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ΘΕΜΑ :

Διευκρινύςεισ αναφορικϊ με το εύδοσ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ και την αςφϊλιςη
των διανομϋων που απαςχολούνται ςε επιχειρόςεισ ψηφιακών υπηρεςιών
διαμεςολϊβηςησ και αμεύβονται με παραςτατικό παρεχόμενων υπηρεςιών
(πρώην τύτλοσ κτόςησ).

H ανϊδυςη του φαινομϋνου τησ «gig economy» τα τελευταύα χρόνια, δημιούργηςε νϋεσ
επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ παροχόσ ψηφιακών υπηρεςιών διαμεςολϊβηςησ μεταξύ
χρηςτών – πελατών και χιλιϊδων παρόχων – επιχειρόςεων, ιδύωσ ςτον χώρο τησ εςτύαςησ.
Στο πλαύςιο τησ ϊςκηςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ επιχειρηματικόσ δραςτηριότητασ,
απαςχολούνται φυςικϊ πρόςωπα ωσ διανομεύσ προώόντων με δύκυκλα κυρύωσ οχόματα, για
λογαριαςμό τησ εταιρεύασ παροχόσ υπηρεςιών μϋςω πλατφόρμασ. Οι εν λόγω διανομεύσ
απαςχολούνται με ςύμβαςη παροχόσ ανεξϊρτητων υπηρεςιών, αορύςτου ό οριςμϋνου
χρόνου και αμεύβονται με Παραςτατικό Παρεχόμενων Υπηρεςιών (πρώην τύτλοσ κτόςησ).
Επύςησ, τουσ δύνεται η δυνατότητα επιλογόσ εύτε προκαθοριςμϋνου-εβδομαδιαύου
προγρϊμματοσ εύτε ελεύθερησ επιλογόσ ωραρύου για την εκτϋλεςη παραγγελιών, μϋςω
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φορητόσ ςυςκευόσ τηλεφώνου. Για τον λόγο αυτό, οι απαςχολούμενοι ςυνδϋονται μετϊ από
ςχετικό εκπαύδευςη και διαπύςτευςό τουσ, με προςωπικό κωδικό πρόςβαςησ ςτην
ηλεκτρονικό πλατφόρμα, δύνοντασ τουσ τη δυνατότητα να επιλϋγουν την κϊθε παραγγελύα,
και ςτην εταιρεύα να παρακολουθεύ την εκτϋλεςη και ολοκλόρωςό τησ.
Αναφορικϊ με ερωτόματα που ϋχουν περιϋλθει ςτην Υπηρεςύα μασ για την αμοιβό των
διανομϋων με Παραςτατικό Παρεχόμενων Υπηρεςιών (πρώην τύτλοσ κτόςησ), από
επιχειρόςεισ που παρϋχουν διαδικτυακϋσ υπηρεςύεσ μϋςω ηλεκτρονικόσ παραγγελύασ και
παρϊδοςησ προώόντων, καθώσ και για το εύδοσ τησ εργαςιακόσ ςχϋςησ των εν λόγω
απαςχολούμενων, ςασ γνωρύζουμε τα ακόλουθα:
Α) ΕΙΔΟ ΕΡΓΑΙΑΚΗ ΦΕΗ ΣΨΝ ΔΙΑΝΟΜΕΨΝ ΠΟΤ ΑΠΑΦΟΛΟΤΝΣΑΙ Ε ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ
ΧΗΥΙΑΚΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ ΔΙΑΜΕΟΛΑΒΗΗ ΚΑΙ ΑΜΕΙΒΟΝΣΑΙ ΜΕ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ
ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΨΝ ΤΠΗΡΕΙΨΝ (ΠΡΨΗΝ ΣΙΣΛΟ ΚΣΗΗ)
1. ύμβαςη παροχήσ εξαρτημένησ εργαςίασ, επύ τησ οπούασ και μόνο εφαρμόζονται οι
διατϊξεισ τησ εργατικόσ νομοθεςύασ1, υφύςταται όταν κατϊ τουσ όρουσ τησ ςχετικόσ
ςυμφωνύασ μεταξύ των ςυμβαλλόμενων μερών (εργοδότη - μιςθωτού), υποχρεούται ο
μιςθωτόσ να παρϋχει την εργαςύα του αυτοπροςώπωσ ςτον εργοδότη για οριςμϋνο ό αόριςτο
χρόνο ϋναντι καταβολόσ μιςθού, ανεξαρτότωσ του τρόπου καθοριςμού - προςδιοριςμού και
καταβολόσ αυτού, χωρύσ περαιτϋρω ευθύνη του μιςθωτού για την επύτευξη οριςμϋνου δι’
αυτόσ αποτελϋςματοσ, υποκεύμενοσ κατϊ την εκτϋλεςό τησ ςε νομικό και προςωπικό
εξϊρτηςη ϋναντι του εργοδότη. Η εν λόγω εξϊρτηςη, εκδηλώνεται με το δικαύωμα του
εργοδότη να καθορύζει τον τόπο-χρόνο-τρόπο, το αντικεύμενο και την ϋκταςη παροχόσ τησ
εργαςύασ - μϋςα ςτα νόμιμα ό ςυμβατικϊ πλαύςια - κατϊ τρόπο δεςμευτικό για τον μιςθωτό,
δύνοντασ του τισ αναγκαύεσ για τον ςκοπό αυτό εντολϋσ και οδηγύεσ τισ οπούεσ εύναι
υποχρεωμϋνοσ να ακολουθεύ και να εκτελεύ, ωσ και το δικαύωμα του να αςκεύ εποπτεύα και
ϋλεγχο για τη διαπύςτωςη ςυμμόρφωςησ του μιςθωτού. Ωσ εκ τούτου, κύριοσ ςκοπόσ τησ
ςύμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ εύναι η παροχό εργαςύασ αυτό καθ’ αυτό και ςε αυτό καθ’
αυτό αποβλϋπουν οι ςυμβαλλόμενοι (ΑΠ 45/2010, 1365/1990).
Η ςύμβαςη παροχόσ εξαρτημϋνησ εργαςύασ, δεν αποβϊλλει τον χαρακτόρα τησ ακόμα
και όταν ο μιςθωτόσ κατϊ την εκτϋλεςη τησ ανατεθεύςασ ςτον ύδιο εργαςύασ αναπτύςςει μεν
πρωτοβουλύεσ ωσ προσ τον τρόπο παροχόσ τησ εργαςύασ, οι οπούεσ πολλϋσ φορϋσ θεωρούνται
αυτονόητεσ λόγω των γνώςεων του και ενδεύκνυνται από την φύςη τησ εργαςύασ και την
ιδιότητα του μιςθωτού, και οι οπούεσ ενύοτε δεν μπορούν να ελεγχθούν από τον εργοδότη,
υποχρεούται όμωσ να ακολουθεύ τισ οδηγύεσ και τισ εντολϋσ του εργοδότη, ωσ προσ το χρόνο
και τον τόπο παροχόσ αυτόσ. Ομούωσ, δεν ϋχει ςημαςύα για τον χαρακτηριςμό τησ ϋννομησ
ςχϋςησ παροχόσ εργαςύασ ωσ ςύμβαςησ εξαρτημϋνησ εργαςύασ η δυνητικό παροχό εργαςύασ
μϋςα ςτουσ χώρουσ τησ επαγγελματικόσ εγκατϊςταςησ του εργοδότη (γραφεύο, κατϊςτημα,
εργοςτϊςιο) ό εκτόσ αυτών (Εφ.Θες/κησ 1093/94, ΑΠ 868/89).
Επύςησ, ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ μπορεύ να ςυναφθεύ και από ανεξϊρτητο
επαγγελματύα, αφού δεν απαιτεύται να παρϋχεται αυτό κατϊ κύριο επϊγγελμα (ΑΠ 460/86) .
Δεν ϋχει ςημαςύα για τον χαρακτηριςμό τησ ςύμβαςησ παροχόσ εργαςύασ ωσ εξαρτημϋνησ το
γεγονόσ τησ κατϊταξησ των αμοιβών του εργαζόμενου ςτη φορολογικό τϊξη των
ειςοδημϊτων εξ’ ελευθϋριων επαγγελμϊτων αφού ςκοπόσ των ςχετικών διατϊξεων εύναι
απλώσ η ςυςτηματοπούηςη τησ φορολογικόσ μεταχεύριςησ ςυγκεκριμϋνησ φορολογητϋασ
ύλησ και όχι ο αναγκαςτικόσ προκαθοριςμόσ τησ φύςησ των παρεχόμενων υπηρεςιών
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Σύμφωνα με τισ διατϊξεισ των ϊρθρων 648, 649, 651, 653 του Αςτικού Κώδικα και 6 του Α.Ν. 765/43 που
διατηρόθηκε ςε ιςχύ με το ϊρθρο 38 του Ειςαγ. Νόμου Α. Κ.
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(Εφ.Αθ. 6368/89), ούτε και το γεγονόσ ότι ο μιςθωτόσ για την πληρωμό του μιςθού του
εκδύδει αποδεύξεισ παροχόσ υπηρεςιών (Μ.Π.Αθ. 113/2012, 1835/2010, ΑΠ 1808/2011).
2. Περαιτϋρω, ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 1 του ν. 2639/1998 (Α΄ 205), όπωσ
αντικαταςτϊθηκε με το ϊρθρο 1 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), ορύζεται ότι: «1. Η ςυμφωνύα μεταξύ
εργοδότη και απαςχολούμενου για παροχό υπηρεςιών ό ϋργου, για οριςμϋνο ό αόριςτο
χρόνο, ιδύωσ ςτισ περιπτώςεισ αμοιβόσ κατϊ μονϊδα εργαςύασ (φαςόν), τηλεργαςύασ, κατ’
ούκον απαςχόληςησ, τεκμαύρεται ότι υποκρύπτει ςύμβαςη εξαρτημϋνησ εργαςύασ, εφόςον η
εργαςύα παρϋχεται αυτοπροςώπωσ, αποκλειςτικϊ ό κατϊ κύριο λόγο ςτον ύδιο εργοδότη για
εννϋα (9) ςυνεχεύσ μόνεσ». Η ωσ ϊνω διϊταξη ειςϊγει τεκμήριο υπέρ τησ μιςθωτήσ εργαςίασ.
Δεν μετατρϋπει τισ ςυμβϊςεισ παροχόσ ανεξαρτότων υπηρεςιών ό ϋργου ςε ςυμβϊςεισ
εξαρτημϋνησ εργαςύασ, το βϊροσ όμωσ τησ απόδειξησ ότι δεν πρόκειται για ςύμβαςη
εξαρτημϋνησ εργαςύασ, φϋρει πλϋον ο εργοδότησ, εφόςον αμφιςβητόςει το ανωτϋρω
τεκμόριο.
3. Μϋχρι ςόμερα, ςε εθνικό επύπεδο, δεν υπϊρχουν νομολογιακϊ δεδομϋνα αναφορικϊ
με την παροχό ανεξϊρτητων υπηρεςιών από διανομεύσ προώόντων, καθώσ ςυνιςτϊ μύα νϋα
μορφό εργαςύασ, απότοκη των ραγδαύων τεχνολογικών εξελύξεων, η οπούα δεν
προςτατεύεται από το Εργατικό Δύκαιο ευθϋωσ. Αντιθϋτωσ, η νομολογύα ϋχει κρύνει την
ιδιότητα των διανομϋων πακϋτου τροφύμων ωσ εργατοτεχνιτών, ςτο πλαύςιο ςύμβαςησ
εξαρτημϋνησ εργαςύασ (Μ.Π.Θες/κησ 5064/2011).
Το καθοριςτικό ςτοιχεύο που διακρύνει την εξαρτημϋνη από την ανεξϊρτητη εργαςύα δεν
εύναι το ποςοτικό ςτοιχεύο, δηλαδό η ςώρευςη περιςςοτϋρων ενδεύξεων δϋςμευςησ και
εξϊρτηςησ, αλλϊ το ποιοτικό, δηλαδό η ιδιαύτερη ποιότητα τησ δϋςμευςησ και εξϊρτηςησ, η
οπούα ϋχει για τον υποβαλλόμενο ς` αυτόν εργαζόμενο ςυνϋπειεσ που καθιςτούν απαραύτητη
την ιδιαύτερη ρύθμιςη τησ ςχϋςησ του με τον εργοδότη και δικαιολογούν την ειδικό
προςταςύα από το εργατικό δύκαιο (ΑΠ 312/2011, 466/2010).
4. Παρϊλληλα, λόγω τησ κριςιμότητασ του θϋματοσ, ςημειώνεται ότι η εργαςύα μϋςω
ψηφιακών πλατφορμών ό εφαρμογών ϋχει απαςχολόςει όδη τα δικαςτόρια αρκετών
ευρωπαώκών χωρών, τα οπούα ϋκριναν το καθεςτώσ απαςχόληςησ των διανομϋων και πιο
ςυγκεκριμϋνα εϊν πρόκειται για μιςθωτούσ ό για αυτοαπαςχολούμενουσ, καταλόγοντασ
όμωσ κατϊ περύπτωςη ςε διαφορετικϊ ςυμπερϊςματα.
Εν τϋλει, το Δικαςτόριο τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ (ΔικΕΕ) κλόθηκε να επιληφθεύ επύ του
θϋματοσ, κατόπιν αποςτολόσ μιασ ςειρϊσ προδικαςτικών ερωτημϊτων από Εργατοδικεύο τησ
Αγγλύασ τον Σεπτϋμβριο του 20192. Η απϊντηςη που εξϋδωςε τελικϊ ςτισ 22.4.2020 και
μϊλιςτα υπό τη μορφό Διϊταξησ και όχι απλϊ Απόφαςησ, κατϋληξε ςτα εξόσ:
«Η Οδηγύα 2003/88/ΕΚ πρϋπει να ερμηνευθεύ πωσ αποκλεύει τον χαρακτηριςμό ωσ
εργαζόμενου ενόσ προςώπου που απαςχολεύται από τον φερόμενο «εργοδότη» του δυνϊμει
ςύμβαςησ παροχόσ υπηρεςιών, η οπούα ορύζει ότι παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ωσ
αυτοαπαςχολούμενοσ-ανεξϊρτητοσ εργολϊβοσ, εφόςον το πρόςωπο αυτό διαθϋτει τη διακριτικό
ευχϋρεια:
- να χρηςιμοποιεύ υπεργολϊβουσ ό να υποκαθύςταται από τρύτουσ για την παροχό των υπηρεςιών
που ϋχει αναλϊβει να προςφϋρει
- να αποδϋχεται ό να αρνεύται τισ διϊφορεσ εργαςύεσ που του προςφϋρονται από τον φερόμενο
«εργοδότη» του ό να θϋτει ο ύδιοσ μονομερώσ τον ανώτατο αριθμό των εργαςιών που θα αναλϊβει
2

ΔικΕΕ C-692/19, Yodel Delivery Network (ςχετικό αναφορϊ ςτο ΔΕΝ 2020/809) .
Η υπόθεςη αφορούςε ϋναν ταχυδιανομϋα δεμϊτων, ο οπούοσ απαςχολούνταν για λογαριαςμό αγγλικόσ
εταιρεύασ ταχυμεταφορών, υπό ςυνθόκεσ που, όπωσ παρατόρηςε το εθνικό δικαςτόριο εύναι ςυνόθεισ για τουσ
απαςχολούμενουσ ςτον τομϋα τησ «gig economy», ζητώντασ ουςιαςτικϊ να λϊβει μϋςα από τα προδικαςτικϊ
του ερωτόματα οριςμϋνεσ κατευθυντόριεσ αναφορικϊ με την ϋννοια του «εργαζόμενου», βϊςει τησ Ευρωπαώκόσ
Οδηγύασ 2003/88/ΕΚ.
3
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- να παρϋχει τισ υπηρεςύεσ του ςε οποιονδόποτε τρύτον, ςυμπεριλαμβανομϋνων ϊμεςων
ανταγωνιςτών του φερόμενου «εργοδότη» του, και
- να ορύζει μονομερώσ τον χρόνο «εργαςύασ» του εντόσ οριςμϋνων παραμϋτρων, προςαρμόζοντασ
τον με βϊςη τισ προςωπικϋσ του ανϊγκεσ και όχι με βϊςη τα ςυμφϋροντα του φερόμενου
«εργοδότη» του, υπό την προώπόθεςη ότι πρώτον, η ανεξαρτηςύα που του αναγνωρύζεται δεν
εύναι πλαςματικό και δεύτερον, δεν εύναι δυνατόν να θεμελιωθεύ η ύπαρξη μιασ ςχϋςησ εξϊρτηςησ
μεταξύ αυτού του προςώπου και του φερόμενου ωσ «εργοδότη» του.
Ωςτόςο, εναπόκειται τελικϊ ςτο εθνικό δικαςτόριο να χαρακτηρύςει το καθεςτώσ απαςχόληςόσ
του εν λόγω προςώπου υπό την Οδηγύα 2003/88/ΕΚ, λαμβϊνοντασ υπόψη όλουσ τουσ ςχετικούσ
παρϊγοντεσ που αφορούν το εν λόγω πρόςωπο και την οικονομικό δραςτηριότητα που εκτελεύ»
και να κρύνει τόςο επύ του πλαςματικού ό μη χαρακτόρα των ελευθεριών που αναγνωρύζονται
ςτον ςυγκεκριμϋνο οδηγό όςο και τησ δυνατότητασ ό μη του χαρακτηριςμού του ωσ «ψευδώσ
αυτο απαςχολούμενου»3.
Περαιτϋρω, ωσ ςτοιχεύα που ςταθμύζονται μπορούν να θεωρηθούν η υποχρϋωςη του
εργαζόμενου ό του οχόματοσ που χρηςιμοποιεύ να φϋρουν τα διακριτικϊ ό το εμπορικό ςόμα
τησ εταιρεύασ, καθώσ και το γεγονόσ τησ αποκλειςτικόσ πρόςβαςησ και χρόςησ από τον
εργαζόμενο τησ πλατφόρμασ μϋςω κινητόσ ςυςκευόσ, από την οπούα ελϋγχεται η παροχό τησ
υπηρεςύασ του, όπωσ και τησ δυνατότητασ ό μη εκχώρηςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ πρόςβαςησ ςε
τρύτουσ.
Β) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΥΑΛΙΗ ΣΨΝ ΔΙΑΝΟΜΕΨΝ ΠΟΤ ΑΠΑΦΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΕΨ
ΠΛΑΣΥΟΡΜΑ
1. Σύμφωνα με το αρ. 2 του ν. 1846/1951 ςτην αςφϊλιςη του e-ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ)
υπϊγονται υποχρεωτικϊ και αυτοδύκαια οι παρϋχοντεσ κατϊ κύριο ό ςυγκύριο επϊγγελμα την
προςωπικό τουσ εργαςύα με ςύμβαςη εργαςύασ ςε φυςικϊ ό νομικϊ πρόςωπα (δημοςύου ό
ιδιωτικού δικαύου), ςτο Δημόςιο, ςτουσ ΟΤΑ, κλπ, με ςυνθόκεσ, οι οπούεσ, από ϊποψη τρόπου,
χρόνου και τόπου απαςχόληςησ, εύναι παρόμοιεσ με αυτϋσ που ςυναντώνται ςτισ
περιπτώςεισ εξαρτημϋνησ εργαςύασ.
Εϊν ενόψει των ςυνθηκών κϊθε ςυγκεκριμϋνησ περύπτωςησ εύναι πρϊγματι δυςχερόσ η
διϊκριςη μεταξύ εξαρτημϋνησ ό μη εργαςύασ, τυγχϊνει εφαρμογόσ το από την παραπϊνω
διϊταξη προβλεπόμενο μαχητό τεκμήριο υπέρ τησ εξαρτημένησ εργαςίασ και τησ υπαγωγόσ
του προςφϋροντοσ την εργαςύα αυτό ςτην αςφϊλιςη του e-ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ). Προσ ανατροπό
του τεκμηρύου αυτού πρϋπει να αποδεικνύεται κϊθε φορϊ, κατϊ τρόπο βϋβαιο και ςαφό, ότι η
εργαςύα προςφϋρεται υπό καθεςτώσ ελευθϋρων ενεργειών του παρϋχοντοσ αυτό, κατϊ τη
ςχετικό πλόρωσ αιτιολογημϋνη κρύςη τησ Διούκηςησ και, τελικϊ, του Διοικητικού Δικαςτηρύου
(ΣτΕ 2265/1994, 1458/1991 κ.ϊ.).
2. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαύςιο για το Παραςτατικό Παρεχόμενων Υπηρεςιών
(ΠΠΥ) (ό τύτλοσ κτόςησ ό απόδειξη επαγγελματικόσ δαπϊνησ) ςτο Δύκαιο τησ Αςφϊλιςησ,
ιςχύουν τα εξόσ:
Με τισ παρ. 1 και 2 του αρ.55 του ν.4509/2017 (Α΄,201), όπωσ τροποποιόθηκε με το αρ.21
του ν.4578/2018, τα πρόςωπα που αμεύβονται με Παραςτατικϊ Παρεχόμενων Υπηρεςιών
(ΠΠΥ) καταβϊλλουν αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ υπϋρ e-ΕΦΚΑ/π. ΟΑΕΕ για κύρια ςύνταξη και
υγειονομικό περύθαλψη. Οι ανωτϋρω αςφαλιςτικϋσ ειςφορϋσ παρακρατούνται από τον

3

Πρόκειται για ϋννοια που αναπτύχθηκε ςτην Απόφαςη του ΔικΕΕ επύ τησ υπόθεςησ FNV Kunsten – ΔικΕΕ C413/13 FNV Kunsten - ςτην οπούα το Δικαςτόριο ϋθεςε τα κριτόρια για τον χαρακτηριςμό οριςμϋνων
απαςχολούμενων που παρϋχουν τισ υπηρεςύεσ τουσ υπό ςυνθόκεσ φαινομενικόσ μόνο ανεξαρτηςύασ, ωσ
«εργαζόμενων» ςύμφωνα με το ενωςιακό δύκαιο.
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εκδότη του παραςτατικού κατϊ την ϋκδοςό του και αποδύδονται ςτον e-ΕΦΚΑ μϋχρι την
τελευταύα εργϊςιμη ημϋρα του επόμενου τησ ϋκδοςησ παραςτατικού μόνα.
Στην ειςηγητικό ϋκθεςη του ανωτϋρω ϊρθρου διευκρινύζεται ότι «η προτεινόμενη
ρύθμιςη αφορϊ ςτισ περιπτώςεισ ϋκδοςησ παραςτατικού, για το οπούο ϋχουν τηρηθεύ όλα τα
προβλεπόμενα από τη φορολογικό νομοθεςύα και ςε καμύα περύπτωςη δεν αφορά περιπτώςεισ
προςώπων για τα οποία με βάςη τα πραγματικά περιςτατικά αποδεικνύεται η παροχή
εξαρτημένησ εργαςίασ. Στην τελευταύα αυτό περύπτωςη, παρϊ το γεγονόσ ότι η αμοιβό ϋχει
καταβληθεύ με τύτλο κτόςησ, εφαρμόζονται οι διατάξεισ του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ περί μιςθωτήσ
εργαςίασ ».
3. Σύμφωνα δε με το νομοθετικό πλαύςιο για το Παραςτατικό Παρεχόμενων
Υπηρεςιών (ΠΠΥ) ςτο Φορολογικό Δύκαιο, ιςχύουν τα εξόσ:
Το ΠΠΥ αποτελεύ ειδικό παραςτατικό του ν.4308/14 (Ελληνικϊ Λογιςτικϊ ΠρότυπαΕΛΠ). Το ΠΠΥ εκδύδει οντότητα υπόχρεη απεικόνιςησ ςυναλλαγών τησ με βϊςη τα ΕΛΠ, όταν
ςυναλλϊςςεται με μη υπόχρεα πρόςωπα με βϊςη τα ΕΛΠ.
Σύμφωνα με το ϊρθρο 39 του ν.4308/14 μη υπόχρεα πρόςωπα για τόρηςη των ΕΛΠ
μεταξύ ϊλλων εύναι:
α) οι αγρότεσ του ειδικού καθεςτώτοσ ΦΠΑ του ν.2859/00
β) τα φυςικϊ πρόςωπα τα οπούα ευκαιριακά και ωσ παρεπόμενη απαςχόληςη, πωλούν
προώόντα ό παρέχουν υπηρεςίεσ, εφόςον οι ςυναλλαγϋσ αυτϋσ ςτο ςύνολό τουσ δεν μπορούν
υπερβαύνουν το ποςό των 10.000€ ετηςύωσ (θϋτοντασ επ΄ αυτού, προςδιοριςμϋνο ανώτατο
επύπεδο απολαβών)
γ) οι δημόςιοι ό ιδιωτικού υπϊλληλοι ό ςυνταξιούχοι που εύναι ςυγγραφεύσ ό ειςηγητϋσ
εκπαιδευτικών προγραμμϊτων και ςεμιναρύων, εφόςον δεν αςκούν ϊλλη επιχειρηματικό
δραςτηριότητα.
Επιςημαύνουμε ότι, ωσ ευκαιριακό και παρεπόμενη δραςτηριότητα ςύμφωνα με την
ΠΟΛ 1003/2015 (ςημεύο 39) επεξηγεύται ότι «χαρακτηρύζεται η δραςτηριότητα που δεν
αςκεύται κατϊ ςύςτημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικϊ περιςτατικϊ. Τϋτοια
πραγματικϊ περιςτατικϊ αποτελούν ιδύωσ η ςυνϋχεια ό μη τησ ϊςκηςησ τησ δραςτηριότητασ
αυτόσ, η ύπαρξη ιδιαύτερησ επαγγελματικόσ εγκατϊςταςησ, η ύπαρξη ιδιαύτερου εξοπλιςμού
και μηχανικών μϋςων για την παροχό των υπηρεςιών αυτών ό την παραγωγό των αγαθών ό
απόκτηςη αγαθών με ςκοπό την μεταπώληςη, και γενικότερα το εϊν η παροχό των
υπηρεςιών αυτών ό των αγαθών, ϋχει τα χαρακτηριςτικϊ τησ οργανωμϋνησ επιχεύρηςησ».
Πλϋον, ςασ γνωρύζουμε ότι ςύμφωνα με το φορολογικό δύκαιο (αρ.21 του ν.4172/2013)
προκειμϋνου να μην θεωρηθεύ η πρϊξη ωσ «επιχειρηματικό ςυναλλαγό», θα πρϋπει να
εκδύδονται για το μη υπόχρεο πρόςωπο μϋχρι δύο παραςτατικϊ ανϊ εξϊμηνο (και τρύα κατ’
ϋτοσ).

Γ) ΤΜΠΕΡΑΜΑ
Βϊςει των ανωτϋρω διαλαμβανόμενων, το εύδοσ τησ απαςχόληςησ των διανομϋων
προώόντων (εςτύαςησ) μϋςω πλατφόρμασ, ανϊλογα με τη φύςη και τα χαρακτηριςτικϊ τησ
κατϊ περύπτωςη παρεχόμενησ εργαςύασ ό υπηρεςύασ, μπορεύ να προςιδιϊζει εύτε ςτη φύςη
και τα χαρακτηριςτικϊ τησ εξαρτημϋνησ ςχϋςησ εργαςύασ, οπότε τα πρόςωπα αυτϊ
υπϊγονται ςτο αςφαλιςτικό καθεςτώσ του e-ΕΦΚΑ/π. ΙΚΑ, εύτε ςτη φύςη και τα
χαρακτηριςτικϊ τησ παροχόσ ανεξϊρτητων υπηρεςιών, ωσ ελευθϋριου επαγγϋλματοσ, οπότε
τα πρόςωπα αυτϊ υπϊγονται ςτο αςφαλιςτικό καθεςτώσ του e-ΕΦΚΑ/π. ΟΑΕΕ.
Πιο ςυγκεκριμϋνα, ςτο υπό εξϋταςη θϋμα, λαμβϊνοντασ υπόψη και την απϊντηςη του
Δικαςτηρύου τησ ΕΕ, το εύδοσ τησ ςύμβαςησ εργαςύασ όςων απαςχολούνται ςτη διανομό
προώόντων (εςτύαςησ), προςιδιϊζει ςτη φύςη και τα χαρακτηριςτικϊ τησ εξαρτημϋνησ ςχϋςησ
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εργαςύασ και πϊντωσ δεν εύναι ςυμβατό με την αμοιβό των εν λόγω εργαζόμενων με
Παραςτατικό Παρεχόμενων Υπηρεςιών (πρώην τύτλοσ κτόςησ), το οπούο ενδεύκνυται ςε
ςυγκεκριμϋνεσ περιπτώςεισ, εντελώσ ευκαιριακού και περιςταςιακού χαρακτόρα.
Σονίζεται ότι ςε κϊθε περύπτωςη οι ελεγκτικού μηχανιςμού εύναι αρμόδιοι να ελϋγξουν τα
πραγματικϊ περιςτατικϊ τησ κϊθε περιπτώςεωσ ξεχωριςτϊ και βϊςει αυτών να κρύνουν τον
προςόκοντα τρόπο αμοιβόσ και αςφϊλιςησ.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΨΝΙΚΨΝ ΤΠΟΘΕΕΨΝ

ΙΨΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ
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ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΨΝ:
1. Υπουργεύο Οικονομικών
α) Γραφεύο Υπουργού
Βας. Σοφύασ 1
Τ.Κ. 106 71- Αθόνα
E-mail: ministeroffice@minfin.gr
β) Γραφεύο Υφυπουργού
Καραγιώργη Σερβύασ 10
Τ.Κ. 101 84 - Αθόνα
E-mail: yfyp.fpdp@minfin.gr
2. Γενικό Γραμματεύα Δημοςιονομικόσ Πολιτικόσ
Γραφεύο Γενικού Γραμματϋα
Πανεπιςτημύου 37
Τ.Κ. 101 65 - Αθόνα
E-mail: gsfp@glk.gr
3. e-ΕΦΚΑ
Γραφεύο κ. Διοικητό
Ακαδημύασ 22
Τ.Κ. 10671 – Αθόνα
4. e-ΕΦΚΑ
Γενικό Διεύθυνςη Ειςφορών
Σατωβριϊνδου 18
Τ.Κ. 10432 – Αθόνα

ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφεύο Υπουργού Εργαςύασ & Κοινωνικών Υποθϋςεων
2. Γραφεύο Υφυπουργού Κοινωνικών Αςφαλύςεων
3. Γραφεύο Γενικόσ Γραμματϋωσ Εργαςύασ
4. Γραφεύο Γενικόσ Γραμματϋωσ Κοινωνικών Αςφαλύςεων
5. Γραφεύο Υπηρεςιακόσ Γραμματϋωσ
6. Γραφεύο Προώςταμϋνου Γενικόσ Δ/νςησ Εργαςιακών Σχϋςεων, Υγεύασ και Αςφϊλειασ ςτην Εργαςύα &
Ένταξησ ςτην Εργαςύα
7. Γραφεύο Προώςταμϋνησ Γενικόσ Δ/νςησ Κοινωνικών Αςφαλύςεων
8. Γραφεύο Γενικού Επιθεωρητό του Σώματοσ Επιθεώρηςησ Εργαςύασ
9. Γραφεύο Προώςταμϋνησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Διοικητικών Υπηρεςιών και Ηλεκτρονικόσ
Διακυβϋρνηςησ
10. Γραφεύο Νομικού Συμβούλου του Υπουργεύου Εργαςύασ
11. Γραφεύο Νομικού Συμβούλου τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Κοινωνικών Αςφαλύςεων
12. Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και Συντονιςμού Επιθεώρηςησ Εργαςιακών Σχϋςεων –Κ.Υ. του
Σ.ΕΠ.Ε.
13. Διεύθυνςη Προγραμματιςμού και Συντονιςμού Επιθεώρηςησ Αςφϊλειασ και Υγεύασ ςτην Εργαςύα –
Κ.Υ. του Σ.ΕΠ.Ε.
14. Δ15
15. Δ7
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