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- Αριθμ. πρωτ.: οικ. Α2- 1020/19.10.2012
Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών κατά το άρθρο 2
του ΠΔ 51/2006 «(ΦΕΚ Α/53/13-03-2006)
«Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των Λαϊκών Αγορών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/2808-2008)

ΠΟΛ.1196/16.10.2012
Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή
αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα
πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008»

- ΠΟΛ.1197/18.10.2012
Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012
γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη
μεταγραφή δικαστικής απόφασης που
αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης
ακινήτου
- Στα 500 ευρώ πέφτει το όριο για τις συναλλαγές με μετρητά
- Αριθμ. 3332.2/01/5.10.2012
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
- Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ.
12476/9.10.2012 Καθορισμός αριθμού
ορκωτών ελεγκτών λογιστών, προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους

Οποίος συνάδελφος έχει
κάποια πρόταση για την
καλύτερη εικόνα του
Newsletter μπορεί να
επικοινωνήσει με τον κ.
Κωνσταντινίδη στο εξής
email: konidisk@otenet.gr

Μ

ε την εγκύκλιο ΠΟΛ.1067/5.4.2011 δόθηκαν διευκρινήσεις όσον αφορά
την υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων του ν.3691/2008 για αποστολή αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Με την παρούσα εγκύκλιο
τροποποιούμε εν μέρει την ανωτέρω εγκύκλιο και παρέχουμε νέες οδηγίες για την
ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του ν.3691/2008, όπως ισχύει.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της περ. γ' του άρθρου 29 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, ορίζεται η υποχρέωση των υπόχρεων προσώπων να υποβάλλουν στην Αρχή
του άρθρου 7 αναφορές ύποπτων συναλλαγών που ενδέχεται να συνδέονται με
αδικήματα φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, καθώς και με λοιπά αδικήματα αρμοδιότητας ελέγχου του Σ.Δ.Ο.Ε. που υπάγονται στα βασικά αδικήματα
του άρθρου 3 του ίδιου νόμου.
Συνεπώς, τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να υποβάλλουν αναφορά στην Αρχή
του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, όταν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ή τη διενέργεια συναλλαγής με πελάτη τους, όπως, ενδεικτικά, παροχή
υπηρεσιών, πώληση αγαθών ή διαμεσολάβηση, εκτιμούν, αντιλαμβάνονται ή διαπιστώνουν ύποπτες συναλλαγές, δηλαδή συναλλαγές οι οποίες ενδεχομένως υποκρύπτουν νομιμοποίηση προϊόντος εγκλήματος (μετατροπή, μεταβίβαση, κατοχή,
χρησιμοποίηση κ.λπ.), το οποίο μπορεί να προέρχεται από οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα, από αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 3 του ν. 3691/2008
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Απόφαση
Αρείου
Πάγου
1145/2012
Κάθε αξίωση μισθωτού που πηγάζει από άκυρη καταγγελία της
σχέσης εργασίας είναι απαράδεκτη, εφ΄ όσον η σχετική αγωγή δεν
κοινοποιήθηκε εντός τρίμηνης
ανατρεπτικής προθεσμίας από τη
λύση της σχέσης εργασίας.

Αρ.Πρωτ.44911/ΕΥΘΥ 914/22-102012
Εφαρμογή συστήματος παρακολούθησης απαλλοτριώσεων για
τα έργα που χρηματοδοτούνται
από τα επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ

ΠΟΛ.1194/05-10-2012
Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1182/13 09 2012
(ΦΕΚ 2563 τ. Β΄/21.09.2012 από τα
ΚΤΕΛ και τις ΚΤΕΛ Α.Ε

Ι.Κ.Α.
αριθ.
Σ00/76/10.10.2012

πρωτ.:

Διαδικασία πληρωμής συνταξιούχων που δεν είχαν καταγραφεί
μέχρι και τις 5.10.2012

Αριθμ.
96967/8.10.2012

Υ1γ/Γ.Π/οικ.

Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις
Ι.Κ.Α.
αριθ.
πρωτ.:
Α41/
ΟΕ/3/22.10.2012
Επιπρόσθετες διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή Σ.Σ.Ε.
εργατοτεχνιτών οικοδόμων – διενέργεια κατά προτεραιότητα επιτόπιων ελέγχων

ΠΟΛ.1196/16.10.2012
Τροποποίηση οδηγιών της ΠΟΛ. 1067/2011 «Αποστολή
αναφορών στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης
Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της
Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των
Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης από τα υπόχρεα
πρόσωπα του άρθρου 6, παρ. 2, περ. ε' του ν. 3691/2008»
(π.χ. δωροδοκία, σωματεμπορία, εμπορία ναρκωτικών, φοροδιαφυγή που συνιστά φορολογικό αδίκημα, αδικήματα λαθρεμπορίας κ.λπ.), και όχι για αυτήν καθ'
αυτήν την εγκληματική πράξη. Επομένως, αντικείμενο αναφορών των υπόχρεων
προσώπων στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 θα πρέπει να αποτελεί η
απλή ή γενική υπόνοια ή η υποψία τέλεσης συγκεκριμένης και εξειδικευμένης αξιόποινης πράξης (π.χ. φοροδιαφυγή, απάτη ή υπεξαίρεση ή κλοπή κ.λπ.), και όχι
κατ' ανάγκη η αποδεδειγμένη πραγματοποίηση αυτής.
Παράδειγμα:
Οι λογιστές - ελεύθεροι επαγγελματίες, οι ιδιώτες ελεγκτές και οι φορολογικοί ή
φοροτεχνικοί σύμβουλοι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως ισχύει, περιπτώσεις ενδεχόμενης φοροδιαφυγής
ή δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας που υποπίπτουν στην αντίληψή τους κατά την
άσκηση του λογιστικού, ελεγκτικού ή συμβουλευτικού έργου τους, για περιπτώσεις ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων (ξέπλυμα χρήματος) που προέρχονται
από τη συγκεκριμένη εγκληματική δραστηριότητα.
Έτσι, για παράδειγμα, όταν λογιστές παρατηρήσουν ή υποψιαστούν, κατά την
άσκηση της εργασίας τους, ότι πελάτες τους ενδεχομένως προβαίνουν σε πράξεις
φοροδιαφυγής γενικώς (π.χ. δεν έχουν περιλάβει στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέρος των εισοδημάτων τους από οποιαδήποτε πηγή, δεν έχουν αποδώσει
τους οφειλόμενους φόρους, τέλη, εισφορές ή έχουν εκδώσει πλαστά ή εικονικά
φορολογικά στοιχεία ή είναι λήπτες εικονικών στοιχείων κ.λ.π.), τότε οφείλουν να
αποστείλουν σχετική αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008, όπως
ισχύει.
Συνεπώς οι λογιστές, λόγω της ειδικής φύσεως του αδικήματος της φοροδιαφυγής, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι η διαπίστωση φοροδιαφυγής ή πράξεων που υποκρύπτουν φοροδιαφυγή συνεπάγεται ταυτόχρονα και
αυτόθροα την ύπαρξη ενδεχόμενης νομιμοποίησης εσόδων χωρίς να απαιτείται
ειδικότερος προσδιορισμός του ύποπτου χαρακτήρα αυτών. Ως εκ τούτου, οι λογιστές άπαξ και σχηματίσουν υποψίες ή υπόνοιες τέλεσης πράξεων φοροδιαφυγής
(και όχι βεβαιωμένη κατ' ανάγκη φοροδιαφυγή) από πελάτες τους κατά την εκτέλεση του έργου τους οφείλουν να υποβάλουν αναφορά στην Αρχή του άρθρου 7
του ν. 3691/2008, όπως ισχύει.
Σημειώνεται ότι η ανωτέρω υποχρέωση αποστολής αναφοράς στην Αρχή του άρθρου 7 του ν. 3691/2008 σε περίπτωση υποψίας ή υπόνοιας τέλεσης του αδικήματος της φοροδιαφυγής ισχύει ανάλογα και για τα λοιπά υπόχρεα πρόσωπα αρμοδιότητας της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (περ. ε', παρ. 2 αρθ. 6 του ν.3691/2008, όπως
ισχύει).
Τέλος, υπενθυμίζουμε εκ νέου ότι στην ιστοσελίδα της Αρχής του άρθρου 7 του ν.
3691/2008, όπως ισχύει (www.hellenic-fiu.gr) έχουν αναρτηθεί, μεταξύ άλλων, και
υποδείγματα αναφοράς ύποπτων συναλλαγών ανά κατηγορία υπόχρεων προσώπων, για τη διευκόλυνση των αναφερόντων.
Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1067/5.4.2011.
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ΣτΕ 1326/2012
Το πρόσωπο, το οποίο, κατά τον
χρόνο λύσεως εταιρίας περιορισμένης ευθύνης, έχει την ιδιότητα
του διαχειριστή αυτής, ευθύνεται,
κατά το άρθρο 17 παρ. 2 του ανωτέρω ν.δ/τος 3843/1958 (το οποίο
περιελήφθη στο άρθρο 115 παρ.
2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), προσωπικώς και αλληλεγγύως για την πληρωμή των κατά
τον χρόνο αυτόν οφειλομένων
από την εταιρία φόρου εισοδήματος και παρακρατουμένων φόρων, αδιαφόρως του χρόνου στον
οποίο ανάγονται οι φόροι αυτοί,
καθώς και του χρόνου βεβαιώσεώς των (ΣτΕ 2498/2007, πρβλ. ΣτΕ
2028/1997 επταμ., 4754/1997), και
σ! υνεπώς, υπό τους ίδιους όρους,
ευθύνονται και για την πληρωμή
προστίμων που επιβλήθηκαν στα
νομικά αυτά πρόσωπα λόγω παραβάσεων του Κ.Β.Σ..
ΣτΕ 1163/2012
Εξωλογιστικός
προσδιορισμός
εισοδήματος σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής των βιβλίων.
Προσαύξηση συντελεστή. Παραπομπή σε 7μελή τμήμα λόγο
σπουδαιότητας.
ΠΟΛ.1198/22.10.2012
Σχετικά με την ευθύνη των διοικούντων την Ένωση Αγροτικών
Συνεταιρισμών για τα χρέη αυτής
από παρακρατούμενους φόρους
και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ)
Αρ. πρωτ.: Δ17 Ε 5040321 ΕΞ
25.10.2012
Τιμές συναλλάγματος για τον καθορισμό της δασμολογητέας και
της φορολογητέας αξίας, για την
επιβολή του τέλους ταξινόμησης
και του Φ.Π.Α.

Αριθμ. πρωτ.: οικ. Α2- 1020/19.10.2012
Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
κατά το άρθρο 2 του ΠΔ 51/2006 «(ΦΕΚ Α/53/13-03-2006) «Όροι
και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως
τροποποιήθηκε με το ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/28-08-2008)

Μ

ε αφορμή ερωτήματα που το τελευταίο χρονικό διάστημα υποβάλλονται τηλεφωνικώς και γραπτώς από τις αρμόδιες σε θέματα Εμπορίου
υπηρεσίες των Περιφερειών σας και έχουν σχέση με τη θεώρηση των
επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών όπως προβλέπεται από το άρθρο 2 του ΠΔ 51/2006 «(ΦΕΚ Α/53/13-03-2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 116/2008 (ΦΕΚ Α/179/2808-2008)» σας πληροφορούμε τα εξής:
Η θεώρηση των επαγγελματικών αδειών σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 51/2006,
ως έχει τροποποιηθέν, γίνεται κάθε τρία έτη με τη διαδικασία που ορίζεται σ'αυτό.
Ειδικότερα, οι επαγγελματίες πωλητές υποχρεούνται να υποβάλλουν α) βεβαίωση
φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας ΔΟΥ «περί μη οφειλής φόρου επιτηδεύματος» και β) βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα «περί καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών».
Έχει όμως παρατηρηθεί σε πολλές περιπτώσεις οι ενδιαφερόμενοι να αδυνατούν
λόγω οφειλών να προσκομίσουν τα ως άνω δύο δικαιολογητικά. Επειδή σε κάθε
περίπτωση προέχει η ομαλή λειτουργία των αγορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (κατ' επιταγή του νόμου) και η διευκόλυνση των άμεσα εμπλεκομένων με
αυτές πωλητών, προς όφελος των καταναλωτών, σε περίπτωση αδυναμίας υποβολής βεβαιώσεων πλήρους φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας κατά
τη διαδικασία θεώρησης των επαγγελματικών αδειών, θα πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη ειδικότερες ευνοϊκές ρυθμίσεις των αρμοδίων υπηρεσιών του δημοσίου,
με τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα στους κατόχους αδειών διακανονισμού και
τμηματικής καταβολής των οφειλών.
Τέτοιου είδους βεβαιώσεις που να πιστοποιούν διακανονισμό ή τμηματική καταβολή αρκούν για τη θεώρηση των αδειών.
Θεωρήσεις αδειών που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ή θα θεωρηθούν μέχρι
31.12.2012, λόγω μη προσκόμισης βεβαιώσεων και έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους ενδιαφερόμενους πωλητές ή να μην τους επιτρέπεται να ασκούν τη νόμιμη δραστηριότητά τους, αυτές πρέπει να αντιμετωπιστούν
και να επιλυθούν σύμφωνα με το πνεύμα του παρόντος εγγράφου. Για την αντιμετώπιση γενικότερων θεμάτων που έχουν σχέση με τη λειτουργία λαϊκών αγορών
ισχύουν οι διευκρινίσεις της εγκυκλίου μας με αριθμ. πρωτ. Α2-2024/16.12.2011
«Λειτουργία λαϊκών αγορών, των Περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, αρμοδιότητες κτλ.» ,η οποία έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο με ΑΔΑ:45Ψ4Φ- ΑΙΧ. και στην
ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου www.gge.gov.gr.
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Γνωμοδότηση
Ν.Σ.Κ.
αριθ.
127/2012
Ερωτάται αν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης ΦΜΑ με αρνητικό
περιεχόμενο για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα της αναφερόμενης στο ερώτημα, μεταβίβασης
ακινήτου, κατόπιν απατηλών και
αξιοποίνων ενεργειών, μετά την
παρέλευση περισσότερων των
τεσσάρων ετών από την κατάρτιση της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας
Αρειος πάγος 859/2010
Δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής των μελών
του Δ.Σ., που υπέγραψαν το σχετικό πρακτικό. Απορρίπτει αίτηση.
Αρ. πρωτ.: B140640/25.10.2012
Προϋποθέσεις επιδότησης τακτικής ανεργίας και οικονομική ενίσχυση των επιδοτουμένων ανέργων για τις εορτές του Πάσχα και
των Χριστουγέννων

ΠΟΛ.1197/18.10.2012
Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012 γνωμοδότησης του
Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης
που αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης ακινήτου

Σ

ας κοινοποιούμε την υπ’ αριθ. 127/2012 Γνωμοδότηση του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομικών και παρακαλούμε για την εφαρμογή της σε
ανάλογες περιπτώσεις.
Με τη γνωμοδότηση αυτή έγινε ομόφωνα δεκτό ότι δεν οφείλεται φόρος
μεταβίβασης ακινήτων για τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει την ακυρότητα της μεταβίβασης ακινήτου η οποία συνετελέσθη
από πρόσωπο μη κύριο αυτού, κατόπιν απατηλών και αξιοποίνων ενεργειών, ακόμη και μετά από παρέλευση περισσοτέρων των τεσσάρων ετών
από την κατάρτιση της μεταβιβαστικής δικαιοπραξίας, αλλά υπάρχει υποχρέωση υποβολής δήλωσης Φ.Μ.Α. με αρνητικό περιεχόμενο.
Κάθε προηγούμενη αντίθετη ερμηνεία της Διοίκησης αναφορικά με το παραπάνω θέμα παύει να ισχύει.

Στα 500 ευρώ πέφτει το όριο για τις
συναλλαγές με μετρητά

Υ

ποχρεωτική μέσω τραπεζών, με επιταγές, πιστωτικές κάρτες ή χρέωση λογαριασμού, προτίθεται το υπουργείο Οικονομικών να κάνει

Γνωμοδότηση
Ν.Σ.Κ.
αριθ.
254/2012
Εάν, με βάση τις διατάξεις του
άρθρου 115 του ν. 2238/1994
(Κ.Φ.Ε.), μπορεί να θεμελιωθεί ευθύνη των προέδρων της Ενώσεως
Αγροτικών Συνεταιρισμών «Θ» για
τα χρέη αυτής από παρακρατούμενους φόρους και Φόρο Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ),
κατά τις διακρίσεις του νόμου και,
σε περίπτωση αρνητικής απαντήσεως, αν μπορεί να θεμελιωθεί
ευθύνη του συλλογικού οργάνου
εσωτερικής διοίκησης της Ενώσεως, του Συμβουλίου Γενικής Διεύθυνσης (Σ.Γ.Δ.) ή κάποιου μέλους
του οργάνου αυτού

τη διενέργεια συναλλαγών αξίας άνω των 500 ευρώ, σύμφωνα με

Τα Νέα, ως μέρος των προσπαθειών για πάταξη της φοροδιαφυγής.
Το νέο όριο θα περιληφθεί στο νομοσχέδιο για την κατάργηση του ΚΒΣ, το
οποίο θα καθιερώνει επίσης ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων για ελεύθερους
επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
Στο υπό κατάρτιτη νομοσχέδιο εξετάζεται και η κατάργηση πρόσθετων βιβλιών που κρατούνται από κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών.
Αρχικά, το όριο των συναλλαγών για μετρητά είχε τεθεί στα 1.500 ευρώ και
έπειτα επαναπροσδιορίστηκε στα 1.300 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το όριο
αφορά το σύνολο της αξίας της συναλλαγής και είναι αδιάφορο, εάν η καταβολή της γίνεται τμηματικά σε δόσεις κάτω του ορίου.
Πηγή: www.in.gr
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Αρ. πρωτ. οικ.
2/76376/0022/15.10.2012
Κοινοποίηση μισθολογικών διατάξεων

ΠΟΛ.1199/22.10.2012
Κοινοποίηση της αριθ. 126/2012
γνωμοδότησης του ΝΣΚ

Αριθμ. 41403/Β 1563/28.9.2012
Καθορισμός ανώτατου ορίου
ύψους αποζημίωσης ανά δικαιούχο από απαίτηση του άρθρου 154
γ του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά
την ειδική εκκαθάριση πιστωτικών ιδρυμάτων

ΑΠ 1180/2009
Ουσιώδες στοιχείο για την στοιχειοθέτηση του εγκλήματος της ακαλύπτου επιταγής είναι ο χρόνος
εμφανίσεως της προς πληρωμή
για να κριθεί εάν είναι εντός οκτώ
ημερών από (την επομένως) της
εκδόσεως της -άρθρο 79, 28, 29,
37 - 39 Ν. 5960/ 1933-. Άλλως έλλειψη αιτιολογίας καταδικαστικής
αποφάσεως και έλλειψη νομίμου
βάσεως. Αναιρεί διότι αναφέρει
μόνο εμπρόθεσμη εμφάνιση. Παραπέμπει.

ΠΟΛ.1197/18.10.2012
Κοινοποίηση της με αριθ. 127/2012
γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ. σχετικά
με τη μεταγραφή δικαστικής απόφασης που αναγνωρίζει ακυρότητα μεταβίβασης ακινήτου

Αριθμ. 3332.2/01/5.10.2012
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών
δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
Άρθρο 1
Για τη δρομολόγηση πλοίου, ολικής χωρητικότητας μικρότερης των 300 «Ο.Χ»
(“gross tonnage”), στις θαλάσσιες ενδομεταφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
2932/2001 (Α΄ 145) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ο πλοιοκτήτης πρέπει να διαθέτει ασφάλιση σε ισχύ η οποία να καλύπτει την αστική ευθύνη του από απαιτήσεις
επιβατών που έχουν αιτία ή αφορμή την απώλεια ζωής ή/και σωματική βλάβη ή/και
απώλεια ή/και ζημία πράγματος, που έλαβε χώρα πάνω σε πλοίο ή σχετίζεται άμεσα
με την εκμετάλλευση πλοίου.
Άρθρο 2
1. Η ασφάλιση του πλοιοκτήτη παρέχεται από αλληλοασφαλιστικούς οργανισμούς
που είναι μέλη της Διεθνούς Ομάδας Αλληλασφαλιστικών Οργανισμών (International
Group of P & I Clubs) και ασφαλιστικές επιχειρήσεις ή χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος – μέλος της Ε.Ε ή
του Ε.Ο.Χ.
2. Η εξακρίβωση του νομίμου της εγκατάστασης και λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού σε κράτος – μέλος της Ε.Ε ή του Ε.Ο.Χ.
γίνεται με σχετική βεβαίωση του Κράτους, την οποία υποχρεούται να φέρει ο πλοιοκτήτης μαζί με το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά το άρθρου 4 της παρούσης.
Άρθρο 3
1. Για την απώλεια ζωής ή τη σωματική βλάβη επιβατών το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε 50.000 ΕΥΡΩ ανά επιβάτη
και ανά συμβάν.
2. Για την απώλεια ή ζημία πράγματος το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.500 ΕΥΡΩ ανά επιβάτη και ανά συμβάν.
3. Το ελάχιστο όριο της υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης για απώλεια ζωής ή/
και σωματική βλάβη ή/και υλικές ζημιές περισσότερων του ενός ατόμου ανέρχεται
σε 500.000 ΕΥΡΩ ανά συμβάν.
Άρθρο 4
1. Η ύπαρξη ασφάλισης αποδεικνύεται από ένα ή περισσότερα Πιστοποιητικά, που
έχουν εκδοθεί από τον πάροχό της και φέρονται επί του πλοίου.
2. Το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά που χορηγούνται από τον πάροχο της ασφάλισης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το όνομα του πλοίου, τον αριθμό IMO και τον λιμένα νηολόγησης,
β) την επωνυμία και διεύθυνση της κύριας εγκατάστασης του πλοιοκτήτη,
γ) το είδος και τη διάρκεια της ασφάλισης,
δ) την επωνυμία και διεύθυνση του κύριου καταστήματος του παρόχου της ασφάλισης και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνση του καταστήματος στο οποίο έχει συναφθεί
η σύμβαση ασφάλισης.
3. Το παραπάνω, πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά, που εκδίδεται σε γλώσσα άλλη πλην
της ελληνικής, πρέπει να συνοδεύεται από επίσημη μετάφρασή τους, στην ελληνική
γλώσσα από αρμόδια αρχή ή από εξουσιοδοτημένα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία πρόσωπα.
Άρθρο 5
Η Αρμόδια Λιμενική Αρχή επαληθεύει ότι τα υπόχρεα πλοία που αποπλέουν ή καταπλέουν, σε λιμένα δικαιοδοσίας της, φέρουν το Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά
ασφάλισης. Εάν το πιστοποιητικό ή πιστοποιητικά ασφάλισης δεν φέρονται επί του
πλοίου, και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις του άρθρου 6, απαγορεύεται ο απόπλους
του πλοίου, μέχρις ότου ο πλοιοκτήτης κοινοποιήσει στην Αρμόδια Λιμενική Αρχή, το
συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Αρειος πάγος 172/2009
Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Οπισθογράφηση κομιστή προς τράπεζα για είσπραξη, σε πίστωση
λογαριασμού αυτού, με τη φράση
«αξία σε πίστωση λογαριασμού»,
την μετατρέπει μεν σε λογιστική
επιταγή, πλην παραμένει νόμιμος κομιστής και δικαιούχος σε
έγκληση ο άνω κομιστής και όχι η
τράπεζα που την ανέλαβε από τον
κομιστή πελάτη της για είσπραξη
και την εμφάνισε σε άλλη την πληρώτρια τράπεζα, όπου και σφραγίστηκε ως ακάλυπτη.

Αρειος Πάγος 506/2012
Κατά τη διάταξη της παρ. 1 του
άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2336/1995,
τιμωρείται με τις αναφερόμενες
σ` αυτό ποινές, κάθε εργοδότης ή
διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με
οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος
οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα
στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της
σύμβασης ή της σχέσης εργασίας
πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση
εργασίας, είτε από τις συλλογικές
συμβάσεις εργασία! ς, είτε από
αποφάσεις διαιτησίας, είτε από το
νόμο ή έθιμο, είτε σύμφωνα με το
άρθρο 10 του Ν. 3198/1955, συνεπεία της θέσης των εργαζομένων
σε κατάσταση διαθεσιμότητας.
Για την επιμέτρηση της ποινής
όμως πρέπει να αναγνωρισθούν
οι ελαφρυντικές περιστάσεις του
άρθρου 84 παρ 2 β ΠΚ, καθόσον
αποδείχθηκε ότι δεν ωθήθηκε
στις πράξεις του αυτές από ταπεινά αίτια αλλά λόγω της σοβαρής
ταμειακής δυσχέρειας που αντιμετώπιζε η εταιρία της οποίας ήταν
διευθύνων σύμβουλος και νόμιμος εκπρόσωπος.

Αριθμ. 3332.2/01/5.10.2012
Ρύθμιση θεμάτων κάλυψης αστικής ευθύνης πλοιοκτητών
δρομολογημένων πλοίων στις θαλάσσιες ενδομεταφορές
Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικά.
Άρθρο 6
1. Στους παραβάτες του άρθρου 1, επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 45 του ν.δ.
187/1973 «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (A΄ 261), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά, εκτός αν ο παραβάτης έχει ήδη καταδικασθεί ή αθωωθεί
με τελεσίδικη απόφαση ποινικού δικαστηρίου για ποινικό αδίκημα, το οποίο ταυτίζεται με την παράβαση στην οποία αφορά η διοικητική κύρωση.
2. Για την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται υπόψη κριτήρια, όπως η ολική
χωρητικότητα του πλοίου και η καθ’ υποτροπή παράλειψη ασφάλισης.
Άρθρο 7
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αποφ. Προέδρου της Βουλής αριθμ. 12476/9.10.2012
Καθορισμός αριθμού ορκωτών ελεγκτών λογιστών,
προϋποθέσεις και διαδικασία ορισμού τους

Ο

ι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.
4065/2012 αναλαμβάνουν τον επανέλεγχο ή και τον αρχικό έλεγχο των
δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, κατ’ εντολή της Επιτροπής, προ-

έρχονται από εταιρίες Ελεγκτών εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο του Σώματος
Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και ορίζονται με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής του άρθρου 21 του Ν. 3023/2002 (ΦΕΚ 146/Α΄/25.6.2002).
β. Για το παραπάνω έργο ορίζονται δεκαέξι ελεγκτές, από τους οποίους πέντε τουλάχιστον πρέπει να έχουν ελάχιστη προϋπηρεσία δέκα ετών. Τέσσερις ορκωτοί
ελεγκτές έχουν τη γενική ευθύνη της διεξαγωγής του ελέγχου, όπως ειδικότερα
ορίζεται από την Επιτροπή του άρθρου 21.
γ. Η αμοιβή καθορίζεται με βάση το ισχύον ελάχιστο ενιαίο ωρομίσθιο, όπως αυτό
προσδιορίζεται κάθε φορά από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών.
δ. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές λογιστές μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσουν
αναλυτική έκθεση, την οποία υποβάλλουν στην Επιτροπή του άρθρου 21. Πληροφορίες σχετικές με το διεξαγόμενο έλεγχο παρέχουν, εφόσον ζητηθούν, δια του
Προέδρου της, μόνο στην Επιτροπή του άρθρου 21.

