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Ασφαλιστικό δίκαιο - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-562 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προσφυγή λόγω παραβάσεως. Γερµανική νοµοθεσία περί ασφαλίσεως κατά του 
κινδύνου αδυναµίας αυτοεξυπηρετήσεως. Αποκλεισµός της χορηγήσεως εις είδος 
παροχών συνιστάµενων σε κατ’ οίκον περίθαλψη σε περίπτωση διαµονής σε άλλο 
κράτος µέλος. Υποδεέστερο επίπεδο χρηµατικών παροχών που µπορούν να 
χορηγηθούν σε άλλο κράτος µέλος. Μη απόδοση των εξόδων για τη µίσθωση 
ιατρικού εξοπλισµού σε άλλα κράτη µέλη. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 258, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: T-534 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινοτικό σήµα. ∆ιαδικασία ανακοπής. Αίτηση λεκτικού κοινοτικού σήµατος 
HELLIM. Προγενέστερο λεκτικό συλλογικό κοινοτικό σήµα HALLOUMI. Σχετικός 
λόγος απαραδέκτου. Κίνδυνος συγχύσεως. ∆ικαίωµα ακροάσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-311 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Κοινοτικό σήµα. Λεκτικό σήµα WIR MACHEN DAS 
BESONDERE EINFACH. Σήµα αποτελούµενο από διαφηµιστικό σύνθηµα. 
∆ιακριτικός χαρακτήρας. Άρνηση καταχωρίσεως. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 40/94, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Βιοµηχανική ιδιοκτησία - Σήµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-376 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ιαδίκτυο. Τοµέας ανωτάτου επιπέδου .eu. Σταδιακή καταχώριση. Έννοια των 
“κατόχων άδειών [που αφορούν προηγούµενα δικαιώµατα]”. Πρόσωπο 
εξουσιοδοτηµένο από τον δικαιούχο σήµατος να καταχωρίσει, στο όνοµά του αλλά 
για λογαριασµό του δικαιούχου αυτού, ένα όνοµα τοµέα πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε 
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το εν λόγω σήµα. Μη παραχώρηση άδειας για άλλες χρήσεις του σηµείου ως 
σήµατος. 
- Το άρθρο 12, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, του κανονισµού (ΕΚ) 874/2004 της 
Επιτροπής, της 28ης Απριλίου 2004, για τη θέσπιση κανόνων δηµοσίου συµφέροντος 
σχετικά µε την υλοποίηση και τις λειτουργίες του .eu τοµέα ανωτάτου επιπέδου και 
τις αρχές που διέπουν την καταχώριση, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση που το 
συγκεκριµένο προηγούµενο δικαίωµα αποτελεί δικαίωµα επί σήµατος, ο όρος 
«κάτοχοι αδειών [που αφορούν προηγούµενα δικαιώµατα]» δεν καλύπτει πρόσωπο το 
οποίο έχει εξουσιοδοτηθεί από τον δικαιούχο του συγκεκριµένου σήµατος µόνο να 
καταχωρίσει, στο όνοµά του µεν αλλά για λογαριασµό του δικαιούχου αυτού, ένα 
όνοµα τοµέα πανοµοιότυπο ή παρόµοιο µε το εν λόγω σήµα, χωρίς να επιτρέπεται 
στο πρόσωπο αυτό να κάνει εµπορική χρήση του σήµατος αυτού σύµφωνη µε τις 
λειτουργίες του σήµατος.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 874/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-585 
Έτος: 2008 
Περίληψη:  
- ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε 
συµβάσεις καταναλωτών. Σύµβαση ταξιδίου σε εµπορικό πλοίο. Έννοια του όρου 
“οργανωµένο ταξίδι”. Σύµβαση διαµονής σε ξενοδοχείο. Προβολή του ταξιδίου και 
του ξενοδοχείου σε ιστότοπο. Έννοια της δραστηριότητας “η οποία κατευθύνεται 
προς” το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή. Κριτήρια. ∆υνατότητα 
προσβάσεως στον ιστότοπο. 
- Σύµβαση µε αντικείµενο ταξίδι σε εµπορικό πλοίο, όπως η επίµαχη στην κύρια δίκη 
της υποθέσεως C 585/08, αποτελεί σύµβαση µεταφοράς στο συνολικό τίµηµα της 
οποίας περιλαµβάνεται ο συνδυασµός δαπανών ταξιδίου και καταλύµατος κατά την 
έννοια του άρθρου 15, παράγραφος 3, του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001 του 
Συµβουλίου, της 22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση 
και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις. 
- Προκειµένου να γίνει δεκτό ότι έµπορος, του οποίου η δραστηριότητα προβάλλεται 
στον ιστότοπό του ή στον ιστότοπο ενδιαµέσου, «κατευθύνει» τη δραστηριότητά του 
προς το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή, κατά την έννοια του άρθρου 15, 
παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του κανονισµού 44/2001, πρέπει να εξετασθεί αν, πριν 
την ενδεχόµενη σύναψη συµβάσεως µε τον καταναλωτή, από τον ιστότοπο και τη 
συνολική δραστηριότητα του εµπόρου συνάγεται ότι αυτός προετίθετο να συνάψει 
εµπορικές σχέσεις µε καταναλωτές οι οποίοι έχουν την κατοικία τους σε ένα ή 
πλείονα κράτη µέλη, µεταξύ των οποίων και το κράτος της κατοικίας του 
καταναλωτή αυτού, υπό την έννοια ότι ο έµπορος προετίθετο να συνάψει µ’ αυτούς 
σύµβαση. 
Τα ακόλουθα στοιχεία, των οποίων ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός, δύνανται να 
αποτελούν ενδείξεις βάσει των οποίων µπορεί να γίνει δεκτό ότι η δραστηριότητα του 
εµπόρου κατευθύνεται προς το κράτος µέλος κατοικίας του καταναλωτή, δηλαδή ο 
διεθνής χαρακτήρας της δραστηριότητας, η περιγραφή δροµολογίων για τη µετάβαση 
από ένα ή πλείονα κράτη µέλη προς τον τόπο εγκαταστάσεως του εµπόρου, η χρήση 
διαφορετικής γλώσσας ή διαφορετικού νοµίσµατος από αυτήν ή αυτό που 
χρησιµοποιείται συνήθως στο κράτος µέλος όπου είναι εγκατεστηµένος ο έµπορος 
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και η παράλληλη δυνατότητα κρατήσεως ή επιβεβαιώσεως της κρατήσεως στη 
διαφορετική αυτή γλώσσα, η αναγραφή στοιχείων τηλεφωνικής επικοινωνίας 
συνοδευόµενη από τον κωδικό διεθνούς κλήσεως, το τίµηµα για την παροχή 
υπηρεσιών ευρετηριάσεως στο ∆ιαδίκτυο προκειµένου να διευκολυνθεί η δυνατότητα 
προσβάσεως καταναλωτών που κατοικούν εντός διαφορετικών κρατών µελών στον 
ιστότοπο του εµπόρου ή στον ιστότοπο του ενδιαµέσου του, η χρήση ονοµασίας 
τοµέα πρώτου επιπέδου διαφορετικής από αυτήν που αντιστοιχεί στο κράτος µέλος 
εντός του οποίου είναι εγκατεστηµένος ο έµπορος και η µνεία διεθνούς πελατείας 
αποτελούµενης από πελάτες που έχουν την κατοικία τους σε διαφορετικά κράτη 
µέλη. Στο εθνικό δικαστήριο απόκειται να διακριβώσει την ύπαρξη τέτοιων 
ενδείξεων. 
Αντιθέτως, δεν αρκεί απλώς η εντός του κράτους µέλους κατοικίας του καταναλωτή 
δυνατότητα προσβάσεως στον ιστότοπο του εµπόρου ή στον ιστότοπο του 
ενδιαµέσου του. Το αυτό ισχύει και για την αναγραφή ηλεκτρονικής διευθύνσεως ή 
άλλων στοιχείων επικοινωνίας, καθώς και για τη χρήση της γλώσσας ή του 
νοµίσµατος που χρησιµοποιούνται συνήθως στο κράτος µέλος εντός του οποίου είναι 
εγκατεστηµένος ο έµπορος. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 45, σχολιασµός Αντώνιος 
Τσαβδαρίδης  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-616 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. ∆ιεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και 
εκτέλεση αποφάσεων. Αγωγή λόγω προσβολής δικαιωµάτων που αντλούνται από 
ευρωπαϊκό δίπλωµα ευρεσιτεχνίας. Ειδικές βάσεις διεθνούς δικαιοδοσίας και βάσεις 
αποκλειστικής διεθνούς δικαιοδοσίας. Πλείονες εναγόµενοι. Αµφισβήτηση του 
κύρους διπλώµατος ευρεσιτεχνίας. Ασφαλιστικά ή προσωρινά µέτρα. 
- Το άρθρο 6, σηµείο 1, του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου, της 22ας 
∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι, σε περίπτωση 
κατά την οποία δύο ή πλείονες εταιρίες εδρεύουσες σε διαφορετικά κράτη µέλη 
ενάγονται, η καθεµία χωριστά, σε δίκη η οποία εκκρεµεί ενώπιον δικαστηρίου ενός εξ 
αυτών των κρατών µελών, λόγω προσβολής δικαιωµάτων αντλούµενων από το ίδιο 
εθνικό µέρος ευρωπαϊκού διπλώµατος ευρεσιτεχνίας, όπως αυτό ισχύει σε άλλο 
κράτος µέλος, εξαιτίας πράξεων οι οποίες προσβάλλουν δικαιώµατα ευρεσιτεχνίας 
σχετικά µε το ίδιο προϊόν, υπάρχει ενδεχόµενο εκδόσεως ασυµβίβαστων µεταξύ τους 
αποφάσεων, κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, εάν οι αξιώσεις εκδικασθούν 
χωριστά. Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να εκτιµήσει αν υφίσταται τέτοιος 
κίνδυνος, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα κρίσιµα στοιχεία της δικογραφίας.  
- Το άρθρο 22, σηµείο 4, του κανονισµού 44/2001 έχει την έννοια ότι, σε περιστάσεις 
όπως οι επίµαχες στην υπόθεση της κύριας δίκης, δεν αποκλείει την εφαρµογή του 
άρθρου 31 του κανονισµού αυτού.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-527 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. ∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας. 
∆ιαχρονική εφαρµογή. Εµπράγµατη αγωγή ασκούµενη σε κράτος µη µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. ∆ιαδικασία αφερεγγυότητας κινούµενη κατά του οφειλέτη σε 
άλλο κράτος µέλος. Προσχώρηση του πρώτου κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Εφαρµογή. 
- Το άρθρο 5, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 1346/2000 του Συµβουλίου, της 
29ης Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, έχει την έννοια ότι η 
διάταξη αυτή εφαρµόζεται, υπό περιστάσεις όπως αυτές της υπόθεσης της κύριας 
δίκης, ακόµη και στις διαδικασίες αφερεγγυότητας που κινήθηκαν πριν την 
προσχώρηση της ∆ηµοκρατίας της Ουγγαρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην 
περίπτωση κατά την οποία, την 1η Μαΐου 2004, τα περιουσιακά στοιχεία του 
οφειλέτη που βαρύνονται µε το οικείο εµπράγµατο δικαίωµα βρίσκονταν στο έδαφος 
του εν λόγω κράτους, πράγµα το οποίο απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να 
εξακριβώσει.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1346/2000, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
∆ικαστική συνεργασία σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-154 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις. ∆ιεθνής δικαιοδοσία σε ατοµικές 
συµβάσεις εργασίας. Σύµβαση συναπτόµενη µε πρεσβεία τρίτου κράτους. Ετεροδικία 
του κράτους εργοδότη. Έννοια των όρων “υποκατάστηµα, πρακτορείο ή οποιαδήποτε 
άλλη εγκατάσταση” του άρθρου 18, παράγραφος 2. Συµφωνία της σύµβασης που 
απονέµει διεθνή δικαιοδοσία στα δικαστήρια του τρίτου κράτους µε το άρθρο 21. 
- Το άρθρο 18, παράγραφος 2, του κανονισµού (ΕΚ) 44/2001 του Συµβουλίου, της 
22ας ∆εκεµβρίου 2000, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση 
αποφάσεων σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις, έχει την έννοια ότι µια πρεσβεία 
τρίτου κράτους ευρισκόµενη στο έδαφος κράτους µέλους συνιστά «εγκατάσταση» 
κατά την έννοια της διάταξης αυτής, στο πλαίσιο διαφοράς σχετικής µε σύµβαση 
εργασίας συναφθείσα από την πρεσβεία για λογαριασµό του διαπιστεύοντος κράτους, 
όταν τα καθήκοντα που εκτελεί ο εργαζόµενος δεν εµπίπτουν στην άσκηση δηµόσιας 
εξουσίας. Στο επιληφθέν εθνικό δικαστήριο απόκειται να προσδιορίσει την ακριβή 
φύση των καθηκόντων που εκτελεί ο εργαζόµενος.  
- Το άρθρο 21, σηµείο 2, του κανονισµού 44/2001 έχει την έννοια ότι µια συµφωνία 
παρέκτασης διεθνούς δικαιοδοσίας, συναφθείσα πριν τη γένεση συγκεκριµένης 
διαφοράς, εµπίπτει στη διάταξη αυτή στο µέτρο που παρέχει στον εργαζόµενο τη 
δυνατότητα να προσφύγει, πέραν των δικαστηρίων που έχουν υπό κανονικές 
συνθήκες δικαιοδοσία κατ’ εφαρµογή των ειδικών κανόνων των άρθρων 18 και 19 
του κανονισµού αυτού, και σε άλλα δικαστήρια, περιλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, 
και δικαστηρίων που έχουν την έδρα τους εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267,  
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Κανονισµοί: (ΕΚ) 44/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-337 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Εµπορική πολιτική. Ντάµπινγκ. Εισαγωγές του προϊόντος 
glyphosate, καταγωγής Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Καθεστώς επιχειρήσεως που 
λειτουργεί υπό συνθήκες οικονοµίας της αγοράς. “Σηµαντική κρατική παρέµβαση”. 
Περίπτωση στην οποία το ∆ηµόσιο ως µέτοχος ελέγχει de facto τη γενική συνέλευση 
των µετόχων της εταιρίας παραγωγής. Εξοµοίωση του ελέγχου αυτού µε “σηµαντική 
κρατική παρέµβαση”. Εκτίµηση µηχανισµού θεωρήσεως των συµβάσεων εξαγωγής – 
Όρια του δικαστικού ελέγχου. Εκτίµηση των προσκοµισθέντων αποδεικτικών 
στοιχείων. 
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1683/2004, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Προστασία ελεύθερου ανταγωνισµού 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-138 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ανταγωνισµός. Άρθρο 102 ΣΛΕΕ. Έννοια του όρου “επιχείρηση”. ∆εδοµένα του 
εµπορικού µητρώου εταιριών αποθηκευµένα σε βάση δεδοµένων. ∆ραστηριότητα της 
συλλογής των ως άνω δεδοµένων και της παροχής πρόσβασης σε αυτά έναντι 
αµοιβής. Ζήτηµα αν ασκεί επιρροή η άρνηση των δηµόσιων αρχών να επιτρέψουν 
την περαιτέρω χρήση των εν λόγω δεδοµένων. Προβλεπόµενο από το άρθρο 7 της 
οδηγίας 96/9/ΕΚ δικαίωµα “ειδικής φύσεως”. 
- ∆εν µπορεί να χαρακτηριστεί οικονοµική η δραστηριότητα δηµόσιας αρχής, η οποία 
συνίσταται στην αποθήκευση, σε µια βάση δεδοµένων, των στοιχείων που οι 
επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες εκ του νόµου να δηλώνουν, στην εξασφάλιση της 
πρόσβασης των ενδιαφεροµένων στα ως άνω στοιχεία και/ή στη δηµιουργία και 
χορήγηση αντιγράφων στα πρόσωπα αυτά, οπότε η εν λόγω αρχή δεν πρέπει να 
θεωρηθεί, στο πλαίσιο της συγκεκριµένης δραστηριότητας, ως επιχείρηση κατά την 
έννοια του άρθρου 102 ΣΛΕΕ. Το γεγονός ότι για την εξασφάλιση της πρόσβασης 
και/ή για τη δηµιουργία και τη χορήγηση αντιγράφων καταβάλλεται αµοιβή η οποία 
προβλέπεται εκ του νόµου και δεν καθορίζεται, άµεσα ή έµµεσα, από τον οικείο 
φορέα δεν είναι ικανό να µεταβάλει τον νοµικό χαρακτηρισµό της δραστηριότητας 
αυτής. Επιπλέον, δεν ασκείται οικονοµική δραστηριότητα ούτε όταν η δηµόσια αρχή 
απαγορεύει κάθε άλλη χρήση των δεδοµένων που συλλέγονται και τίθενται στη 
διάθεση του κοινού κατ’ αυτόν τον τρόπο, επικαλούµενη είτε την προστασία που της 
παρέχει το ειδικής φύσεως δικαίωµα του οποίου απολαύει ως κατασκευάστρια βάσης 
δεδοµένων δυνάµει του άρθρου 7 της οδηγίας 96/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 11ης Μαρτίου 1996, σχετικά µε τη νοµική 
προστασία των βάσεων δεδοµένων, είτε οποιοδήποτε άλλο δικαίωµα διανοητικής 
ιδιοκτησίας, µε συνέπεια η δηµόσια αυτή αρχή να µην πρέπει να θεωρείται, στο 
πλαίσιο της εν λόγω δραστηριότητας, ως επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 102 
ΣΛΕΕ.  
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∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 68/151/ΕΟΚ, 2003/58/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Ελεύθερος ανταγωνισµός - Συµπράξεις επιχειρήσεων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-628 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Αίτηση αναιρέσεως. Ανταγωνισµός. Συµπράξεις. Ισπανική αγορά αποκτήσεως και 
πρώτης µεταποιήσεως ακατέργαστου καπνού. Καθορισµός των τιµών και κατανοµή 
της αγοράς. Παράβαση του άρθρου 81 ΕΚ. ∆υνατότητα καταλογισµού της 
παραβατικής συµπεριφοράς θυγατρικών εταιριών στις µητρικές τους. Τεκµήριο 
αθωότητας. ∆ικαιώµατα άµυνας. Υποχρέωση αιτιολογήσεως. Ίση µεταχείριση. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 81, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Αρχή της ίσης µεταχείρισης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-141 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Απαγόρευση των δυσµενών 
διακρίσεων λόγω ηλικίας. Εθνική κανονιστική ρύθµιση που παρέχει στον εργαζόµενο 
µη εξαρτώµενο από αιρέσεις δικαίωµα να εργάζεται µέχρι την ηλικία των 67 ετών και 
επιτρέπει την αυτόµατη λύση της συµβάσεως εργασίας στο τέλος του µηνός κατά τον 
οποίο ο εργαζόµενος συµπληρώνει την ηλικία αυτή. Μη συνεκτίµηση του ποσού της 
συντάξεως γήρατος.  
- Το άρθρο 6, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 27ης Νοεµβρίου 2000, για τη διαµόρφωση γενικού πλαισίου για την 
ίση µεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, έχει την έννοια ότι δεν αντιβαίνει 
προς αυτό εθνικό µέτρο όπως το επίµαχο στην κύρια δίκη, το οποίο επιτρέπει στον 
εργοδότη να θέσει τέρµα στη σύµβαση εργασίας ενός µισθωτού, απλώς και µόνο 
διότι ο τελευταίος έχει συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του, και το οποίο δεν 
λαµβάνει υπόψη το ύψος της συντάξεως γήρατος που θα εισπράξει ο ενδιαφερόµενος, 
εφόσον το µέτρο αυτό δικαιολογείται αντικειµενικώς και λογικώς από θεµιτό σκοπό 
αφορώντα την πολιτική στον τοµέα της απασχολήσεως και της αγοράς εργασίας και 
συνιστά πρόσφορο και αναγκαίο µέσο επιτεύξεως του σκοπού αυτού.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2000/78/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Εργατικό - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-451 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Συµφωνία Συνδέσεως ΕΟΚ-Τουρκίας. Απόφαση 1/80 του Συµβουλίου Συνδέσεως – 
Άρθρο 7, πρώτο εδάφιο. ∆ικαίωµα διαµονής των µελών της οικογένειας Τούρκου 
εργαζοµένου ενταγµένου στη νόµιµη αγορά εργασίας κράτους µέλους. Ταϊλανδή 
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υπήκοος η οποία είχε συνάψει γάµο µε Τούρκο εργαζόµενο και η οποία διέµεινε µε 
αυτόν για περισσότερα από τρία έτη. 
- Το άρθρο 7, πρώτο εδάφιο, της αποφάσεως 1/80, της 19ης Σεπτεµβρίου 1980, 
σχετικά µε την προώθηση της συνδέσεως, την οποία εξέδωσε το Συµβούλιο 
Συνδέσεως που συστάθηκε µε τη Συµφωνία Συνδέσεως µεταξύ της Ευρωπαϊκής 
Οικονοµικής Κοινότητας και της Τουρκίας, η οποία υπογράφηκε στις 12 Σεπτεµβρίου 
1963 στην Άγκυρα από τη ∆ηµοκρατία της Τουρκίας, αφενός, και από τα κράτη µέλη 
της ΕΟΚ και την Κοινότητα, αφετέρου, και η οποία συνάφθηκε, εγκρίθηκε και 
επικυρώθηκε εξ ονόµατος της Κοινότητας µε την απόφαση 64/732/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 23ης ∆εκεµβρίου 1963, έχει την έννοια ότι µέλος της οικογένειας 
Τούρκου εργαζοµένου το οποίο είναι υπήκοος τρίτου κράτους και δεν διαθέτει την 
τουρκική ιθαγένεια µπορεί να επικαλεσθεί, εντός του κράτους µέλους υποδοχής, τα 
δικαιώµατα που παρέχονται βάσει της διατάξεως αυτής, εφόσον πληρούνται οι λοιπές 
προϋποθέσεις που προβλέπει η εν λόγω διάταξη.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Επιδόµατα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-62 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Πρωτόκολλο για το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών 
Τραπεζών και της. Πρωτόκολλο περί των προνοµίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων. Εφαρµογή στους υπαλλήλους της ΕΚΤ των διατάξεων της γερµανικής 
κοινωνικοασφαλιστικής νοµοθεσίας οι οποίες προβλέπουν τη χορήγηση γονικού 
επιδόµατος.  
- Το άρθρο 15 της συµφωνίας της 18ης Σεπτεµβρίου 1998 µεταξύ της Γερµανικής 
Κυβερνήσεως και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας περί της έδρας του εν λόγω 
οργάνου, σε συνδυασµό µε το άρθρο 36 του πρωτοκόλλου για το καταστατικό του 
Ευρωπαϊκού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, όπως προσαρτήθηκε στη Συνθήκη ΕΚ, δεν αποκλείει τη δυνατότητα της 
Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας να χορηγεί επιδόµατα όπως το επίµαχο 
στην κύρια δίκη.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Εργατικό - Κοινωνική ασφάλιση 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-522 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινωνική ασφάλιση των διακινούµενων εργαζοµένων. Κρίση περί του 
δικαιώµατος συντάξεως γήρατος. Συνυπολογισµός περιόδων ανατροφής τέκνων που 
συµπληρώθηκαν σε άλλο κράτος µέλος. ∆υνατότητα εφαρµογής. Ελεύθερη 
κυκλοφορία των πολιτών. 
- Σε κατάσταση όπως αυτή της κύριας δίκης, το άρθρο 21 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι 
υποχρεώνει τον αρµόδιο φορέα ενός κράτους µέλους να συνυπολογίζει, για τη 
χορήγηση συντάξεως γήρατος, τις περιόδους που αφιερώθηκαν στην ανατροφή 
τέκνου οι οποίες συµπληρώθηκαν σε άλλο κράτος µέλος, ως εάν οι περίοδοι αυτές να 
είχαν συµπληρωθεί στο έδαφός του από πρόσωπο το οποίο έχει ασκήσει 
επαγγελµατική δραστηριότητα στο πρώτο κράτος µέλος και το όποιο, κατά τη 
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γέννηση των τέκνων του, είχε παύσει προσωρινά να εργάζεται και είχε εγκατασταθεί, 
για λόγους αυστηρά οικογενειακούς, στο έδαφος του δεύτερου κράτους µέλους.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 883/2004, (ΕΚ) 987/2009, 
ΣΛΕΕ: 21, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Καταναλωτική πίστη 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-602 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προστασία των καταναλωτών. Συµβάσεις καταναλωτικής πίστεως. Εθνική 
κανονιστική ρύθµιση σκοπούσα στη µεταφορά της οδηγίας 2008/48/ΕΚ στο 
εσωτερικό δίκαιο. ∆υνατότητα εφαρµογής της επί συµβάσεων µη καλυπτοµένων από 
το καθ’ ύλην και κατά χρόνον πεδίο εφαρµογής της οδηγίας. Μη προβλεπόµενες από 
την ίδια οδηγία υποχρεώσεις. Περιορισµός των τραπεζικών προµηθειών τις οποίες 
δύναται να εισπράξει ο δανειστής. Υποχρέωση θεσπίσεως, στο εθνικό δίκαιο, 
πρόσφορων και αποτελεσµατικών διαδικασιών εξωδικαστικής επιλύσεως των 
διαφορών. 
- ∆εν αντιβαίνει στο άρθρο 22, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/48/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2008, για τις 
συµβάσεις καταναλωτικής πίστεως και την κατάργηση της οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, εθνικό µέτρο, σκοπούν στη µεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο 
εσωτερικό δίκαιο, το οποίο περιλαµβάνει στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής του 
συµβάσεις καταναλωτικής πίστεως, όπως οι επίδικες στο πλαίσιο της κύριας δίκης, 
αντικείµενο των οποίων είναι η χορήγηση καταναλωτικής πίστεως διασφαλιζόµενης 
µέσω ακινήτου αγαθού, τη στιγµή µάλιστα κατά την οποία παρόµοιες συµβάσεις 
αποκλείονται ρητώς από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής της ανωτέρω οδηγίας δυνάµει 
του άρθρου 2, παράγραφος 2, στοιχείο α΄, αυτής.  
- ∆εν αντιβαίνει στο άρθρο 30, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/48 εθνικό µέτρο, 
σκοπούν στη µεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το οποίο ορίζει το 
κατά χρόνον πεδίο εφαρµογής του κατά τρόπον ώστε το εν λόγω µέτρο να 
εφαρµόζεται επίσης και επί συµβάσεων καταναλωτικής πίστεως, όπως οι επίδικες στο 
πλαίσιο της κύριας δίκης, οι οποίες αποκλείονται από το καθ’ ύλην πεδίο εφαρµογής 
της οδηγίας και δεν ήσαν εν ισχύι κατά τον χρόνο ενάρξεως ισχύος του εν λόγω 
εθνικού µέτρου.  
- ∆εν αντιβαίνει στο άρθρο 22, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/48 εθνικό µέτρο, 
σκοπούν στη µεταφορά της εν λόγω οδηγίας στο εσωτερικό δίκαιο, το οποίο 
επιβάλλει µη προβλεπόµενες µε την εν λόγω οδηγία υποχρεώσεις στα πιστωτικά 
ιδρύµατα όσον αφορά τις µορφές προµηθειών τις οποίες αυτά δύνανται να 
εισπράττουν στο πλαίσιο συµβάσεων καταναλωτικής πίστεως εµπιπτουσών στο πεδίο 
εφαρµογής του εν λόγω µέτρου.  
- ∆εν προσκρούει στους κανόνες της Συνθήκης ΛΕΕ επί θεµάτων ελεύθερης παροχής 
των υπηρεσιών διάταξη του εθνικού δικαίου απαγορεύουσα στα πιστωτικά ιδρύµατα 
να εισπράττουν ορισµένες τραπεζικές προµήθειες.  
- ∆εν αντιβαίνει στο άρθρο 24, παράγραφος 1, της οδηγίας 2008/48 νοµικός κανόνας 
περιλαµβανόµενος στο εθνικό µέτρο περί µεταφοράς της οδηγίας αυτής στην 
εσωτερική έννοµη τάξη, ο οποίος, επί διαφορών καταναλωτικής πίστεως, παρέχει 
στους καταναλωτές τη δυνατότητα να απευθύνονται ευθέως σε αρχή προστασίας των 
καταναλωτών, η οποία δύναται ακολούθως να επιβάλει κυρώσεις στα πιστωτικά 
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ιδρύµατα λόγω µη τηρήσεως του συγκεκριµένου εθνικού µέτρου, χωρίς να οφείλουν 
προηγουµένως να προστρέχουν στις προβλεπόµενες από την εθνική νοµοθεσία 
διαδικασίες εξωδικαστικής επιλύσεως τέτοιων διαφορών.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 87/102/ΕΟΚ, 2008/48/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Καταναλωτές - Συµβάσεις εξ αποστάσεως 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-49 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως. Προστασία των καταναλωτών. 
Eξ αποστάσεως συµβάσεις. Ενηµέρωση των καταναλωτών. Πληροφορίες που έχουν 
δοθεί ή ληφθεί. Μόνιµο υπόθεµα. Έννοια. Υπερσύνδεσµος στον δικτυακό τόπο του 
προµηθευτή. ∆ικαίωµα υπαναχωρήσεως. 
- Το άρθρο 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 20ής Μαΐου 1997, για την προστασία των καταναλωτών 
κατά τις εξ αποστάσεως συµβάσεις, έχει την έννοια ότι εµπορική πρακτική µε την 
οποία καθίσταται δυνατή η πρόσβαση στις προβλεπόµενες από τη διάταξη αυτή 
πληροφορίες µόνο µέσω υπερσυνδέσµου ευρισκόµενου σε ιστοσελίδα της οικείας 
επιχειρήσεως δεν πληροί τις απαιτήσεις της εν λόγω διατάξεως, καθόσον οι 
πληροφορίες αυτές ούτε έχουν «δοθεί» από την επιχείρηση αυτή ούτε έχουν «ληφθεί» 
από τον καταναλωτή κατά την έννοια της ίδιας διατάξεως, και ότι ιστοσελίδα όπως η 
επίµαχη στην κύρια δίκη δεν µπορεί να θεωρηθεί ως «µόνιµο υπόθεµα» κατά την 
έννοια του εν λόγω άρθρου 5, παράγραφος 1.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 90/619/ΕΟΚ, 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Μεταφορές - Αεροπορική µεταφορά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-112 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Μεταφορές. Αεροπορικές µεταφορές. Κοινοί κανόνες εκµεταλλεύσεως των 
αεροπορικών γραµµών στην Ένωση. Yποχρέωση του πωλητή αεροπορικού ταξιδίου 
να διασφαλίζει ότι η εκ µέρους του πελάτη αποδοχή των προαιρετικών επιπρόσθετων 
τιµολογήσεων γίνεται µε ενεργή συναίνεση. Έννοια των “προαιρετικών 
επιπρόσθετων τιµολογήσεων”. Τιµή της προσφερόµενης από ανεξάρτητη 
ασφαλιστική εταιρία ασφαλίσεως για τυχόν ακύρωση του ταξιδίου η οποία αποτελεί 
µέρος της συνολικής τιµής». 
- Στην έννοια των «προαιρετικών επιπρόσθετων τιµολογήσεων», κατά το άρθρο 23, 
παράγραφος 1, τελευταία περίοδος, του κανονισµού 1008/2008 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 24ης Σεπτεµβρίου 2008, σχετικά µε κοινούς 
κανόνες εκµετάλλευσης των αεροπορικών γραµµών στην Κοινότητα, 
περιλαµβάνονται τα σχετικά µε το αεροπορικό ταξίδι έξοδα των παροχών, όπως της 
ασφαλίσεως της κύριας δίκης για τυχόν ακύρωση του ταξιδίου, τις οποίες προσφέρει 
τρίτος πλην του αεροµεταφορέα και χρεώνονται στον πελάτη από τον πωλητή του 
ταξιδίου αυτού µαζί µε τον αεροπορικό ναύλο υπό µορφή ενιαίας τιµής.  
∆ιατάξεις: 
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Κανονισµοί: (ΕΚ) 1008/2008 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-509 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία. Κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών 
ποικιλιών. Προνόµιο του καλλιεργητή. Έννοια της “δίκαιης αµοιβής”. Επανόρθωση 
της επελθούσας ζηµίας. Παραβίαση. 
- Για τον καθορισµό της «εύλογης αποζηµίωσης» που οφείλει, δυνάµει του άρθρου 
94, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 2100/94 του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου 
1994, για τα κοινοτικά δικαιώµατα επί φυτικών ποικιλιών, ο καλλιεργητής που 
χρησιµοποίησε πολλαπλασιαστικό υλικό προστατευόµενης ποικιλίας που αποκτήθηκε 
µε φύτευση χωρίς να τηρήσει τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 14, 
παράγραφος 3, του κανονισµού αυτού, σε συνδυασµό µε το άρθρο 8 του κανονισµού 
(ΕΚ) 1768/95 της Επιτροπής, της 24ης Ιουλίου 1995, για τη θέσπιση εκτελεστικών 
κανόνων σχετικά µε την γεωργική εξαίρεση που προβλέπει το άρθρο 14, παράγραφος 
3, του κανονισµού (ΕΚ) 2100/94, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 
2605/98 της Επιτροπής, της 3ης ∆εκεµβρίου 1998, πρέπει να λαµβάνεται ως βάση 
υπολογισµού το ποσό που οφείλεται για τη βάσει αδείας παραγωγή 
πολλαπλασιαστικού υλικού προστατευοµένων ποικιλιών του συγκεκριµένου φυτικού 
είδους στην ίδια περιοχή.  
- Η καταβολή αποζηµίωσης για τις δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό τον 
έλεγχο της τήρησης των δικαιωµάτων του κατόχου δικαιώµατος επί φυτικής ποικιλίας 
δεν πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της «εύλογης αποζηµίωσης» 
του άρθρου 94, παράγραφος 1, του κανονισµού 2100/94.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 2100/94, (ΕΚ) 1768/95, (ΕΚ) 2605/98, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πνευµατική ιδιοκτησία - Προστασία βάσεων δεδοµένων 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-128 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Νοµική προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. Εµπορία 
µεταχειρισµένων αδειών χρήσεως προγραµµάτων που έχουν µεταφορτωθεί από το 
∆ιαδίκτυο. Ανάλωση του δικαιώµατος διανοµής. Έννοια του “προσώπου που 
απέκτησε νοµίµως. 
- Το άρθρο 4, παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009, για τη νοµική 
προστασία των προγραµµάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, έχει την έννοια ότι το 
δικαίωµα διανοµής του αντιγράφου ενός προγράµµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή 
αναλώνεται εφόσον ο δικαιούχος του δικαιώµατος πνευµατικής ιδιοκτησίας, ο οποίος 
επέτρεψε, έστω και δωρεάν, τη µεταφόρτωση του αντιγράφου αυτού από το 
∆ιαδίκτυο σε µέσο αποθηκεύσεως δεδοµένων, παρέσχε επίσης, έναντι της καταβολής 
τιµήµατος που συµφωνήθηκε προκειµένου να του εξασφαλιστεί αµοιβή αντίστοιχη 
προς την οικονοµική αξία του αντιγράφου του έργου του οποίου είναι κύριος, και 
χρονικώς απεριόριστο δικαίωµα χρήσεως του εν λόγω αντιγράφου.  
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- Τα άρθρα 4, παράγραφος 2, και 5, παράγραφος 1, της οδηγίας 2009/24 έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση που µεταπωλείται άδεια χρήσεως προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, µε συνέπεια τη µεταπώληση ενός αντιγράφου του το οποίο 
είχε µεταφορτωθεί από τον ιστότοπο του δικαιούχου του δικαιώµατος πνευµατικής 
ιδιοκτησίας στο ∆ιαδίκτυο, και η ως άνω άδεια είχε παραχωρηθεί στον πρώτο 
αγοραστή από τον δικαιούχο για χρονικώς απεριόριστη χρήση και έναντι της 
καταβολής τιµήµατος που συµφωνήθηκε προκειµένου να εξασφαλιστεί στον 
δικαιούχο αµοιβή αντίστοιχη προς την οικονοµική αξία του εν λόγω αντιγράφου του 
έργου του, ο δεύτερος αγοραστής της άδειας αυτής, όπως και κάθε µεταγενέστερος 
αγοραστής της, µπορούν να επικαλεστούν την προβλεπόµενη στο άρθρο 4, 
παράγραφος 2, της οδηγίας 2009/24 ανάλωση του δικαιώµατος διανοµής και, ως εκ 
τούτου, να θεωρηθούν πρόσωπα που νοµίµως απέκτησαν αντίγραφο προγράµµατος 
ηλεκτρονικού υπολογιστή κατά την έννοια του άρθρου 5, παράγραφος 1, της ίδιας 
οδηγίας, οπότε απολαύουν του δικαιώµατος αναπαραγωγής όπως κατοχυρώνεται µε 
την τελευταία αυτή διάταξη.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2001/29/ΕΚ, 2009/24/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011  
 
Ποινικό - Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-79 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Αστυνοµική και δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Απόφαση-πλαίσιο 
2001/220/∆ΕΥ. Καθεστώς των θυµάτων σε ποινικές διαδικασίες. Aποζηµίωση των 
θυµάτων εγκληµατικών πράξεων. Ευθύνη νοµικού προσώπου. Αποζηµίωση στο 
πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας. 
- Το άρθρο 9, παράγραφος 1, της αποφάσεως-πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2001, σχετικά µε το καθεστώς των θυµάτων σε 
ποινικές διαδικασίες, έχει την έννοια ότι δεν απαγορεύει το ενδεχόµενο, στο πλαίσιο 
νοµικού καθεστώτος περί ευθύνης των νοµικών προσώπων όπως το επίµαχο στην 
υπόθεση της κύριας δίκης, το θύµα αξιόποινης πράξεως να µην µπορεί να αξιώσει, 
στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας, την αποκατάσταση των ζηµιών που οφείλονται 
άµεσα στην αξιόποινη πράξη αυτή από το νοµικό πρόσωπο που έχει υποπέσει σε 
διοικητική παράβαση.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267, 
Οδηγίες: 2004/80/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή γεωργική πολιτική 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-608 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Επιστροφές κατά την εξαγωγή. Εσφαλµένη µνεία του εξαγωγέα στη 
διασάφηση εξαγωγής. Εθνική κανονιστική ρύθµιση που εξαρτά το δικαίωµα 
επιστροφής κατά την εξαγωγή από την καταχώριση του αιτούντος ως εξαγωγέα στη 
διασάφηση εξαγωγής. ∆ιόρθωση της διασαφήσεως εξαγωγής µετά την παραλαβή των 
εµπορευµάτων. 
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-  Το άρθρο 5, παράγραφος 7, του κανονισµού (ΕΚ) 800/1999 της Επιτροπής, της 
15ης Απριλίου 1999, για τις κοινές λεπτοµέρειες εφαρµογής του καθεστώτος των 
πιστοποιητικών εξαγωγής για τα γεωργικά προϊόντα, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό (ΕΚ) 90/2001 της Επιτροπής, της 17ης Ιανουαρίου 2001, έχει την έννοια 
ότι, κατ’ αρχήν, ο δικαιούχος πιστοποιητικού εξαγωγής δικαιούται επιστροφής κατά 
την εξαγωγή µόνον αν αναγράφεται ως εξαγωγέας στο τετραγωνίδιο 2 της 
διασαφήσεως εξαγωγής που έχει κατατεθεί ενώπιον του αρµοδίου τελωνείου.  
- Το άρθρο 78, παράγραφοι 1 και 3, του κανονισµού (ΕΟΚ) 2913/92 του Συµβουλίου, 
της 12ης Οκτωβρίου 1992, περί θεσπίσεως κοινοτικού τελωνειακού κώδικα, έχει την 
έννοια ότι επιτρέπει εκ των υστέρων επανεξέταση της διασαφήσεως εξαγωγής για 
σκοπούς επιστροφών, προκειµένου να αλλάξει το όνοµα του εξαγωγέα που 
περιλαµβάνεται στο προβλεπόµενο προς τον σκοπό αυτό τετραγωνίδιο, και ότι οι 
τελωνειακές αρχές υποχρεούνται:  
* να εξετάσουν, πρώτον, αν επανεξέταση της εν λόγω διασαφήσεως πρέπει να 
θεωρείται δυνατή καθόσον, µεταξύ άλλων, δεν απειλήθηκαν οι σκοποί της 
νοµοθεσίας της Ενώσεως περί επιστροφών κατά την εξαγωγή και τα επίδικα 
εµπορεύµατα πράγµατι εξήχθησαν, πράγµα το οποίο απόκειται στον αιτούντα να 
αποδείξει, καθώς και  
* να λάβουν, δεύτερον και ενδεχοµένως, τα απαιτούµενα µέτρα και να επανορθώσουν 
την κατάσταση λαµβάνοντας υπόψη τους τα νέα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή 
τους.  
- Το άρθρο 5, παράγραφος 7, του κανονισµού 800/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό 90/2001, καθώς και η τελωνειακή νοµοθεσία της Ενώσεως έχουν την 
έννοια ότι, σε περίπτωση όπως αυτή της υποθέσεως C-608/10, κατά την οποία ο 
δικαιούχος πιστοποιητικού εξαγωγής δεν αναγράφεται ως εξαγωγέας στο 
τετραγωνίδιο 2 της διασαφήσεως εξαγωγής, οι τελωνειακές αρχές δεν µπορούν να 
χορηγήσουν στον εν λόγω δικαιούχο την επιστροφή κατά την εξαγωγή χωρίς 
προηγούµενη διόρθωση της διασαφήσεως εξαγωγής.  
- Σε περιπτώσεις όπως αυτές των υποθέσεων C-10/11 και C-23/11, η τελωνειακή 
νοµοθεσία της Ενώσεως έχει την έννοια ότι το αρµόδιο για την πληρωµή της 
επιστροφής κατά την εξαγωγή τελωνείο δεσµεύεται από τυχόν πραγµατοποιηθείσα εκ 
των υστέρων από το τελωνείο εξαγωγής διόρθωση της µνείας που περιλαµβάνεται 
στο τετραγωνίδιο 2 της διασαφήσεως εξαγωγής ή, ενδεχοµένως, του αντιγράφου 
ελέγχου Τ 5 αν η διορθωτική απόφαση πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές 
προϋποθέσεις «αποφάσεως» που προβλέπονται τόσο από το άρθρο 4, σηµείο 5, του 
τελωνειακού κώδικα όσο και από τις συναφείς διατάξεις του οικείου εθνικού δικαίου. 
Στο αιτούν δικαστήριο απόκειται να ελέγξει αν οι εν λόγω προϋποθέσεις πληρούνται 
στο πλαίσιο των διαφορών των κύριων δικών.  
- Το άρθρο 5, παράγραφος 7, του κανονισµού 800/1999, όπως τροποποιήθηκε µε τον 
κανονισµό 90/2001, καθώς και η τελωνειακή νοµοθεσία της Ενώσεως έχουν την 
έννοια ότι το αρµόδιο για την πληρωµή της επιστροφής κατά την εξαγωγή τελωνείο 
δεν δικαιούται, σε περίπτωση όπως αυτή της υποθέσεως C-23/11 και σε περίπτωση 
που δεν δεσµεύεται, κατά το εθνικό δίκαιο, από διόρθωση στην οποία προέβη το 
τελωνείο εξαγωγής, να λάβει κατά κυριολεξία τη µνεία η οποία περιλαµβάνεται στο 
τετραγωνίδιο 2 της διασαφήσεως εξαγωγής και να απορρίψει την αίτηση επιστροφής 
κατά την εξαγωγή για τον λόγο ότι ο αιτών δεν είναι ο εξαγωγέας των προϊόντων που 
αφορά η εν λόγω αίτηση. Αντιθέτως, σε περίπτωση που το αρµόδιο τελωνείο δεχθεί 
την αίτηση διορθώσεως και διορθώσει εγκύρως το όνοµα του εξαγωγέα, το αρµόδιο 
για την πληρωµή της επιστροφής κατά την εξαγωγή τελωνείο δεσµεύεται από την 
απόφαση αυτή.  
∆ιατάξεις: 
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Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2913/92, (ΕΚ) 800/1999, (ΕΚ) 90/2001, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Πολιτική της κοινότητας - Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-130 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Περιοριστικά µέτρα κατά 
προσώπων και οντοτήτων που συνδέονται µε τον Οσάµα Μπιν Λάντεν, το δίκτυο της 
Αλ Κάιντα και τους Ταλιµπάν. ∆έσµευση κεφαλαίων και οικονοµικών πόρων. 
Επιλογή της νοµικής βάσεως. Έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισσαβώνας. 
Μεταβατικές διατάξεις. Κοινές θέσεις και αποφάσεις ΚΕΠΠΑ. Κοινή πρόταση του 
Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής 
ασφαλείας και της Επιτροπής.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 75, 215, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 881/2002, (ΕΕ) 1286/2009, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Προϊόντα - Τρόφιµα 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-130 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση. Συµπληρωµατικό πιστοποιητικό 
προστασίας. Προϋποθέσεις χορηγήσεως. Φάρµακο για το οποίο έχει χορηγηθεί 
ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας στην αγορά. Πρώτη άδεια κυκλοφορίας. Προϊόν για το 
οποίο χορηγήθηκαν διαδοχικές άδειες ως φάρµακο για κτηνιατρική και για 
ανθρώπινη χρήση. 
- Τα άρθρα 3 και 4 του κανονισµού (ΕΚ) 469/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 6ης Μαΐου 2009, περί του συµπληρωµατικού 
πιστοποιητικού προστασίας για τα φάρµακα, έχουν την έννοια ότι, σε µια περίπτωση 
όπως αυτή της κύριας δίκης, η ύπαρξη και µόνον προγενέστερης άδειας κυκλοφορίας 
στην αγορά αποκτηθείσας για φάρµακο προοριζόµενο για κτηνιατρική χρήση δεν 
απαγορεύει τη χορήγηση συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας για 
διαφορετική χρήση του ίδιου προϊόντος για την οποία χορηγήθηκε άδεια 
κυκλοφορίας στην αγορά, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή εµπίπτει στο πεδίο 
προστασίας που παρέχει το κύριο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας το οποίο προβλήθηκε προς 
στήριξη της αιτήσεως χορηγήσεως συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας.  
- Το άρθρο 13, παράγραφος 1, του κανονισµού 469/2009 έχει την έννοια ότι 
αναφέρεται στην άδεια κυκλοφορίας στην αγορά ενός προϊόντος εµπίπτοντος στο 
πεδίο προστασίας που παρέχει το κύριο δίπλωµα ευρεσιτεχνίας που προβλήθηκε προς 
στήριξη της αιτήσεως χορηγήσεως συµπληρωµατικού πιστοποιητικού προστασίας.  
- Οι απαντήσεις στα προηγούµενα προδικαστικά ερωτήµατα δεν θα ήταν 
διαφορετικές εάν, σε µια περίπτωση όπως αυτή της υποθέσεως της κύριας δίκης, 
όπου η ίδια δραστική ουσία περιέχεται σε δύο φάρµακα που έλαβαν διαδοχικές άδειες 
κυκλοφορίας στην αγορά, η δεύτερη άδεια κυκλοφορίας στην αγορά απαιτούσε την 
υποβολή πλήρους αιτήσεως, κατά το άρθρο 8, παράγραφος 3, της οδηγίας 
2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 6ης Νοεµβρίου 
2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρµακα που προορίζονται για ανθρώπινη 
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χρήση, ή εάν το προϊόν που καλύπτεται από την πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην 
αγορά του αντίστοιχου φαρµάκου ενέπιπτε στο πεδίο προστασίας ενός διαφορετικού 
διπλώµατος ευρεσιτεχνίας που ανήκει σε διαφορετικό δικαιούχο από τον αιτούντα το 
συµπληρωµατικό πιστοποιητικό προστασίας.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 469/2009, 
Οδηγίες: 2001/83/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Γενικά 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-558 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Προνόµια και ασυλίες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Απαλλαγή από τους εθνικούς 
φόρους των καταβαλλοµένων από την Ένωση απολαβών. Συνυπολογισµός των 
καταβαλλοµένων από την Ένωση απολαβών για τον υπολογισµό του ανωτάτου ορίου 
του φόρου αλληλεγγύης επί της περιουσίας.  
- Το άρθρο 13, δεύτερο εδάφιο, του πρωτοκόλλου περί των προνοµίων και ασυλιών 
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, το οποίο προσαρτήθηκε, αρχικώς, στη Συνθήκη περί 
ιδρύσεως ενιαίου Συµβουλίου και ενιαίας Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
κατόπιν, δυνάµει της Συνθήκης του Άµστερνταµ, στη Συνθήκη ΕΚ, έχει την έννοια 
ότι αντιβαίνει προς αυτό εθνική ρύθµιση, όπως αυτή της κύριας δίκης, δυνάµει της 
οποίας συνυπολογίζονται οι καταβαλλόµενες από την Ένωση απολαβές των µονίµων 
και µη µονίµων υπαλλήλων της ή των πρώην µονίµων και µη µονίµων υπαλλήλων 
της, συµπεριλαµβανοµένων των συντάξεων και των αποζηµιώσεων λόγω οριστικής 
λήξεως των καθηκόντων, στο πλαίσιο του ανωτάτου ορίου φόρου όπως ο φόρος 
αλληλεγγύης επί της περιουσίας.  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-171 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη κυκλοφορία των εµπορευµάτων. Μέτρα ισοδυνάµου αποτελέσµατος προς 
ποσοτικό περιορισµό. Εθνική διαδικασία πιστοποιήσεως. Τεκµήριο πιστότητας προς 
το εθνικό δίκαιο. ∆υνατότητα εφαρµογής του άρθρου 28 ΕΚ σε ιδιωτικό οργανισµό 
πιστοποιήσεως. 
- Το άρθρο 28 ΕΚ έχει την έννοια ότι τυγχάνει εφαρµογής στην περίπτωση 
δραστηριοτήτων τυποποιήσεως και πιστοποιήσεως ενός ιδιωτικού οργανισµού, όταν 
εθνική ρύθµιση ορίζει ότι τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί από τον οργανισµό 
αυτό συνάδουν προς την εθνική νοµοθεσία, και τούτο έχει ως αποτέλεσµα την 
παρεµπόδιση της εµπορίας προϊόντων που δεν έχουν πιστοποιηθεί από τον εν λόγω 
οργανισµό. 
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 28, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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Αριθµός απόφασης: C-59 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Γεωργία. Κύρος. Κηπευτικά. Πώληση στην εθνική αγορά σπόρων προς σπορά 
ποικιλιών λαχανικών οι οποίες δεν έχουν γίνει επισήµως αποδεκτές και δεν έχουν 
καταχωριστεί στον κατάλογο ποικιλιών των κηπευτικών ειδών. Μη συµµόρφωση µε 
το σύστηµα προηγούµενης εγκρίσεως για τη διάθεση στην αγορά. ∆ιεθνής συνθήκη 
σχετικά µε τους φυτογενετικούς πόρους για τη διατροφή και τη γεωργία. Αρχή της 
αναλογικότητας. Επιχειρηµατική ελευθερία. Ελεύθερη κυκλοφορία των 
εµπορευµάτων. Ίση µεταχείριση. 
- Από την εξέταση του προδικαστικού ερωτήµατος δεν προέκυψε κανένα στοιχείο 
που να θίγει το κύρος της οδηγίας 2002/55/ΕΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 
2002, περί εµπορίας σπόρων προς σπορά κηπευτικών, και της οδηγίας 2009/145/ΕΚ 
της Επιτροπής, της 26ης Νοεµβρίου 2009, σχετικά µε την πρόβλεψη ορισµένων 
παρεκκλίσεων για την αποδοχή ντόπιων αβελτίωτων φυλών και ποικιλιών 
κηπευτικών που καλλιεργούνται κατά παράδοση σε συγκεκριµένους τόπους και 
περιφέρειες και απειλούνται µε γενετική διάβρωση και ποικιλιών κηπευτικών οι 
οποίες δεν έχουν εγγενή αξία για εµπορική φυτική παραγωγή αλλά αναπτύσσονται 
για καλλιέργεια υπό ιδιαίτερες συνθήκες, και για την εµπορία σπόρων προς σπορά 
των εν λόγω ντόπιων φυλών και ποικιλιών.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2002/55/ΕΚ, 2009/145/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων και αγαθών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-278 
Έτος: 2012 
Περίληψη:  
- Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Κοινοτικός κώδικας σχετικά µε το 
καθεστώς διελεύσεως προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν). 
Κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Έλεγχοι στο εσωτερικό της 
επικράτειας. Μέτρα ισοδύναµου αποτελέσµατος µε συνοριακούς ελέγχους. Εθνική 
κανονιστική ρύθµιση που επιτρέπει ελέγχους ταυτότητας, ιθαγένειας και δικαιώµατος 
διαµονής από υπεύθυνους για την επιτήρηση των συνόρων και τον έλεγχο των 
αλλοδαπών υπαλλήλους εντός ζώνης 20 χιλιοµέτρων από τα κοινά σύνορα µε άλλα 
κράτη µέρη της συµβάσεως εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν. Έλεγχοι µε 
σκοπό την περιστολή της παράνοµης διαµονής. Ρύθµιση που προβλέπει ορισµένες 
προϋποθέσεις και εγγυήσεις όσον αφορά, µεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την 
ένταση των ελέγχων.  
- Τα άρθρα 20 και 21 του κανονισµού (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα 
σχετικά µε το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του 
Σένγκεν), έχουν την έννοια ότι δεν αποκλείουν εθνική νοµοθεσία, όπως η επίµαχη 
στην κύρια δίκη, η οποία επιτρέπει στους υπαλλήλους που είναι υπεύθυνοι για την 
επιτήρηση των συνόρων και τον έλεγχο των αλλοδαπών να διενεργούν ελέγχους, σε 
γεωγραφική ζώνη 20 χιλιοµέτρων από τα χερσαία σύνορα ενός κράτους µέλους µε 
κράτη µέλη της Συµβάσεως εφαρµογής της συµφωνίας του Σένγκεν της 14ης Ιουνίου 
1985 µεταξύ των κυβερνήσεων των κρατών της Οικονοµικής Ένωσης Μπενελούξ, 
της Οµοσπονδιακής ∆ηµοκρατίας της Γερµανίας και της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, 
σχετικά µε τη σταδιακή κατάργηση των ελέγχων στα κοινά σύνορα, η οποία 
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υπογράφηκε στο Σένγκεν στις 19 Ιουνίου 1990, µε σκοπό να εξακριβωθεί εάν τα 
υποβαλλόµενα σε έλεγχο πρόσωπα πληρούν τις ισχύουσες στο συγκεκριµένο κράτος 
µέλος νόµιµες προϋποθέσεις διαµονής, όταν οι εν λόγω έλεγχοι στηρίζονται σε 
γενικές πληροφορίες και εµπειρικά δεδοµένα όσον αφορά την παράνοµη διαµονή 
προσώπων στους τόπους των ελέγχων, όταν µπορούν επίσης να διενεργηθούν σε 
περιορισµένη κλίµακα για τη συγκέντρωση τέτοιων γενικών πληροφοριών και 
εµπειρικών δεδοµένων επί του αντικειµένου αυτού και όταν η άσκησή τους υπόκειται 
σε ορισµένους περιορισµούς οι οποίοι αφορούν, µεταξύ άλλων, την ένταση και τη 
συχνότητά τους.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267, 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 562/2006, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-213 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Εσωτερική αγορά. Τεχνικά πρότυπα και κανόνες. ∆ιαδικασία πληροφορήσεως στον 
τοµέα των τεχνικών προτύπων και κανονισµών. Μηχανήµατα παιγνίου για µικρά 
κέρδη. Απαγόρευση τροποποιήσεως, ανανεώσεως και εκδόσεως αδειών 
εκµεταλλεύσεως. Έννοια του “τεχνικού κανόνα”. 
- Το άρθρο 1, σηµείο 11, της οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου, της 22ας Ιουνίου 1998, για την καθιέρωση µιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/96/ΕΚ του Συµβουλίου, της 20ής Νοεµβρίου 
2006, έχει την έννοια ότι εθνικές διατάξεις όπως αυτές του νόµου περί τυχερών 
παιγνίων (ustawa o grach hazardowich) της 19ης Νοεµβρίου 2009, οι οποίες θα 
µπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσµα να περιορίζουν, ή ακόµα να καθιστούν σταδιακά 
αδύνατη, την εκµετάλλευση αυτόµατων µηχανικών παιγνίων για µικρά κέρδη σε 
χώρους εκτός των καζίνων και των αιθουσών παιγνίων, µπορούν να συνιστούν 
«τεχνικούς κανόνες» υπό την έννοια της διατάξεως αυτής, τα σχέδια των οποίων 
πρέπει να αποτελούν αντικείµενο της γνωστοποιήσεως την οποία προβλέπει το άρθρο 
8, παράγραφος 1, πρώτο εδάφιο, της οδηγίας αυτής, εφόσον αποδεικνύεται ότι οι εν 
λόγω διατάξεις συνιστούν όρους δυνάµενους να επηρεάσουν σηµαντικά τη φύση ή 
την εµπορία του οικείου προϊόντος, πράγµα που εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο 
να εξακριβώσει.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 98/34/ΕΚ, 2006/96/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-176 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Άρθρο 56 ΣΛΕΕ. Περιορισµός της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Τυχερά παίγνια. 
Ρύθµιση κράτους µέλους η οποία απαγορεύει τη διαφήµιση εγκατεστηµένων σε άλλα 
κράτη µέλη καζίνο, όταν το επίπεδο έννοµης προστασίας των παικτών στα εν λόγω 
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κράτη µέλη δεν είναι ισοδύναµο µε το εθνικό επίπεδο προστασίας. ∆ικαιολόγηση. 
Επιτακτικοί λόγοι γενικού συµφέροντος. Αναλογικότητα. 
- Το άρθρο 56 ΣΛΕΕ πρέπει να ερµηνευθεί υπό την έννοια ότι δεν αντίκειται στην 
κανονιστική ρύθµιση κράτους µέλους βάσει της οποίας η διαφήµιση για σκοπούς 
προωθήσεως στο εν λόγω κράτος µέλος επιχειρήσεων καζίνο εγκατεστηµένων σε 
άλλο κράτος µέλος επιτρέπεται υπό την προϋπόθεση και µόνον ότι οι έννοµες 
διατάξεις που ισχύουν στο έτερο αυτό κράτος µέλος στον τοµέα της προστασίας των 
παικτών παρέχουν εγγυήσεις κατ’ ουσίαν ισοδύναµες µε τις παρεχόµενες από τις 
αντίστοιχες έννοµες διατάξεις που ισχύουν στο πρώτο κράτος µέλος.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 56, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-470 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Περιορισµοί στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Ίση µεταχείριση. Υποχρέωση 
διαφάνειας. Τυχερά παίγνια. Καζίνα, αίθουσες παιγνίων και αίθουσες bingo. 
Υποχρέωση εκ των προτέρων λήψεως της σύµφωνης γνώµης του δήµου του τόπου 
εγκαταστάσεως. Εξουσία εκτιµήσεως. Ουσιαστική βλάβη των συµφερόντων του 
κράτους και των κατοίκων της συγκεκριµένης διοικητικής περιφέρειας – 
∆ικαιολογίες. Αναλογικότητα. 
- Το άρθρο 49 ΕΚ έχει την έννοια ότι δεν αντίκειται σ’ αυτό νοµοθεσία κράτους 
µέλους, όπως η επίδικη στη διαφορά της κύριας δίκης, η οποία παρέχει στις τοπικές 
αρχές ευρεία εξουσία εκτιµήσεως η οποία τους επιτρέπει να αρνούνται τη χορήγηση 
άδειας λειτουργίας καζίνου, αίθουσας παιγνίων ή αίθουσας bingo για λόγους 
«ουσιαστικής βλάβης των συµφερόντων του κράτους και των κατοίκων της 
συγκεκριµένης διοικητικής περιφέρειας», εφόσον η νοµοθεσία αυτή έχει πράγµατι ως 
αντικείµενο τη µέριµνα για µείωση των δυνατοτήτων συµµετοχής σε παίγνια και για 
περιορισµό των δραστηριοτήτων στον τοµέα αυτόν µε συνεπή και συστηµατικό 
τρόπο ή τη διασφάλιση της δηµόσιας τάξεως και υπό την προϋπόθεση ότι η εξουσία 
εκτιµήσεως των αρµοδίων αρχών ασκείται µε διαφάνεια, καθιστώντας δυνατό τον 
έλεγχο της αµεροληψίας των διαδικασιών αδειοδοτήσεως, πράγµα που εναπόκειται 
στο εθνικό δικαστήριο να εξακριβώσει.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελευθερία εγκατάστασης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-396 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Αίτηση εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως. ∆υνατότητα κατώτερου δικαστηρίου 
να θέσει προδικαστικό ερώτηµα στο ∆ικαστήριο. ∆ιαδικασίες αφερεγγυότητας. 
∆ιεθνής δικαιοδοσία. Κέντρο των κύριων συµφερόντων του οφειλέτη. Μεταφορά της 
καταστατικής έδρας σε άλλο κράτος µέλος. Έννοια του όρου “εγκατάσταση”. 
- Αντιβαίνει στο δίκαιο της Ένωσης το να δεσµεύεται το εθνικό δικαστήριο από 
εθνικό δικονοµικό κανόνα που προβλέπει ότι οι εκτιµήσεις ενός ανώτερου εθνικού 
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δικαστηρίου είναι υποχρεωτικές για το κατώτερο αυτό δικαστήριο, όταν 
αποδεικνύεται ότι οι εκτιµήσεις του ανώτερου δικαστηρίου δεν είναι σύµφωνες µε το 
δίκαιο της Ένωσης, όπως το δίκαιο αυτό έχει ερµηνευθεί από το ∆ικαστήριο.  
- Ο όρος «κέντρο των κύριων συµφερόντων» του οφειλέτη, όπως χρησιµοποιείται στο 
άρθρο 3, παράγραφος 1, του κανονισµού (ΕΚ) 1346/2000 του Συµβουλίου, της 29ης 
Μαΐου 2000, περί των διαδικασιών αφερεγγυότητας, πρέπει να ερµηνευθεί µε 
γνώµονα το δίκαιο της Ένωσης.  
- Προκειµένου να προσδιορίζεται το κέντρο των κύριων συµφερόντων της 
οφειλέτριας εταιρίας, το άρθρο 3, παράγραφος 1, δεύτερη περίοδος, του κανονισµού 
1346/2000 πρέπει να ερµηνεύεται ως εξής:  
*Το κέντρο των κύριων συµφερόντων της οφειλέτριας εταιρίας πρέπει να 
προσδιορίζεται καταρχήν βάσει του τόπου της κεντρικής διοίκησης της εταιρίας 
αυτής, ο οποίος καθορίζεται µε βάση αντικειµενικά και αναγνωρίσιµα από τους 
τρίτους στοιχεία. Αν τα όργανα διοίκησης και ελέγχου της εταιρίας βρίσκονται στον 
τόπο της καταστατικής έδρας της και οι αποφάσεις για τη διαχείριση της εταιρίας 
αυτής λαµβάνονται, µε τρόπο αναγνωρίσιµο από τους τρίτους, στον τόπο αυτό, δεν 
είναι δυνατή η ανατροπή του τεκµηρίου που προβλέπει η εν λόγω διάταξη. Αν ο 
τόπος της κεντρικής διοίκησης της εταιρίας δεν βρίσκεται στην καταστατική της 
έδρα, η ύπαρξη εταιρικής περιουσίας και η σύναψη συµβάσεων για την οικονοµική 
αξιοποίησή της σε άλλο κράτος µέλος και όχι στο κράτος της καταστατικής έδρας της 
εταιρίας αυτής δεν µπορούν να θεωρηθούν επαρκή στοιχεία για την ανατροπή του 
τεκµηρίου αυτού παρά µόνο αν από τη συνεκτίµηση όλων των κρίσιµων στοιχείων 
αποδεικνύεται ότι το πραγµατικό κέντρο διοίκησης και ελέγχου της εταιρίας και 
διοίκησης των συµφερόντων της βρίσκεται στο άλλο αυτό κράτος µέλος και ότι το 
γεγονός αυτό είναι αναγνωρίσιµο από τους τρίτους.  
* Σε περίπτωση που η καταστατική έδρα της οφειλέτριας εταιρίας έχει µεταφερθεί 
πριν από την υποβολή αίτησης για την κίνηση διαδικασίας αφερεγγυότητας, το 
κέντρο των κύριων συµφερόντων της εταιρίας αυτής τεκµαίρεται ότι βρίσκεται στον 
τόπο της νέας καταστατικής έδρας της.  
- Ο όρος «εγκατάσταση», όπως χρησιµοποιείται στο άρθρο 3, παράγραφος 2, του 
κανονισµού, έχει την έννοια ότι απαιτείται η ύπαρξη µιας δοµής που να έχει ορισµένη 
τουλάχιστον οργάνωση και ορισµένη σταθερότητα και να αποσκοπεί στην άσκηση 
οικονοµικής δραστηριότητας. Η ύπαρξη απλώς µεµονωµένων περιουσιακών 
στοιχείων ή τραπεζικών λογαριασµών δεν καλύπτεται καταρχήν από τον ορισµό 
αυτό.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1346/2000, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2011 * ΕΕµπ∆ 2012, σελίδα 133, σχολιασµός Αλέξανδρος 
Ρόκας  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελευθερία εγκατάστασης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-378 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκαταστάσεως. Αρχές της ισοδυναµίας και της αποτελεσµατικότητας. 
∆ιασυνοριακή µετατροπή. Άρνηση καταχωρίσεως στο µητρώο. 
- Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 54 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτά εθνική 
ρύθµιση η οποία, µολονότι προβλέπει την ευχέρεια των εταιριών του εσωτερικού 
δικαίου να µετατρέπονται, δεν επιτρέπει, κατά τρόπο γενικό, τη µετατροπή εταιρίας 
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που υπόκειται στο δίκαιο άλλου κράτους µέλους σε εταιρία του ηµεδαπού δικαίου 
µέσω της συστάσεως της δεύτερης.  
2) Τα άρθρα 49 ΣΛΕΕ και 54 ΣΛΕΕ έχουν την έννοια ότι το κράτος µέλος υποδοχής 
έχει την ευχέρεια να καθορίζει το εθνικό δίκαιο που τυγχάνει εφαρµογής σε τέτοιου 
είδους πράξη και κατά συνέπεια να εφαρµόσει τις εθνικές του διατάξεις περί 
εσωτερικών µετατροπών οι οποίες διέπουν τη σύσταση και τη λειτουργία εταιρίας, 
όπως οι απαιτήσεις σχετικά µε την προετοιµασία ισολογισµού και απογραφής 
στοιχείων του ενεργητικού. Εντούτοις, αντιβαίνει στις αρχές της ισοδυναµίας και της 
αποτελεσµατικότητας, αντιστοίχως:  
– η άρνηση του κράτους µέλους υποδοχής, σε περίπτωση διασυνοριακών 
µετατροπών, να µνηµονεύει την εταιρία που ζήτησε τη µετατροπή ως 
«δικαιοπαρόχου», σε περίπτωση που τέτοιου είδους µνεία της δικαιοπαρόχου 
εταιρίας στο µητρώο εταιριών προβλέπεται για µετατροπές διεπόµενες από το εθνικό 
δίκαιο, και  
– η άρνησή του να λάβει δεόντως υπόψη έγγραφα προερχόµενα από αρχές του 
κράτους µέλους προελεύσεως στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχωρίσεως της 
εταιρίας.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 54, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Συνθήκη ΕΚ - Ελευθερία εγκατάστασης 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-55 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ∆ίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Αδειοδότηση. Τέλη για 
δικαιώµατα χρήσεως και δικαιώµατα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων. 
- Το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών (οδηγία για την αδειοδότηση), έχει την έννοια ότι 
απαγορεύει την εφαρµογή τελών για δικαιώµατα εγκαταστάσεως διευκολύνσεων 
υπεράνω ή υποκάτω δηµοσίου ή ιδιωτικού ακινήτου στις επιχειρήσεις οι οποίες, 
χωρίς να είναι ιδιοκτήτριες των ως άνω διευκολύνσεων, τις χρησιµοποιούν για την 
παροχή υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.  
- Το άρθρο 13 της οδηγίας 2002/20 έχει άµεσο αποτέλεσµα, µε συνέπεια να παρέχει 
στους ιδιώτες το δικαίωµα για άµεση επίκλησή του, ενώπιον των εθνικών 
δικαστηρίων, κατά της εφαρµογής αποφάσεως δηµόσιας αρχής η οποία δεν 
συµβιβάζεται µε το άρθρο αυτό. 
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 267, 
Οδηγίες: 2002/20/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-291 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
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- Κοινό δασµολόγιο. Συνδυασµένη Ονοµατολογία. ∆ασµολογικές κλάσεις 3002 και 
3502. Αλβουµίνη του αίµατος, παρασκευασµένη για θεραπευτική ή προφυλακτική 
χρήση. Μετασχηµατισµός του προϊόντος. 
- Η σηµείωση 1, στοιχείο ζ΄, του κεφαλαίου 30 της συνδυασµένης ονοµατολογίας που 
περιλαµβάνεται στο παράρτηµα Ι του κανονισµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου, 
της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το 
κοινό δασµολόγιο, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 1789/2003 της 
Επιτροπής, της 11ης Σεπτεµβρίου 2003, σε συνδυασµό µε τη σηµείωση 1, στοιχείο 
β΄, του κεφαλαίου 35 της ονοµατολογίας αυτής, έχει την έννοια ότι η αλβουµίνη 
αίµατος, η οποία αυτή καθ’ εαυτήν δεν έχει θεραπευτικές ή προφυλακτικές ιδιότητες, 
αλλά έχει παραχθεί για την παρασκευή προϊόντων µε θεραπευτικές ή προφυλακτικές 
ιδιότητες και είναι απαραίτητη για την παρασκευή των εν λόγω προϊόντων και ως εκ 
της φύσεώς της µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο για τον σκοπό αυτόν, έχει 
παρασκευαστεί για θεραπευτική ή προφυλακτική χρήση υπό την έννοια της 
σηµειώσεως αυτής.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 2658/87, (ΕΚ) 1789/2003, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - ∆ασµοί  
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-336 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Κοινό δασµολόγιο. ∆ασµολογική κατάταξη. Συνδυασµένη Ονοµατολογία. Ταµπόν 
στιλβώµατος προοριζόµενα αποκλειστικώς για µηχανές στιλβώµατος των δίσκων 
ηµιαγωγών. ∆ασµολογικές κλάσεις 3919 και 8466 (ή 8486). Έννοια των όρων “µέρη” 
ή “εξαρτήµατα”. 
 - Η Συνδυασµένη Ονοµατολογία που περιλαµβάνεται στο παράρτηµα I του 
κανονισµού (ΕΟΚ) 2658/87 του Συµβουλίου, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη 
δασµολογική και στατιστική ονοµατολογία και το κοινό δασµολόγιο, όπως 
τροποποιήθηκε διαδοχικώς µε τους κανονισµούς περί τροποποιήσεως του 
παραρτήµατος I του κανονισµού 2658/87, (ΕΚ) 1789/2003 της Επιτροπής, της 11ης 
Σεπτεµβρίου 2003, (ΕΚ) 1810/2004 της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεµβρίου 2004, (ΕΚ) 
1719/2005 της Επιτροπής, της 27ης Οκτωβρίου 2005, και (ΕΚ) 1549/2006 της 
Επιτροπής, της 17ης Οκτωβρίου 2006, έχει την έννοια ότι ταµπόν στιλβώµατος 
προοριζόµενα για στιλβωτική µηχανή για την κατεργασία υλικών ηµιαγωγών –η 
οποία αυτή καθεαυτήν υπάγεται στη δασµολογική κλάση 8464 (ή στην κλάση 8486 
από την 1η Ιανουαρίου 2007)– τα οποία εισάγονται χωριστά από την εν λόγω µηχανή, 
έχουν τη µορφή δίσκων διάτρητων στο κέντρο τους, απαρτίζονται από µία σκληρή 
στρώση πολυουρεθάνης, µία στρώση αφρού πολυουρεθάνης, µία στρώση κόλλας και 
µία προστατευτική µεµβράνη από πλαστικό, και τα οποία δεν φέρουν κανένα στοιχείο 
από µέταλλο ούτε λειαντική καθαριστική ουσία και χρησιµοποιούνται για το 
στίλβωµα των «wafers» σε συνδυασµό µε λειαντικό υγρό καθαρισµού, πρέπει δε να 
αντικαθίστανται µε συχνότητα καθοριζόµενη από τον ρυθµό φθοράς τους, υπάγονται 
στη δασµολογική κλάση 3919 9010, ως πλαστικά επίπεδα αυτοκόλλητα υλικά, εκτός 
αυτών που έχουν τετραγωνικό ή ορθογώνιο σχήµα.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΚ) 1789/2003, (ΕΚ) 1810/2004, (ΕΚ) 1719/2005, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-334 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Μέρος επενδυτικού αγαθού κατεχοµένου από επιχείρηση. 
Προσωρινή χρήση για ιδιωτικούς σκοπούς. Επέλευση µονίµων µετατροπών στο εν 
λόγω αγαθό. Καταβολή του ΦΠΑ για τις µόνιµες µετατροπές. ∆ικαίωµα εκπτώσεως. 
- Τα άρθρα 6, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, στοιχεία α΄ και β΄, 11, A, παράγραφος 1, 
στοιχείο γ΄, και 17, παράγραφος 2, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των 
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης 
αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 95/7/ΕΚ 
του Συµβουλίου, της 10ης Απριλίου 1995, έχουν την έννοια ότι, αφενός, ένας 
υποκείµενος στον φόρο ο οποίος χρησιµοποιεί προσωρινά για ίδιες ανάγκες του ένα 
µέρος ενός κατεχόµενου από την επιχείρησή του αγαθού έχει, κατ’ εφαρµογήν των 
διατάξεων αυτών, δικαίωµα εκπτώσεως του φόρου εισροών επί των εξόδων στα 
οποία υποβλήθηκε για να επιφέρει µόνιµες µετατροπές στο εν λόγω αγαθό ακόµη και 
αν οι µετατροπές αυτές πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την ανωτέρω χρήση για ίδιες 
ανάγκες και ότι, αφετέρου, το εν λόγω δικαίωµα εκπτώσεως υφίσταται ανεξαρτήτως 
του ζητήµατος αν, κατά την απόκτηση του επενδυτικού αγαθού στο οποίο επήλθαν οι 
εν λόγω µετατροπές, χρεώθηκε ΦΠΑ στον υποκείµενο στον φόρο και αν ο 
υποκείµενος στον φόρο προέβη σε έκπτωση του ΦΠΑ αυτού.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 95/7/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-263 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία περί ΦΠΑ. Έννοια του όρου “οικονοµική δραστηριότητα”. 
Παραδόσεις ξυλείας για την αντιστάθµιση των ζηµιών που προκλήθηκαν από θύελλα. 
Μηχανισµός αντιστροφής της επιβαρύνσεως. Παράλειψη εγγραφής στο µητρώο 
υποκείµενων στον φόρο. Πρόστιµο. Αρχή της αναλογικότητας. 
- Το άρθρο 9, παράγραφος 1, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, της 28ης 
Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, όπως 
τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2006/138/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης ∆εκεµβρίου 
2006, έχει την έννοια ότι οι παραδόσεις ξυλείας τις οποίες πραγµατοποίησε φυσικό 
πρόσωπο µε σκοπό την αντιστάθµιση των συνεπειών περιστατικού ανωτέρας βίας 
εντάσσονται στο πλαίσιο της εκµεταλλεύσεως ενσώµατου αγαθού η οποία πρέπει να 
χαρακτηρίζεται ως «οικονοµική δραστηριότητα» υπό την έννοια της διατάξεως 
αυτής, εφόσον οι εν λόγω παραδόσεις πραγµατοποιήθηκαν µε σκοπό την άντληση 
εσόδων διαρκούς χαρακτήρα. Εναπόκειται στο εθνικό δικαστήριο να εκτιµήσει το 
σύνολο των στοιχείων της εξεταζόµενης υποθέσεως προκειµένου να διαπιστωθεί εάν 
η εκµετάλλευση ενσώµατου αγαθού, όπως µια δασική έκταση, πραγµατοποιείται µε 
σκοπό την άντληση εσόδων διαρκούς χαρακτήρα.  
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι δεν αποκλείεται να είναι αντίθετος προς 
την αρχή της αναλογικότητας ο κανόνας του εθνικού δικαίου που επιτρέπει την 
επιβολή προστίµου, το ύψος του οποίου είναι ίσο προς τον γενικό συντελεστή ΦΠΑ 
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που ισχύει αναλόγως της αξίας των παραδοθέντων αγαθών, στον ιδιώτη ο οποίος δεν 
τήρησε την υποχρέωσή του να εγγραφεί στο µητρώο υποκείµενων στον ΦΠΑ, παρά 
το γεγονός ότι ο ιδιώτης αυτός δεν ήταν υπόχρεος στον ως άνω φόρο. Το εθνικό 
δικαστήριο είναι αρµόδιο να ελέγξει εάν το ύψος της κυρώσεως βαίνει πέραν του 
µέτρου που είναι αναγκαίο για την επίτευξη των σκοπών οι οποίοι συνίστανται στη 
διασφάλιση της ορθής εισπράξεως του φόρου και στην πάταξη της φοροδιαφυγής, 
λαµβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις της εκάστοτε περιπτώσεως και ιδίως το ακριβές 
ποσό του προστίµου που επιβλήθηκε και την ενδεχόµενη ύπαρξη απάτης ή 
καταστρατηγήσεως της ισχύουσας νοµοθεσίας που να οφείλεται στον υποκείµενο 
στον φόρο στον οποίο έχει επιβληθεί κύρωση για την παράλειψή του να εγγραφεί στο 
µητρώο.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 2006/138/ΕΚ,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-326 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Παράδοση κτιρίων και του συνεχόµενου εδάφους. Παράδοση 
κτιρίου στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες για τη µετατροπή του σε νέο 
κτίριο. Εξακολούθηση και περάτωση των εργασιών από τον αγοραστή µετά την 
παράδοση. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ. 
- Το άρθρο 13, B, στοιχείο ζ΄, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 
17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των 
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης 
αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4, παράγραφος 3, 
στοιχείο α΄, της ως άνω οδηγίας, έχει την έννοια ότι η προβλεπόµενη στην πρώτη 
διάταξη απαλλαγή από τον φόρο προστιθεµένης αξίας καλύπτει παράδοση, όπως η 
επίµαχη στην κύρια δί κη, ακινήτου αποτελούµενου από γήπεδο και παλαιό κτίριο το 
οποίο ευρισκόταν σε φάση µετατροπής σε νέο κτίριο, εφόσον, κατά το χρονικό 
σηµείο της ως άνω παραδόσεως, είχαν πραγµατοποιηθεί στο παλαιό κτίριο µόνο 
εργασίες µερικής κατεδαφίσεως και το κτίριο αυτό, εν µέρει τουλάχιστον, 
εξακολουθούσε να χρησιµοποιείται ως τέτοιο. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-259 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. ∆ιαπραγµάτευση πράξεως περί µεταβιβάσεως µετοχών 
εταιρειών. Πράξη που συνεπάγεται επίσης τη µεταβίβαση της κυριότητας επί 
ακινήτων των εν λόγω εταιρειών. Απαλλαγή. 
- Το άρθρο 13, B, στοιχείο δ΄, σηµείο 5, της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του 
Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών 
µελών, των σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, έχει την έννοια ότι εµπίπτουν 
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στην απαλλαγή αυτή από τον φόρο προστιθεµένης αξίας πράξεις, όπως οι επίµαχες 
στην υπόθεση της κύριας δίκης, οι οποίες έχουν ως σκοπό και αποτέλεσµα τη 
µεταβίβαση µετοχών των οικείων εταιρειών, αφορούν, όµως, εν τέλει, ακίνητα που 
κατείχαν οι εν λόγω εταιρείες και την (έµµεση) µεταβίβασή τους. Η προβλεπόµενη 
στο ίδιο σηµείο 5, δεύτερη περίπτωση, εξαίρεση από την εν λόγω απαλλαγή δεν 
εφαρµόζεται αν το κράτος µέλος δεν άσκησε την προβλεπόµενη στο άρθρο 5, 
παράγραφος 3, στοιχείο γ΄, της εν λόγω οδηγίας δυνατότητα να θεωρήσει ως 
ενσώµατα αγαθά τα µερίδια και τις µετοχές των οποίων η κατοχή εξασφαλίζει 
νοµικώς ή πραγµατικώς την περιέλευση, κατά κυριότητα ή κατ’ επικαρπία, ενός 
ακινήτου. 
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-377 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία ΦΠΑ. Οργάνωση παιγνίων µπίνγκο. Νοµική υποχρέωση καταβολής 
ενός ποσοστού του αντιτίµου των δελτίων υπό τη µορφή κερδών στους παίκτες – 
Υπολογισµός της φορολογικής βάσεως. 
- Το άρθρο 11, A, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της έκτης οδηγίας του Συµβουλίου, της 
17ης Μαΐου 1977, περί εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των 
σχετικών µε τους φόρους κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης 
αξίας: οµοιόµορφη φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80/ΕΚ 
του Συµβουλίου, της 12ης Οκτωβρίου 1998, έχει την έννοια ότι, στην περίπτωση 
πωλήσεως δελτίων όπως τα επίµαχα, στη φορολογική βάση όσον αφορά τον φόρο 
προστιθέµενης αξίας δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό του αντιτίµου των δελτίων 
αυτών που είναι νοµοθετικώς προκαθορισµένο και προορίζεται για την καταβολή των 
κερδών στους παίκτες.  
2) Τα άρθρα 17, παράγραφος 5, και 19, παράγραφος 1, της έκτης οδηγίας 77/388, 
όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/80, έχουν την έννοια ότι τα κράτη µέλη δεν 
µπορούν να προβλέπουν ότι, για τον υπολογισµό του ποσοστού της εκπτώσεως του 
ΦΠΑ, το νοµοθετικώς προκαθορισµένο ποσοστό του αντιτίµου των δελτίων µπίνγκο 
που πρέπει να καταβληθεί εκ νέου στους παίκτες υπό τη µορφή κερδών 
συνυπολογίζεται στον κύκλο εργασιών ο οποίος πρέπει να εµφαίνεται στον 
παρονοµαστή του κλάσµατος που προβλέπει το προαναφερθέν άρθρο 19, 
παράγραφος 1.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 98/80/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Έκτη Οδηγία ΦΠΑ 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-33 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Έκτη οδηγία. Απαλλαγές. Απαλλαγή των παραδόσεων αεροσκαφών που 
χρησιµοποιούνται από αεροπορικές εταιρίες οι οποίες εκτελούν κυρίως διεθνείς 
µεταφορές επί κοµίστρω. Παράδοση αεροσκαφών σε επιχείρηση που τα θέτει στη 
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διάθεση της εν λόγω εταιρίας. Έννοια του όρου “διεθνείς µεταφορές επί κοµίστρω”. 
Ναυλωµένες πτήσεις. 
- Στις «διεθνείς µεταφορές επί κοµίστρω», κατά την έννοια του άρθρου 15, σηµείο 6, 
της έκτης οδηγίας 77/388/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 17ης Μαΐου 1977, περί 
εναρµονίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών, των σχετικών µε τους φόρους 
κύκλου εργασιών – Κοινό σύστηµα φόρου προστιθεµένης αξίας: οµοιόµορφη 
φορολογική βάση, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 92/111/ΕΟΚ του Συµβουλίου, 
της 14ης ∆εκεµβρίου 1992, περιλαµβάνονται και οι διεθνείς ναυλωµένες πτήσεις 
προς κάλυψη των αναγκών επιχειρήσεων και ιδιωτών.  
- Το άρθρο 15, σηµείο 6, της έκτης οδηγίας 77/388 έχει την έννοια ότι η 
προβλεπόµενη από αυτό απαλλαγή ισχύει και για την παράδοση αεροσκάφους σε 
επιχείρηση που δεν είναι η ίδια «αεροπορική εταιρία, η οποία εκτελεί, κυρίως, 
διεθνείς µεταφορές επί κοµίστρω» κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, αλλά 
αποκτά το εν λόγω αεροσκάφος µ ε αποκλειστικό σκοπό τη χρησιµοποίησή του από 
την εν λόγω εταιρία.  
- Οι περιστάσεις που εκθέτει το αιτούν δικαστήριο, δηλαδή το γεγονός ότι η 
αγοράστρια εταιρία του αεροσκάφους µετακυλίει τη χρέωση για τη χρήση του σε 
ιδιώτη, ο οποίος είναι µέτοχός της και χρησιµοποιεί το εν λόγω αεροσκάφος κατά 
κύριο λόγο προς κάλυψη δικών του επαγγελµατικών και/ή ιδιωτικών αναγκών, ενώ η 
αεροπορική εταιρία µπορεί να διαθέτει το αεροσκάφος και για άλλες πτήσεις, δεν 
µπορούν να µεταβάλουν την απάντηση που δόθηκε στο δεύτερο ερώτηµα.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 77/388/ΕΟΚ, 92/111/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-269 
Έτος: 2009 
Περίληψη:  
- Παράβαση κράτους µέλους- Φορολογική νοµοθεσία. Μεταφορά της κατοικίας 
φορολογουµένου στην αλλοδαπή. Υποχρέωση συνυπολογισµού του συνόλου των µη 
φορολογηθέντων εισοδηµάτων στη φορολογική βάση του τελευταίου οικονοµικού 
έτους. Απώλεια του ενδεχόµενου πλεονεκτήµατος που συνιστά η ετεροχρονισµένη 
καταβολή της φορολογικής οφειλής. 
- Το Βασίλειο της Ισπανίας, θεσπίζοντας και διατηρώντας σε ισχύ το άρθρο 14, 
παράγραφος 3, του νόµου 35/2006 περί φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και 
περί µερικής τροποποιήσεως των νόµων περί φόρου εταιριών, φόρου εισοδήµατος 
των κατοίκων αλλοδαπής και φόρου περιουσίας (Ley 35/2006 del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos 
sobre Sociedades, sobre la Renta de no residentes y sobre el Patrimonio), της 28ης 
Νοεµβρίου 2006, διάταξη η οποία υποχρεώνει τους φορολογούµενους οι οποίοι 
µεταφέρουν την κατοικία τους σε άλλο κράτος µέλος να περιλαµβάνουν το σύνολο 
των µη φορολογηθέντων εισοδηµάτων στη φορολογική βάση του τελευταίου 
οικονοµικού έτους κατά το οποίο θεωρούνταν φορολογούµενοι κάτοικοι ηµεδαπής, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 18 ΕΚ, 39 ΕΚ και 43 ΕΚ.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 18, 39, 43,  
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
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Φορολογικό - Φορολογία εισοδήµατος 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-318 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. Φορολογική νοµοθεσία. Έκπτωση ως 
επαγγελµατικών δαπανών των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν για την αµοιβή της 
παροχής υπηρεσιών. ∆απάνες παρέχοντος υπηρεσίες εγκατεστηµένου σε άλλο κράτος 
µέλος στο οποίο αυτός δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος ή υπόκειται σε 
καθεστώς φορολογήσεως σαφώς ευνοϊκότερο. ∆υνατότητα εκπτώσεως του φόρου 
υποκείµενη στην υποχρέωση προσκοµίσεως αποδεικτικών στοιχείων σχετικά µε τον 
πραγµατικό και ειλικρινή χαρακτήρα της παροχής υπηρεσιών και του συνήθους 
χαρακτήρα της σχετικής αµοιβής. Εµπόδιο. ∆ικαιολογητικός λόγος. Καταπολέµηση 
της διεθνούς φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Αποτελεσµατικότητα των 
φορολογικών ελέγχων. Ισόρροπη κατανοµή της εξουσίας επιβολής φόρων µεταξύ των 
κρατών µελών. Αναλογικότητα.  
- Το άρθρο 49 ΕΚ έχει την έννοια ότι αντιβαίνει σε αυτό ρύθµιση κράτους µέλους, 
όπως η επίδικη, δυνάµει της οποίας οι αµοιβές παροχών ή υπηρεσιών που καταβάλλει 
φορολογούµενος κάτοικος ηµεδαπής σε αλλοδαπή επιχείρηση δεν θεωρούνται 
δυνάµενες να εκπέσουν επαγγελµατικές δαπάνες, όταν η προαναφερθείσα επιχείρηση 
δεν υπόκειται, στο κράτος µέλος στο οποίο είναι εγκαταστηµένη, σε φόρο 
εισοδήµατος ή υπόκειται, όσον αφορά τα επίµαχα εισοδήµατα, σε καθεστώς 
φορολογήσεως σαφώς ευνοϊκότερο από εκείνο στο οποίο υπόκεινται τέτοια 
εισοδήµατα στο πρώτο κράτος µέλος, πλην της περιπτώσεως κατά την οποία ο 
φορολογούµενος αποδεικνύει ότι οι εν λόγω αµοιβές αφορούν αληθείς και ειλικρινείς 
πράξεις και ότι δεν βαίνουν πέραν των ευλόγων ορίων, ενώ, κατά γενικό κανόνα, 
τέτοιου είδους αµοιβές µπορούν να εκπίπτουν, εφόσον είναι απαραίτητες, 
προκειµένου να αποκτηθούν ή να διατηρηθούν τα φορολογητέα εισοδήµατα, και 
εφόσον ο φορολογούµενος αποδεικνύει το υποστατό και το ύψος τους.  
∆ιατάξεις: 
ΣυνθΕΚ: 49, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2010  
 
Φορολογικό - Φορολογικές ατέλειες 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-250 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Τελωνειακή ατέλεια και απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή αγαθών. 
Καύσιµα περιεχόµενα σε κανονικές δεξαµενές καυσίµων οδικών οχηµάτων µε 
κινητήρα. Έννοια του “οδικού οχήµατος µε κινητήρα”. Μηχανές έλξεως. Οδική 
µεταφορά και σιδηροδροµική µεταφορά. Αρχή της ίσης µεταχειρίσεως. Αρχή της 
ουδετερότητας. 
- Τα άρθρα 112, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού (ΕΟΚ) 918/83 του 
Συµβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος 
τελωνειακών ατελειών, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΟΚ) 1315/88 του 
Συµβουλίου, της 3ης Μαΐου 1988, 107, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, του κανονισµού 
(ΕΚ) 1186/2009 του Συµβουλίου, της 16ης Νοεµβρίου 2009, για τη θέσπιση του 
κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών, 82, παράγραφος 1, στοιχείο α΄, της 
οδηγίας 83/181/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 28ης Μαρτίου 1983, για τον καθορισµό 
του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 14, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, της οδηγίας 
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77/388/ΕΟΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέµενης αξίας της 
τελικής εισαγωγής ορισµένων αγαθών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 
88/331/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 13ης Ιουνίου 1988, και 84, παράγραφος 1, στοιχείο 
α΄, της οδηγίας 2009/132/ΕΚ του Συµβουλίου, της 19ης Οκτωβρίου 2009, για 
καθορισµό του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 143, στοιχεία β΄ και γ΄, της οδηγίας 
2006/112/ΕΚ όσον αφορά την απαλλαγή από τον φόρο προστιθέµενης αξίας 
ορισµένων οριστικών εισαγωγών αγαθών, έχουν την έννοια ότι δεν ισχύουν ως προς 
τις µηχανές έλξεως.  
∆ιατάξεις: 
Κανονισµοί: (ΕΟΚ) 918/83, (ΕΟΚ) 1315/88, (ΕΚ) 1186/2009, 
Οδηγίες: 83/181/ΕΟΚ, 88/331/ΕΟΚ, 2006/112/ΕΚ, 2009/132/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος κληρονοµίας και δωρεάς 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-31 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Ελευθερία εγκατάστασης. Ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων. Άµεση 
φορολογία. Φόρος κληρονοµίας. Μέθοδος υπολογισµού του φόρου. Κτήση, µε 
κληρονοµική διαδοχή, της µερίδας συµµετοχής του µοναδικού εταίρου 
κεφαλαιουχικής εταιρίας εγκατεστηµένης σε τρίτο κράτος. Εθνική ρύθµιση η οποία 
αποκλείει τη χορήγηση φορολογικών πλεονεκτηµάτων για τη συµµετοχή στο 
κεφάλαιο τέτοιων εταιριών. 
- Ρύθµιση κράτους µέλους, όπως η επίµαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, η οποία, 
στο πλαίσιο του υπολογισµού του φόρου κληρονοµίας, αποκλείει την εφαρµογή 
ορισµένων φορολογικών πλεονεκτηµάτων σε περίπτωση µεταβίβασης, αιτία θανάτου, 
µεριδίων συµµετοχής σε κεφαλαιουχική εταιρία εγκατεστηµένη σε τρίτο κράτος, ενώ 
παρέχει τα ίδια αυτά πλεονεκτήµατα για την κτήση τέτοιων µεριδίων µε κληρονοµική 
διαδοχή όταν η οικεία εταιρία έχει την έδρα της σε κράτος µέλος, θίγει πρωτίστως την 
άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης κατά την έννοια των άρθρων 49 ΣΛΕΕ επ., 
εφόσον τα µερίδια συµµετοχής παρέχουν στον κάτοχό τους τη δυνατότητα άσκησης 
αναµφισβήτητης επιρροής στις αποφάσεις της εν λόγω εταιρίας και καθορισµού των 
δραστηριοτήτων της. Τα άρθρα αυτά δεν έχουν εφαρµογή σε περιπτώσεις που 
αφορούν µερίδια συµµετοχής στο κεφάλαιο εταιρίας η οποία έχει την έδρα της σε 
τρίτο κράτος.  
∆ιατάξεις: 
ΣΛΕΕ: 49, 63, 65, 
Οδηγίες: 88/361/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-591 
Έτος: 2010 
Περίληψη:  
- ∆εύτερη και έκτη οδηγία ΦΠΑ. Φόρος εισροών. Επιστροφή του υπερβάλλοντος 
ποσού. Καταβολή τόκων. ∆ιαδικαστικές λεπτοµέρειες. 
- Το δίκαιο της Ένωσης έχει την έννοια ότι επιβάλλει να έχει ο υποκείµενος στον 
φόρο, ο οποίος κατέβαλε υπερβολικά υψηλό ποσό ΦΠΑ το οποίο εισπράχθηκε από το 
οικείο κράτος µέλος κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ένωσης περί ΦΠΑ, 
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δικαίωµα επιστροφής του κατά παραβίαση του δικαίου της Ένωσης εισπραχθέντος 
φόρου, καθώς και δικαίωµα να εισπράξει τόκους επί του ποσού αυτού. Στο εθνικό 
δίκαιο εναπόκειται να καθορίσει, σε συµφωνία µε τις αρχές της αποτελεσµατικότητας 
και της ισοδυναµίας, αν το επίµαχο στην κύρια δίκη ποσό πρέπει να καταβληθεί 
εντόκως, σύµφωνα µε ένα σύστηµα απλών ή µε ένα σύστηµα «σύνθετων» τόκων ή 
σύµφωνα µε σύστηµα άλλου είδους τόκων.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 67/228/ΕΟΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-284 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- ΦΠΑ. ∆ικαίωµα προς έκπτωση. Αποκλειστική προθεσµία για την άσκηση του 
δικαιώµατος προς έκπτωση του ΦΠΑ. Αρχή της αποτελεσµατικότητας. Αποκλεισµός 
της ασκήσεως του δικαιώµατος προς έκπτωση του ΦΠΑ. Αρχή της φορολογικής 
ουδετερότητας. 
- Τα άρθρα 179, παράγραφος 1, 180 και 273 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθέµενης αξίας, έχουν την έννοια ότι δεν αντιτίθενται στον καθορισµό 
αποκλειστικής προθεσµίας, όπως η επίµαχη στη διαφορά της κύριας δίκης, εντός της 
οποίας πρέπει να ασκηθεί το δικαίωµα προς έκπτωση, εφόσον η προθεσµία αυτή δεν 
καθιστά εξαιρετικά δυσχερή ή αδύνατη στην πράξη την άσκηση του εν λόγω 
δικαιώµατος. Η σχετική εκτίµηση εµπίπτει στην αρµοδιότητα του εθνικού 
δικαστηρίου το οποίο µπορεί να λάβει υπόψη ιδίως τη µεταγενέστερη επαρκή 
επιµήκυνση της αποκλειστικής προθεσµίας καθώς και τη διάρκεια της διαδικασίας 
εγγραφής στο µητρώο φόρου προστιθέµενης αξίας η οποία πρέπει να έχει περατωθεί 
εντός της ίδιας προθεσµίας προκειµένου να καταστεί δυνατή η άσκηση του 
δικαιώµατος προς έκπτωση.  
- Η αρχή της φορολογικής ουδετερότητας αντιτίθεται στην επιβολή κυρώσεως η 
οποία συνίσταται στον πλήρη αποκλεισµό του δικαιώµατος προς έκπτωση σε 
περίπτωση εκπρόθεσµης αποδόσεως του φόρου προστιθέµενης αξίας, αλλά δεν 
αντιτίθεται στην επιβολή υποχρεώσεως για καταβολή τόκων υπερηµερίας, υπό την 
προϋπόθεση ότι η κύρωση αυτή είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας, 
πράγµα το οποίο εναπόκειται στο αιτούν δικαστήριο να ελέγξει.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-160 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Απαλλαγές. Ειδικό καθεστώς φορολογήσεως του περιθωρίου κέρδους. Παράδοση 
µεταχειρισµένων αυτοκινήτων από υποκείµενο στον φόρο µεταπωλητή. Αυτοκίνητα 
παραδοθέντα προηγουµένως στον υποκείµενο στον φόρο µεταπωλητή, απαλλαγµένα 
από τον ΦΠΑ, εκ µέρους ενός άλλου υποκειµένου στον φόρο ο οποίος έτυχε µερικής 
εκπτώσεως του φόρου επί των εισροών.  
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- Τα άρθρα 313, παράγραφος 1, και 314 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου, 
της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, 
σε συνδυασµό µε τα άρθρα 136 και 315 της οδηγίας αυτής, έχουν την έννοια ότι ένας 
υποκείµενος στον φόρο µεταπωλητής δεν εµπίπτει στο καθεστώς φορολογήσεως του 
περιθωρίου κέρδους οσάκις παραδίδει αυτοκίνητα θεωρούµενα ως µεταχειρισµένα 
αγαθά, υπό την έννοια του άρθρου 311, παράγραφος 1, σηµείο 1, της εν λόγω 
οδηγίας, τα οποία απέκτησε προηγουµένως απαλλασσόµενος από τον ΦΠΑ από έναν 
άλλο υποκείµενο στον φόρο ο οποίος είχε δικαίωµα µερικής εκπτώσεως του εν λόγω 
φόρου που καταβλήθηκε σε προηγούµενο στάδιο επί της τιµής αγοράς των 
αυτοκινήτων αυτών.  
∆ιατάξεις: 
Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 
∆ηµοσίευση: INLAW 2012  
 
Φορολογικό - Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
∆ικαστήριο: ∆ικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
Αριθµός απόφασης: C-44 
Έτος: 2011 
Περίληψη:  
- Φοροαπαλλαγή των υπηρεσιών διαχειρίσεως περιουσίας σε τίτλους (διαχείριση 
χαρτοφυλακίου). 
- Η παροχή υπηρεσιών διαχειρίσεως περιουσίας σε τίτλους, όπως αυτή της κύριας 
δίκης, ήτοι η αµειβόµενη δραστηριότητα η οποία συνίσταται, για έναν υποκείµενο 
στον φόρο, στην αυτοτελή λήψη αποφάσεων αγοράς και πωλήσεως τίτλων και 
εκτέλεση των αποφάσεων αυτών µε την αγορά και πώληση τίτλων, αποτελείται από 
δύο στοιχεία τα οποία συνδέονται τόσο στενά µεταξύ τους ώστε αντικειµενικώς να 
αποτελούν µόνο µία αδιάσπαστη οικονοµική παροχή.  
- Το άρθρο 135, παράγραφος 1, στοιχεία στ΄ ή ζ΄, της οδηγίας 2006/112/ΕΚ του 
Συµβουλίου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου 
προστιθέµενης αξίας, έχει την έννοια ότι η διαχείριση περιουσίας σε τίτλους, όπως 
αυτή της κύριας δίκης, δεν απαλλάσσεται από τον φόρο προστιθέµενης αξίας 
σύµφωνα µε τη διάταξη αυτή.  
- Το άρθρο 56, παράγραφος 1, στοιχείο ε΄, της οδηγίας 2006/112 έχει την έννοια ότι 
δεν εφαρµόζεται αποκλειστικώς στις παροχές υπηρεσιών που απαριθµεί το άρθρο 
135, παράγραφος 1, στοιχεία α΄ έως ζ΄, της εν λόγω οδηγίας, αλλά και στις παροχές 
υπηρεσιών διαχειρίσεως περιουσίας σε τίτλους.  
∆ιατάξεις: 

Οδηγίες: 2006/112/ΕΚ, 

∆ηµοσίευση: INLAW 2012 
 



 

[31] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιδότου 9-11, 10680 Αθήνα, τηλ. 210 3390555, Fax: 210 3637811 e-mail: 

info@inlaw.gr 


