 

παραστατικών άνω των 500 Ευρώ που εκδίδονται 

για παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών σε 

ιδιώτες με μετρητά 

Με το άρθρο 97 παρατείνεται για άλλη μία φορά το 

δικαίωμα του Δημοσίου να καταλογίσει φόρους και 

πρόστιμα. Ειδικότερα, όσες υποθέσεις 

παραγράφονταν στις 31.12.2016, παρατάθηκε το 

σχετικό δικαίωμα του Δημοσίου για καταλογισμό 

μέχρι 31.12.2017. 

 

 

 

 

 

Συνεργάτες παρόντος δελτίου: 

Έλσα Αλαγιαλόγλου, ΑΜΔΣΘ 9135 

Νίνα Κακάλη, ΑΜΔΣΘ 9605 

Βίκυ Κάργα- Καμπάνη, ΑΜΔΣΘ 10358 

Αλέξανδρος Πασιατάς, ΑΜΔΣΘ 10264 

Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ΑΜΔΣΘ 7894 

Δήμος Ψαρρής, ΑΜΔΣΘ 8926 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ 

26ης Οκτωβριου 5, 4ος Όροφος 

Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 546 26 

Τηλ: 2310 542987, 2310 507404 

Φαξ: 2310 553444 

dsthe@otenet.gr 

 



 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ – ΚΩΔΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ  

  Έκδοση 3η  (1/1/2017- 31/3/2017) 

 

 

  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Μετά από τις αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές των προηγούμενων δύο ετών (φορολογικά, ασφαλιστικό, δικονομιές 

κ.α.), το πρώτο τρίμηνο του 2017 δεν επέφερε ουσιώδεις μεταβολές στο ισχύον κανονιστικό πλαίσιο. Κυρίως, το 

ενδιαφέρον για τον κλάδο μας εστιάζεται στις πρώτες εγκυκλίους εφαρμογής του ΕΦΚΑ, για τις οποίες γίνεται ειδική 

αναφορά στο παρόν Δελτίο.  Όπως, όμως, ήδη διαφαίνεται αναμένονται ξανά αλλαγές στο σύστημα του ασφαλιστικού, 

δημιουργώντας ανασφάλεια ως προς το εργασιακό περιβάλλον στο οποίο ο καθένας απασχολείται. 

 

Θα είμαστε εν αναμονή των εξελίξεων! 

 

 

(Σημ.: Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή καθώς και να συμβάλλουν στην προετοιμασία του 

Ενημερωτικού Δελτίου Νομοθετικών -Φορολογικών Εξελίξεων μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μου ηλεκτρονικά 

(dfinokaliotis@hotmail.com ) ή τηλεφωνικά (2310530380 – 6944777231)) 

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 

 

 Δημήτρης Φινοκαλιώτης  



 
 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1006/ΦΕΚ Β 

43/17.01.2017 

Καθορισμός του τρόπου, της διαδικασίας 

υποβολής δηλώσεων και ρύθμιση λοιπών 

θεμάτων εφαρμογής των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Α' του Μέρους Πέμπτου  

«Οικειοθελής Αποκάλυψη Φορολογητέας Ύλης 

Παρελθόντων Ετών» (άρθρα 57-61) του ν. 

4446/2016 (Α' 240). 

 

Σημ: Δόθηκε παράταση για υποβολή δηλώσεων μέχρι 

30/9/2017 (εκτός από τις περιπτώσεις όπου στο νόμο 

προβλέπονταν ειδικότερες προθεσμίες) 

 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΟΛ 1034 ΦΕΚ Β 

759/09.03.2017 

  

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης 

φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, 

φορολογικού έτους 2016, των λοιπών εντύπων 

και των δικαιολογητικών εγγράφων που 

υποβάλλονται με αυτή. 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 1030 ΦΕΚ Β 720/08.03.2017 

  

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 

2016 των νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και 

καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται 

μ' αυτές - Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής 

μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων 

φορολογίας εισοδήματος των νομικών 

προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 

45 του ν. 4172/2013. 

 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

Επιμέλεια- Επεξεργασία : 

Αγάπη Τάτση, Ευανθία Τσουκνίδα, Αθανασία 

Κοσμίδου, Δικηγόροι – ΜΔΕ Δημοσίου Δικαίου 

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. αρ. 1/2017: «Ενιαίοι κανόνες 

υπλογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων 

Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων από 

01/01/2017» 

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 

(ΦΕΚ Α΄ 85/12.05.2016), θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες 

υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών των 

ελεύθερων επαγγελματιών και 

http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ap%201006_2017.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/ap%201006_2017.htm


 

αυτοαπασχολούμενων που υπάγονται στην 

ασφάλιση του ΕΦΚΑ. 

Ειδικότερα, με το νέο θεσμικό πλαίσιο καταργείται το 

υφιστάμενο εώς την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 

σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων, κατηγοριών ή 

τεκμαρτών ποσών και ως βάση υπολογισμού της 

εισφοράς, ορίζεται το πραγματικό εισόδημα από την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας.  

Στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 

4387/2016, υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες μη 

μισθωτών: α) Οι ελεύθεροι επαγγελματιές και οι 

αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι έως την έναρξη 

ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση 

ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και ΤΑΝΤΠ, β) Οι 

υγεινομικοί που αμείβονται κατά πράξη και 

περίπτωση, καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται 

σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας, γ) Τα μέλη ή οι μέτοχοι οργανισμών, 

κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι 

την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 υπάγονταν στον 

ΟΑΕΕ και τέλος, δ) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών 

καταλυμάτων.  

Από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, ήτοι την 

01/01/2017, ως βάση υπολογισμού των εισφορών 

καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα 

(εφεξής ΚΦΑ) από την άσκηση της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του προηγούμενου φορολογικού 

έτους, έτσι όπως τούτο προσδιορίζεται από τις 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. 

Ειδικά για το έτος 2017, ως βάση υπολογισμού των 

ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται, κατ' αρχήν, το 

εισόδημα του 2015, ως το πιο πρόσφατο 

εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος, ενώ όταν καταστεί 

ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016, 

θα πραγματοποιηθεί βάσει αυτών η εκκαθάριση και 

η οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών 

εισφορών.  

Ακολούθως, θεσπίζεται κατώτερο και ανώτερο 

μηνιαίο ποσό εισοδήματος, επί του οποίου 

υπολογίζονται οι εισφορές. Συγκεκριμένα, ως 

κατώτατη μηνιαία βάση ορίζεται το ποσό που 

αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου 

μισθωτού άνω των 25 ετών, το οποίο σήμερα 

ανέρχεται σε 586,08 ευρώ (ετησίως 586,08 Χ  12 

μήνες = 7.032,96 ευρώ) και ως ανώτατη μηνιαία 

βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο 

δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 

25 ετών, δηλαδή ετησίως σε 70.329,60 ευρώ (586,08 

Χ 10 Χ 12). Σημειώνεται ότι επί μελών εταιρειών, 

βάση υπολογισμού αποτελεί το ΚΦΑ της εταιρείας 

κατανεμημένο σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής 

κάθε μέλους στην εταιρεία. Μάλιστα, η κατώτατη 

μηνιαία βάση λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού 

εισφορών και σε περίπτωση ζημιογόνων χρήσεων και 

μηδενικών κερδών. 

Οι πηγές προέλευσης των εισοδημάτων, επί των 

οποίων υπολογίζονται οι ασφαλιστικές εισφορές, 

ομαδοποιούνται ως εξής: εισόδημα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα, από αγροτική 

δραστηριότητα και από μισθωτές υπηρεσίες. Η 



 

ομαδοποίηση τούτη χρησιμοποιείται για τον 

υπολογισμό των εισφορών.  

Περαιτέρω, όσον αφορά τα ενιαία ποσοστά 

εισφορών κύριας ασφάλισης, τούτα ανέρχονται σε 20% 

για τον κλάδο σύνταξης και 6,95% για τον κλάδο 

υγειονομικής περίθαλψης.  

Ειδικότερες ρυθμίσεις προβλέπονται για τους 

ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ κάτω της πενταετίας. 

Συγκεκριμένα, για τα πρόσωπα αυτά προβλέπεται 

καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου 

σύνταξης για τα δύο πρώτα έτη ασφάλισης σε 

ποσοστό 14% και για τα επόμενα τρία έτη σε 

ποσοστό 17%, ενώ μετά το πέμπτο έτος το ποσοστό 

ανέρχεται στο 20%. Εντούτοις, οι διαφορές που 

προκύπτουν από τη μειωμένη καταβολή 

ασφαλίστορυ και από τη μειωμένη κατώτατη βάση 

αποτελούν ασφαλιστική οφειλή, η οποία 

προσαυξάνεται κατά την ετήσια μεταβολή μισθών και 

εξοφλείται από τον ασφαλισμένο κατά 1/5 κατ' έτος, 

για τα έτη κατά τα οποία το ΚΦΑ από την άσκηση 

δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό 

έτος υπερβαίνει το ποσό των 18.000 ευρώ και σε 

κάθε περίπτωση έως τη συμπλήρωση 15 ετών 

ασφάλισης.  

Σημειώνεται ότι από 1/1/2017 και οι δικηγόροι που 

βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας, 

καταβάλλουν στον ΕΦΚΑ εισφορές κατά το άρθρο 39 

του επίμαχου νόμου.  

 

Εγκύκλιος Αρ. πρωτ.: Φ 80000/οικ. 2460/106/ 2017 

«Aσφάλιση των προσώπων που αμείβονται με 

δελτίο παροχής υπηρεσιών και για τους οποίους 

προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται από την 

απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και 

νομικά)» 

 (Οδηγίες για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 9 

του αρ. 39 του ν. 4387/2016) 

 

Με την παρ. 9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016, 

ρυθμίζεται η ασφάλιση των προσώπων της παρ. 1 

του αυτού άρθρου που αμείβονται με δελτίο 

παροχής υπηρεσιών (εφεξής ΔΠΥ) και για τους 

οποίους προκύπτει ότι το εισόδημά τους προέρχεται 

από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα 

(φυσικά και νομικά). Το συνολικό ποσό εισφοράς 

κύριας σύνταξης, ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο 

υπόχρεος καταβολής της εισφοράς προσδιορίζονται 

από τις διατάξεις του άρθρου 38 του αυτού νόμου, 

εφόσον το εισόδημά τους προέρχεται από την 

απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά 

και νομικά). 

Επισημαίνεται ότι στο πεδίο εφαρμογής της ως άνω 

διάταξης του άρθρου 39, παρ. 9 δεν υπάγονται οι 

δικηγόροι με έμμισθη εντολή, για τους οποίους 

ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική 

ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από τη 

διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η 

περ. στ' της παρ. 3 του άρθρου 38 (εγκύκλιος 

Υπουργείου Φ.80000/οικ. 61689/2215/30.12.2016, 



 

ΑΔΑ:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3), καθώς και οι εταίροι και 

συνεργάτες δικηγορικών εταιριών, οι οποίοι 

καταβάλλουν εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη 

μισθωτοί). Επίσης, η εν λόγω διάταξη δεν 

εφαρμόζεται επί ασφαλισμένων που προσφέρουν 

υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας, που 

υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 ως 

μισθωτοί, όπως και οι ασφαλισμένοι που 

προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε έναν εργοδότη, 

λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους ως μισθωτοί 

και μέρος αυτών μέσω ΔΠΥ, για τους οποίους 

εφαρμόζεται το άρθρο 38 του επίμαχου νόμου 

4387/2016. Σημειώνεται δε, ότι στους 

ασφαλισμένους που απασχολούνται σε έναν 

εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσίες σε 

άλλον/άλλους και έως 2 αντισυμβαλλόμενους 

αντισυμβαλλόμενο μέσω ΔΠΥ, εφαρμόζονται για τις 

παρεχόμενες με ΔΠΥ υπηρεσίες οι διατάξεις του 

άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί πολλαπλής 

δραστηριότητας και όχι η προκείμενη διάταξη της 

παρ. 9 του άρθρου 39.  

Ακολούθως, όσον αφορά τα ποσοστά εισφορών, 

εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την άσκηση 

διαρκούς επαγγελματικής δραστηριότητας και μόνο 

από την απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα 

(φυσικά και νομικά), προκύπτει ουσιαστικά 

αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α που 

αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες. Ως εκ 

τούτου, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται 

εισφορές ύψους 20% για τον κλάδο κύριας σύνταξης, 

κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του 

ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε βάρος του 

αντισυμβαλλόμενου.  

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις 

περιπτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση 

ελέγχεται σε συνάρτηση με τη διάρκεια της 

σύμβασης μεταξύ των μερών. Συγκεριμένα, για 

όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση της παρ. 9 του 

άρθρου 39 με ετήσια διάρκεια σύμβασης, ισχύει το 

ετήσιο ανώτατο όριο των 70.329,60 (586,08 Χ 12 Χ 10) 

ευρώ, συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές 

εισφορές υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του ΔΠΥ, 

ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 

5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε 

περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου 

ετησίου ορίου. Σε περιπτώσεις συμβάσεων με 

διάρκεια μικρότερη του έτους, καταβάλλονται οι 

ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στην 

κατανομή της συμφωνημένης αμοιβής ανά μήνα ενώ 

και το ανώτατο όριο λαμβάνεται υπόψη σε μηνιαία 

βάση (5.860,80 ευρώ). Στην περίπτωση κατά την 

οποία το ποσό του/των ΔΠΥ που εκδίδεται/ονται 

μηνιαίως από ασφαλισμένο που υπάγεται στη 

ρύθμιση της παρ. 9 του άρθρου 39, υπολείπεται της 

ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών, ο εν λόγω 

ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλλει τις 

εισφορές που υπολείπονται του ελάχιστου ποσού 

κατά τον χρόνο της ετήσιας εκκαθάρισης της 

ασφαλιστικής υποχρέωσης, οπότε και θα 



 

οριστικοποιούνται οι αναλογούσες σε αυτόν 

ασφαλιστικές εισφορές. 

Περαιτέρω, διευκρινίζεται ότι ο ασφαλισμένος που 

αιτείται την υπαγωγή του στη διάταξη της παρ. 9 του 

άρθρου 39 οφείλει να αναγράφει στο ΔΠΥ ότι 

υπάγεται στην εν λόγω ρύθμιση. Αντίστοιχα, και 

μέχρι το τέλος εκάστου ημερολογιακού μήνα, ο εν 

λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να υποβάλει 

για τον ασφαλισμένο που υπάγεται στην ανωτέρω 

ρύθμιση ΑΠΔ, προβαίνοντας σε κατανομή της 

συμφωνηθείσας αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη 

διάρκεια της σύμβασης. Με την υποβολή της ΑΠΔ 

αυτής ενεργοποιείται αυτομάτως η καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα παραπάνω. 

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν 

υποβάλει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν 

υπηρεσίες ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία 

ρύθμιση, ο εν λόγω ασφαλισμένος οφείλει να 

υποβάλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση περί 

πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων. 

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι αρχικά υπήχθησαν στις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, πληρούντες τις 

νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά στη συνέχεια τις 

απώλεσαν, για το διάστημα που ακολουθεί την 

έκπτωση από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω 

παραγράφου, καταβάλλουν εισφορές ως μη 

μισθωτοί.  

 

Εγκύκλιος 17/2017 «Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) προσώπων, που 

παρέχουν υπηρεσία με σύμβαση από την οποία 

προκύπτει υποχρέωση έκδοσης Δελτίου Παροχής 

Υπηρεσιών - Δ.Π.Υ.» 

 

Mε την εν λόγω εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι στη 

διάταξη του άρθρου 39, παρ. 9 του ν. 4387/2016, 

υπάγονται όσοι: 

• Απασχολούνται σε ένα ή έως δύο 

αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες και αμείβονται 

αποκλειστικά με Δ.Π.Υ. 

• Απασχολούνται σε έναν εργοδότη ως μισθωτοί και 

προσφέρουν υπηρεσίες σε άλλο/άλλους και μέχρι 2 

αντισυμβαλλόμενους - εργοδότες, για τις 

παρεχόμενες με Δ.Π.Υ. υπηρεσίες. 

• Απασχολούνται σε ένα εργοδότη και προσφέρουν 

στον ίδιο εργοδότη διαφορετικές υπηρεσίες μέσω 

Δ.Π.Υ. 

Σημειώνεται ότι και για τους υπαγόμενους στην 

προκείμενη διάταξη ασφαλισμένους ισχύει το 

ανώτατο και κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχων, 

όπως προσδιορίστηκε ως άνω στην υπ' αριθμόν 

1/2017 εγκύκλιο Ε.Φ.Κ.Α.. 

Επίσης, επισημαίνεται ότι για τους κλάδους 

επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ) 

υπάρχει υποχρέωση καταβολής εισφορών, στις 

περιπτώσεις που λόγω της ιδιότητας ή της 

δραστηριότητας, υφίσταται υποχρέωση υπαγωγής 

στην ασφάλιση των κλάδων αυτών. 

• Επί ετήσιων συμβάσεων, οι ασφαλιστικές εισφορές, 

υπολογίζονται στο συνολικό ποσό του Δελτίου 



 

Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό 

υπερβαίνει ανά μήνα το ποσό των 5.860,80 ευρώ, 

υπό την προϋπόθεση ότι σε κάθε περίπτωση δεν 

γίνεται υπέρβαση του ανωτάτου ετησίου ορίου. 

• Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη 

του έτους, οι ασφαλιστικές εισφορές, για 

αντισυμβαλλόμενους - 

ασφαλισμένους υπολογίζονται στο ποσό που 

προκύπτει από την μηνιαία διαίρεση της 

συμφωνηθείσας αμοιβής δια της μηνιαίας διάρκειας 

της σύμβασης. Το μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να 

υπερβαίνει τη μηνιαία βάση υπολογισμού ανώτατου 

ορίου (5860,80 ευρώ). 

Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι αντισυμβαλλόμενοι που 

απασχολούν (αποκλειστικά) ή θα απασχολήσουν 

προσωπικό υπαγόμενο στην παρ. 9 του άρθρου 39 

του ν. 4387/2016 πρώτη φορά και δεν έχουν 

απογραφεί ως εργοδότες του τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. θα 

πρέπει να απογραφούν στο Μητρώο Εργοδοτών - 

Εισφερόντων του Ε.Φ.Κ.Α. (τ. Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) . 

 

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

Φ.80020/55164/Δ.15.957/ΦΕΚ Β΄ 671/03.03.2017 

 

Με την υπ’ αριθμόν Φ.80020/55164/Δ.15.957 (ΦΕΚ 

Β΄ 671/03.03.2017) υπουργική απόφαση 

τροποποιήθηκε η υπ' αριθμόν Φ.80020/44136/Δ. 

15.747/20.10.2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β' 

3455/26.10.20162016), που αφορά τον καθορισμό 

του ποσοστού εισφοράς και των ασφαλιστικών 

κατηγοριών στους αυτοτελώς απασχολούμενους 

ασφαλισμένους Τομέων Πρόνοιας, οι οποίοι δεν 

υπάγονται σε ασφαλιστική κατηγορία. 

Ειδικότερα, με την ως άνω υπουργική απόφαση 

τροποποιήθηκε η παράγραφος γ' του άρθρου 7 της 

υπ' αριθμόν Φ.80020/ 44136/Δ.15.7472/20.10.2016 

υπουργικής απόφασης. Η συγκεκριμένη διάταξη 

αφορά τον Τομέα Πρόνοιας Εφημεριδοπωλών και 

Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών ΕΤΑΠ - ΜΜΕ, στον 

οποίο oι αυτοαπασχολούμενοι ασφαλισμένοι 

κατατάσσονται σε πέντε ασφαλιστικές κατηγορίες 

(Ε1 - Ε5) ανάλογα με τα έτη ασφάλισης τους. Η 

τροποποιηθείσα διάταξη (άρθρο 7, παρ. γ΄) ορίζει τα 

ποσά των μηνιαίων εισοδημάτων για την καθεμία 

από τις παραπάνω ασφαλιστικές κατηγορίες ως εξής:   

 Για την Ασφαλιστική κατηγορία Ε1, στην οποία 

ανήκουν οι ασφαλισμένοι με μέχρι ένα (1) έτος 

ασφάλισης στον Τομέα, ως μηνιαίο εισόδημα 

θεωρείται το ποσό των 625 € (εξακοσίων είκοσι πέντε 

ευρώ)  

 Για την Ασφαλιστική κατηγορία Ε2, στην οποία 

ανήκουν οι ασφαλισμένοι με 1 έως 5 έτη ασφάλισης 

στον Τομέα, ως μηνιαίο εισόδημα θεωρείται το ποσό 

των 1.000 € (χιλίων ευρώ)  

 Για την Ασφαλιστική κατηγορία Ε3, στην οποία 

ανήκουν οι ασφαλισμένοι με 5 έως 10 έτη ασφάλισης 

στον Τομέα ως μηνιαίο εισόδημα θεωρείται το ποσό 

των 1.250 € (χιλίων διακοσίων πενήντα ευρώ)  

 Για την Ασφαλιστική κατηγορία Ε4, στην οποία 

ανήκουν οι ασφαλισμένοι με 10 έως 20 έτη 



 

ασφάλισης στον Τομέα ως μηνιαίο εισόδημα 

θεωρείται το ποσό των 1.500 € (χιλίων πεντακοσίων 

ευρώ) 

 Τέλος, για την Ασφαλιστική κατηγορία Ε5, στην 

οποία ανήκουν οι ασφαλισμένοι με 20 έτη 

ασφάλισης στον Τομέα και πάνω, ως μηνιαίο 

εισόδημα θεωρείται το ποσό των 1.875 € (χιλίων 

οκτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ). 

Η ισχύς της παραπάνω τροποποίησης, ανατρέχει στον 

χρόνο έναρξης ισχύος της υπ' αριθμόν 

Φ.80020/44136/Δ.15.747/20.10.2016 υπουργικής 

απόφασης, ήτοι στην 26 Οκτωβρίου 2016. 

 

Εγκύκλιος Ε.Φ.Κ.Α. υπ' αριθμόν 15/2017 

«Αναπροσαρμογή ασφαλιστικών εισφορών Κλάδου 

σύνταξης μισθωτών από 1/1/2017 έως 1/1/2020 

κατ' εφαρμογή του άρθρου 38 του ν. 4387/2016» 

 

Με την εγκύκλιο αυτήν ορίζονται ειδικότερα οι 

προβλεπόμενες αναπροσαρμογές των ασφαλιστικών 

εισφορών του κλάδου σύνταξης των μισθωτών που 

ισχύουν από 1/1/2017 έως την 1/1/2020. Σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 1 του ν. 

4387/2016, οι ασφαλιστικές εισφορές του κλάδου 

κύριας σύνταξης των μισθωτών ορίζονται σε 20% επί 

των πάσης φύσεως αποδοχών των εργαζομένων και 

κατανέμονται κατά 6,67% σε βάρος των 

ασφαλισμένων και κατά 13,33% σε βάρος των 

εργοδοτών. 

Τυχόν υψηλότερα ή χαμηλότερα ποσοστά 

ασφαλιστικών εισφορών κλάδου κύριας σύνταξης 

αναπροσαρμόζονται ετησίως ισόποσα και σταδιακά 

από 1/1/2017 και εφεξής, ώστε από 1/1/2020 να 

διαμορφωθούν στα ως ανωτέρω οριζόμενα ποσοστά 

(ήτοι 13,33% για τον εργοδότη και 6,67% για τον 

ασφαλισμένο). 

Περαιτέρω, η προκείμενη εγκύκλιος παρουσιάζει τις, 

κατ' άρθρο 38 παρ. 5 του ν. 4387/2016, εξαιρέσεις 

αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών εισφορών 

ασφαλισμένων και εργοδοτών, διευκρινίζοντας ότι 

τούτες παραμένουν στο ύψος που προβλεπόταν 

μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. 

Συγκεκριμένα, στις εν λόγω εξαιρέσεις εμπίπτουν: 

α) Αφ' ενός τα προσώπα που, σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, υπάγονται στον Ε.Φ.Κ.Α. (τ. 

Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ) είτε αποκλειστικά και μόνο για τον 

κίνδυνο του ατυχήματος είτε, εκτός αυτού, και στον 

κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος (π.χ. φοιτητές και 

σπουδαστές ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, μεταπτυχιακοί φοιτητές 

κ.λ.π. που πραγματοποιούν την πρακτική τους 

άσκηση που θεσμοθετημένα προβλέπεται από τα 

προγράμματα σπουδών τους για τη λήψη του 

πτυχίου τους, πρόσωπα που συμμετέχουν σε 

προγράμματα κοινωνικής επανένταξης του ΚΕΘΕΑ, 

κρατούμενοι εργαζόμενοι φυλακών κ.α.) και 

β) Αφ' ετέρου οι εργαζόμενοι που εξαιρέθηκαν από 

την αύξηση των ορίων ηλικίας του ν. 4336/2015, ήτοι: 

1) οι απασχολούμενοι που υπάγονται στην ασφάλιση 

του Νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/705


 

Επαγγελμάτων (Φ.10221/οικ. 26816/929/30-11-

2011 Υ.Α./ΦΕΚ 2778/τ. Β΄/2-12-2011, 2) οι 

απασχολούμενοι σε υπόγειες στοές μεταλλείων - 

λιγνιτωρυχείων και σε υποθαλάσσιες στοές, 3) οι 

απασχολούμενοι στην επιφάνεια μεταλλείων - 

λιγνιτωρυχείων 4) οι ασφαλισμένοι που 

συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις για την 35ετία με 

βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, 5) οι 

απασχολούμενοι σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές 

εργασίες, 6) οι απασχολούμενοι ως προσωπικό ΟΤΑ 

σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας, 7) οι 

υπαγόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα 

της τ. Διεύθυνσης Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ και οι 

απασχολούμενοι σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής 

και δίκτυα, οι οποίοι ασφαλίζονται στον τομέα ΤΑΠ 

ΔΕΗ του τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, 8) οι ναυτικοί 9) οι 

ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που 

υπάγονται στις διατάξεις του νέου Πίνακα Β.Α.Ε., 10) 

οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 που 

εργάζονται σε υπόγειες στοές μεταλλείων- 

λιγνιτωρυχείων, εναέριες ή υποθαλάσσιες εργασίες, 

καθώς και σε ορυχεία, σταθμούς παραγωγής και 

δίκτυα ασφαλισμένοι του ΤΑΠ- ΔΕΗ και τέλος, 11) οι 

ασφαλισμένοι για πρώτη φορά από 1/1/1993 οι 

οποίοι απασχολούνται σε οικοδομικές ή τεχνικές 

εργασίες, καθώς και το προσωπικό ΟΤΑ που 

απασχολείται σε υπηρεσίες υγιεινής – καθαριότητας 

Στη συνέχεια, με ξεχωριστούς για τον κάθε κωδικό 

πακέτου κάλυψης (ΚΠΚ) της υποβαλλόμενης ΑΠΔ, 

πίνακες, η εγκύκλιος 15/2017 προσδιορίζει την από 

1/1/2017 αναπροσαρμογή των τυχόν υψηλότερων ή 

χαμηλότερων ποσοστών ασφαλιστικών εισφορών 

κλάδου κύριας σύνταξης, τόσο για τους 

ασφαλισμένους όσο και για τους εργοδότες 

συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις 

αυτές αφορούν τους μισθωτούς που υπάγονται στα 

ασφαλιστικά ταμεία Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ/τ. ΤΑΠ - ΟΤΕ ΟΤΕ, 

τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ/τ. ΤΑΠ - ΟΤΕ, ΟΣΕ - ΕΛΤΑ, τ. Ι.Κ.Α. - 

Ε.Τ.Α.Μ/τ. ΤΑΠ - ΟΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ τ. ΤΑΠΟΤΕ, τ. 

Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ/τ. ΤΣΠ - ΗΣΑΠ, τ. ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΘΝΙΚΗ, τ. 

Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ/τ. ΤΣΠ - ΕΤΕ, τ. Ι.Κ.Α - Ε.Τ.Α.Μ/τ. ΤΑΠ - 

ΕΤΒΑ, Πρώην Ταμείο Συντάξεων και Επικουρικής 

Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων, οι «παλαιοί» και «νέοι» ασφαλισμένοι 

του Προσωπικού εδάφους αεροπορικών 

επιχειρήσεων, ιπτάμενου προσωπικού αεροπορικών 

επιχειρήσεων ή ΥΠΑ - τεχνικού προσωπικού, 

πτυχιούχων χειριστών αεροσκαφών που 

χρησιμοποιούνται σε οποιονδήποτε εργοδότη σε 

πτητικές εργασίες, τους «παλαιούς» και «νέους» 

ασφαλισμένους ηθοποιούς μελοδραματικού, 

μουσικού θεάτρου και θεάτρου πρόζας, μουσικούς 

εγχόρδων, κρουστών και πνευστών οργάνων, 

τεχνικούς θεάτρου και κινηματογράφου, υποβολείς, 

προσωπικό σκηνής, χορευτών. 

Σημειώνεται ότι και για τις ως άνω κατηγορίες 

ασφαλισμένων ισχύει για τον υπολογισμό της 

μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς, το ανώτατο και 

κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών, όπως τούτο 

https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13174
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/13174


 

προσδιορίστηκε με την υπ' αριθμόν 1/2017 εγκύκλιο 

Ε.Φ.Κ.Α. (ήτοι ανώτατο μηνιαίο όριο = 586,08 Χ 10 = 

5.860,80 ευρώ και κατώτατο μηνιαίο όριο = 586,08 

ευρώ).  

 

 

ΛΟΙΠΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 ΝΟΜΟΣ 4449/ΦΕΚ Α 7/24.01.2017 

  

Υποχρεωτικός έλεγχος των ετήσιων και των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

δημόσια εποπτεία επί του ελεγκτικού έργου και 

λοιπές διατάξεις. 

 

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 151585/323/ΦΕΚ Β 

347/8.2.2017) 

  

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση 

αντιρρήσεων της παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του 

ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α )  κατά τού περιεχομένου 

αναρτημένου δασικού χάρτη. 

 

Σημ: Η προθεσμία αντιρρήσεων έχει παραταθεί έως 

27/7/2017 

Για απαλλαγές από τα τέλη βλ και Υπουργική 

Απόφαση 155973/999 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 

1491/02.05.2017 

 

 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 4872/105/ΦΕΚ Β’ 

398/13.2.2017 

  

Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής 

για εργασία πολιτών τρίτων χωρών για τα έτη 2017 

και 2018. 

 

 

 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 10/ΦΕΚ Α 23/01.03.2017 

  

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. 

 

Με το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα κυρώθηκε ο 

ΚΚΔ και τέθηκε σε ισχύ 30 ημέρες μετά τη 

δημοσίευσή του στο ως άνω ΦΕΚ. Ο ΚΚΔ αποτελεί 

ένα νομοθετικό κείμενο – πλαίσιο, το οποίο εκδόθηκε 

με πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Καταναλωτή 

(ΣτΚ) και σχετική απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου 

Καταναλωτή και Αγοράς (ΕΣΚΑ). Σκοπός του  είναι η 

διασφάλιση των οικονομικών συμφερόντων των 

καταναλωτών, στο πλαίσιο της τήρησης της 

νομιμότητας κατά την επαγγελματική δραστηριότητα 

των προμηθευτών. Οι γενικές αρχές και οι κανόνες 

που θεσπίζει ο ΚΚΔ, τυγχάνουν ευρείας εφαρμογής 

πλην όμως δεν κατισχύουν των τυχόν ειδικότερων 

νομοθετικών  διατάξεων.  Για την παρακολούθηση 



 

της εφαρμογής του ΚΚΔ αρμόδια είναι η Ανεξάρτητη 

Αρχή «Συνήγορος του Καταναλωτή».  

(Σημ: Βασιλική Κάργα- Καμπάνη, ΑΜΔΣΘ 10358) 

 

 

 Αριθμ. 31619 οικ./ 2017 Κώδικας Καταναλωτικής 

Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο (Κώδικας 

Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό 

Εμπόριο)  

 (ΦΕΚ Β' 969/22-03-2017) 

 

 ΑΠΟΦΑΣΗ 73/24-1-2017/ΦΕΚ Β’ 293/7.2.2017 

  

Κώδικας Δεοντολογίας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής. 

 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί τη συστηματική 

καταγραφή κανόνων αυτοελέγχου στα πλαίσια της 

ιατρικής υποβοήθησης για την ανθρώπινη 

αναπαραγωγή. Η κοινωνική σημασία της ιατρικής 

αυτής μεθόδου αναπαραγωγής, των κοινωνικών, 

ηθικών, επιστημονικών και νομικών προβληματισμών 

που την περιβάλλουν αλλά και η συνεισφορά της 

στην κοινωνία, υπό την έννοια ότι προωθείται ο 

θεσμός της οικογένειας και η βελτίωση της ποιότητας 

ζωής, είναι σημαντική. Ο Κώδικας προσδοκά ότι οι 

παρέχοντες την υπηρεσία αυτή θα ανταποκρίνονται, 

κατά τρόπο επιστημονικό και θεμιτό στα 

καθοριζόμενα από το νόμο και την επιστημονική, 

ιατρική ευθύνη πλαίσια συμπεριφοράς ιδίως τόσο 

έναντι εκείνων που ζητούν την ιατρικώς 

υποβοηθούμενη αναπαραγωγή όσο και έναντι 

εκείνων που παρέχουν όμοιες υπηρεσίες. 

Ο παρών Κώδικας ισχύει παράλληλα με τον Κώδικα 

Ιατρικής Δεοντολογίας. Καταρτίζεται από την 

Ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης 

Αναπαραγωγής (Ε.Α.Ι.Υ.Α) σύμφωνα με την 

εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 20, παράγραφος 

1, περ.γ` του ν. 3305/2005 «Εφαρμογή της Ιατρικώς 

Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» (ΦΕΚ Α` 17/2005) 

όπως ισχύει. 

(Σημ. Ιωάννης Πάκας, ΑΜΔΣΘ 7189) 

 

Συνεργάτες παρόντος δελτίου: 

Έλσα Αλαγιαλόγλου, ΑΜΔΣΘ 9135 

Νίνα Κακάλη, ΑΜΔΣΘ 9605 

Βίκυ Κάργα- Καμπάνη, ΑΜΔΣΘ 10358 

Αθανασία Κοσμίδου, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

Ιωάννης Πάκας, ΑΜΔΣΘ 7189 

Αλέξανδρος Πασιατάς, ΑΜΔΣΘ 10264 

Αγάπη Τάτση, ΑΜΔΣΘ 11508 

Ευανθία Τσουκνιδά, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης 

Δημήτρης Φινοκαλιώτης, ΑΜΔΣΘ 7894 

Δήμος Ψαρρής, ΑΜΔΣΘ 8926 

 


