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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
ΘΔΜΑ: Γηεπθξηλίζεηο αλαθνξηθά κε ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη ηελ
αζθάιηζε ησλ δηαλνκέσλ πνπ απαζρνινύληαη ζε επηρεηξήζεηο ςεθηαθώλ ππεξεζηώλ
δηακεζνιάβεζεο θαη ακείβνληαη κε παξαζηαηηθό παξερόκελσλ ππεξεζηώλ (πξώελ
ηίηινο θηήζεο).

H αλάδπζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «gig economy» ηα ηειεπηαία ρξφληα, δεκηνχξγεζε λέεο
επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο παξνρήο ςεθηαθψλ ππεξεζηψλ δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ
ρξεζηψλ - πειαηψλ θαη ρηιηάδσλ παξφρσλ - επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηνλ ρψξν ηεο εζηίαζεο.
ην πιαίζην ηεο άζθεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο,
απαζρνινχληαη θπζηθά πξφζσπα σο δηαλνκείο πξντφλησλ κε δίθπθια θπξίσο νρήκαηα,
γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο παξνρήο ππεξεζηψλ κέζσ πιαηθφξκαο. Οη ελ ιφγσ
δηαλνκείο απαζρνινχληαη κε ζχκβαζε παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, ανξίζηνπ ή
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ακείβνληαη κε Παξαζηαηηθφ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (πξψελ
ηίηινο θηήζεο). Δπίζεο, ηνπο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα επηινγήο είηε πξνθαζνξηζκέλνπεβδνκαδηαίνπ πξνγξάκκαηνο είηε ειεχζεξεο επηινγήο σξαξίνπ γηα ηελ εθηέιεζε
παξαγγειηψλ, κέζσ θνξεηήο ζπζθεπήο ηειεθψλνπ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, νη
απαζρνινχκελνη ζπλδένληαη κεηά απφ ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη δηαπίζηεπζή ηνπο, κε
πξνζσπηθφ θσδηθφ πξφζβαζεο ζηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα, δίλνληαο ηνπο ηε
δπλαηφηεηα λα επηιέγνπλ ηελ θάζε παξαγγειία, θαη ζηελ εηαηξεία λα παξαθνινπζεί ηελ
εθηέιεζε θαη νινθιήξσζή ηεο.
Αλαθνξηθά κε εξσηήκαηα πνπ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Τπεξεζία καο γηα ηελ ακνηβή ησλ
δηαλνκέσλ κε Παξαζηαηηθφ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (πξψελ ηίηινο θηήζεο), απφ
επηρεηξήζεηο πνπ παξέρνπλ δηαδηθηπαθέο ππεξεζίεο κέζσ ειεθηξνληθήο παξαγγειίαο θαη
παξάδνζεο πξντφλησλ, θαζψο θαη γηα ην είδνο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο ησλ ελ ιφγσ
απαζρνινχκελσλ, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθφινπζα:
Α) ΔΙΓΟ ΔΡΓΑΙΑΚΗ ΥΔΗ ΣΧΝ ΓΙΑΝΟΜΔΧΝ ΠΟΤ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ Δ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΦΗΦΙΑΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ
ΓΙΑΜΔΟΛΑΒΗΗ ΚΑΙ ΑΜΔΙΒΟΝΣΑΙ ΜΔ ΠΑΡΑΣΑΣΙΚΟ
ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ (ΠΡΧΗΝ ΣΙΣΛΟ ΚΣΗΗ)
1. ύκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, επί ηεο νπνίαο θαη κφλν εθαξκφδνληαη νη
δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο1, πθίζηαηαη φηαλ θαηά ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο
ζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ (εξγνδφηε - κηζζσηνχ), ππνρξενχηαη ν
κηζζσηφο λα παξέρεη ηελ εξγαζία ηνπ απηνπξνζψπσο ζηνλ εξγνδφηε γηα νξηζκέλν ή
αφξηζην ρξφλν έλαληη θαηαβνιήο κηζζνχ, αλεμαξηήησο ηνπ ηξφπνπ θαζνξηζκνχ πξνζδηνξηζκνχ θαη θαηαβνιήο απηνχ, ρσξίο πεξαηηέξσ επζχλε ηνπ κηζζσηνχ γηα ηελ
επίηεπμε νξηζκέλνπ δη' απηήο απνηειέζκαηνο, ππνθείκελνο θαηά ηελ εθηέιεζή ηεο ζε
λνκηθή θαη πξνζσπηθή εμάξηεζε έλαληη ηνπ εξγνδφηε. Η ελ ιφγσ εμάξηεζε,
εθδειψλεηαη κε ην δηθαίσκα ηνπ εξγνδφηε λα θαζνξίδεη ηνλ ηφπν-ρξφλν-ηξφπν, ην
αληηθείκελν θαη ηελ έθηαζε παξνρήο ηεο εξγαζίαο - κέζα ζηα λφκηκα ή ζπκβαηηθά
πιαίζηα - θαηά ηξφπν δεζκεπηηθφ γηα ηνλ κηζζσηφ, δίλνληαο ηνπ ηηο αλαγθαίεο γηα ηνλ
ζθνπφ απηφ εληνιέο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζεί θαη λα
εθηειεί, σο θαη ην δηθαίσκα ηνπ λα αζθεί επνπηεία θαη έιεγρν γηα ηε δηαπίζησζε
ζπκκφξθσζεο ηνπ κηζζσηνχ. Ωο εθ ηνχηνπ, θχξηνο ζθνπφο ηεο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο είλαη ε παξνρή εξγαζίαο απηή θαζ' απηή θαη ζε απηή θαζ' απηή απνβιέπνπλ νη
ζπκβαιιφκελνη (ΑΠ 45/2010, ΑΠ 1365/1990).
Η ζχκβαζε παξνρήο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, δελ απνβάιιεη ηνλ ραξαθηήξα ηεο αθφκα
θαη φηαλ ν κηζζσηφο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο αλαηεζείζαο ζηνλ ίδην εξγαζίαο αλαπηχζζεη

κελ πξσηνβνπιίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν παξνρήο ηεο εξγαζίαο, νη νπνίεο πνιιέο θνξέο
ζεσξνχληαη απηνλφεηεο ιφγσ ησλ γλψζεσλ ηνπ θαη ελδείθλπληαη απφ ηελ θχζε ηεο
εξγαζίαο θαη ηελ ηδηφηεηα ηνπ κηζζσηνχ, θαη νη νπνίεο ελίνηε δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ
απφ ηνλ εξγνδφηε, ππνρξενχηαη φκσο λα αθνινπζεί ηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ηνπ
εξγνδφηε, σο πξνο ην ρξφλν θαη ηνλ ηφπν παξνρήο απηήο. Οκνίσο, δελ έρεη ζεκαζία γηα
ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο έλλνκεο ζρέζεο παξνρήο εξγαζίαο σο ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο
εξγαζίαο ε δπλεηηθή παξνρή εξγαζίαο κέζα ζηνπο ρψξνπο ηεο επαγγεικαηηθήο
εγθαηάζηαζεο ηνπ εξγνδφηε (γξαθείν, θαηάζηεκα, εξγνζηάζην) ή εθηφο απηψλ
(Δθ.Θεζ/θεο 1093/94, ΑΠ 868/1989)·
Δπίζεο, ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κπνξεί λα ζπλαθζεί θαη απφ αλεμάξηεην
επαγγεικαηία, αθνχ δελ απαηηείηαη λα παξέρεηαη απηή θαηά θχξην επάγγεικα (ΑΠ
460/1986). Γελ έρεη ζεκαζία γηα ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηεο ζχκβαζεο παξνρήο εξγαζίαο σο
εμαξηεκέλεο ην γεγνλφο ηεο θαηάηαμεο ησλ ακνηβψλ ηνπ εξγαδφκελνπ ζηε θνξνινγηθή
ηάμε ησλ εηζνδεκάησλ εμ' ειεπζέξησλ επαγγεικάησλ αθνχ ζθνπφο ησλ ζρεηηθψλ
δηαηάμεσλ είλαη απιψο ε ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο θνξνινγηθήο κεηαρείξηζεο
ζπγθεθξηκέλεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη φρη ν αλαγθαζηηθφο πξνθαζνξηζκφο ηεο θχζεο
ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (Δθ.Αζ. 6368/89), νχηε θαη ην γεγνλφο φηη ν κηζζσηφο γηα
ηελ πιεξσκή ηνπ κηζζνχ ηνπ εθδίδεη απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ (Μ.Π.ΑΘ.
113/2012, 1835/2010, ΑΠ 1808/2011).
2. Πεξαηηέξσ, ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 2639/1998 (Α' 205), φπσο
αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 3846/2010 (Α' 66), νξίδεηαη φηη: «1. Η ζπκθσλία
κεηαμχ εξγνδφηε θαη απαζρνινχκελνπ γηα παξνρή ππεξεζηψλ ή έξγνπ, γηα νξηζκέλν ή
αφξηζην ρξφλν, ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο ακνηβήο θαηά κνλάδα εξγαζίαο (θαζφλ),
ηειεξγαζίαο, θαη' νίθνλ απαζρφιεζεο, ηεθκαίξεηαη φηη ππνθξχπηεη ζχκβαζε
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, εθφζνλ ε εξγαζία παξέρεηαη απηνπξνζψπσο, απνθιεηζηηθά ή
θαηά θχξην ιφγν ζηνλ ίδην εξγνδφηε γηα ελλέα (9) ζπλερείο κήλεο». Η σο άλσ δηάηαμε
εηζάγεη ηεθκήξην ππέξ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο. Γελ κεηαηξέπεη ηηο ζπκβάζεηο παξνρήο
αλεμαξηήησλ ππεξεζηψλ ή έξγνπ ζε ζπκβάζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, ην βάξνο φκσο
ηεο απφδεημεο φηη δελ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θέξεη πιένλ ν
εξγνδφηεο, εθφζνλ ακθηζβεηήζεη ην αλσηέξσ ηεθκήξην.
3. Μέρξη ζήκεξα, ζε εζληθφ επίπεδν, δελ ππάξρνπλ λνκνινγηαθά δεδνκέλα αλαθνξηθά κε
ηελ παξνρή αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ απφ δηαλνκείο πξντφλησλ, θαζψο ζπληζηά κία λέα
κνξθή εξγαζίαο, απφηνθε ησλ ξαγδαίσλ ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ, ε νπνία δελ
πξνζηαηεχεηαη απφ ην Δξγαηηθφ Γίθαην επζέσο. Αληηζέησο, ε λνκνινγία έρεη θξίλεη ηελ
ηδηφηεηα ησλ δηαλνκέσλ παθέηνπ ηξνθίκσλ σο εξγαηνηερληηψλ, ζην πιαίζην ζχκβαζεο
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο (Μ.Π.Θεζ/θεο 5064/2011).
Σν θαζνξηζηηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηελ εμαξηεκέλε απφ ηελ αλεμάξηεηε εξγαζία δελ
είλαη ην πνζνηηθφ ζηνηρείν, δειαδή ε ζψξεπζε πεξηζζνηέξσλ ελδείμεσλ δέζκεπζεο θαη
εμάξηεζεο, αιιά ην πνηνηηθφ, δειαδή ε ηδηαίηεξε πνηφηεηα ηεο δέζκεπζεο θαη
εμάξηεζεο, ε νπνία έρεη γηα ηνλ ππνβαιιφκελν ζ" απηήλ εξγαδφκελν ζπλέπεηεο πνπ
θαζηζηνχλ απαξαίηεηε ηελ ηδηαίηεξε ξχζκηζε ηεο ζρέζεο ηνπ κε ηνλ εξγνδφηε θαη
δηθαηνινγνχλ ηελ εηδηθή πξνζηαζία απφ ην εξγαηηθφ δίθαην (ΑΠ 312/2011, ΑΠ
466/2010).

4. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο θξηζηκφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ζεκεηψλεηαη φηη ε εξγαζία κέζσ
ςεθηαθψλ πιαηθνξκψλ ή εθαξκνγψλ έρεη απαζρνιήζεη ήδε ηα δηθαζηήξηα αξθεηψλ
επξσπατθψλ ρσξψλ, ηα νπνία έθξηλαλ ην θαζεζηψο απαζρφιεζεο ησλ δηαλνκέσλ θαη πην
ζπγθεθξηκέλα εάλ πξφθεηηαη γηα κηζζσηνχο ή γηα απηναπαζρνινχκελνπο, θαηαιήγνληαο
φκσο θαηά πεξίπησζε ζε δηαθνξεηηθά ζπκπεξάζκαηα.
Δλ ηέιεη, ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΓηθΔΔ) θιήζεθε λα επηιεθζεί επί ηνπ
ζέκαηνο, θαηφπηλ απνζηνιήο κηαο ζεηξάο πξνδηθαζηηθψλ εξσηεκάησλ απφ Δξγαηνδηθείν
ηεο Αγγιίαο ηνλ επηέκβξην ηνπ 20192. Η απάληεζε πνπ εμέδσζε ηειηθά ζηηο 22.4.2020
θαη κάιηζηα ππφ ηε κνξθή Γηάηαμεο θαη φρη απιά Απφθαζεο, θαηέιεμε ζηα εμήο:
«Η Οδεγία 2003/88/ΔΚ πξέπεη λα εξκελεπζεί πσο απνθιείεη ηνλ ραξαθηεξηζκφ σο
εξγαδφκελνπ ελφο πξνζψπνπ πνπ απαζρνιείηαη απφ ηνλ θεξφκελν «εξγνδφηε» ηνπ
δπλάκεη ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζηψλ, ε νπνία νξίδεη φηη παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ σο
απηναπαζρνινχκελνο-αλεμάξηεηνο εξγνιάβνο, εθφζνλ ην πξφζσπν απηφ δηαζέηεη ηε
δηαθξηηηθή επρέξεηα:
- λα ρξεζηκνπνηεί ππεξγνιάβνπο ή λα ππνθαζίζηαηαη απφ ηξίηνπο γηα ηελ παξνρή ησλ
ππεξεζηψλ πνπ έρεη αλαιάβεη λα πξνζθέξεη
- λα απνδέρεηαη ή λα αξλείηαη ηηο δηάθνξεο εξγαζίεο πνπ ηνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνλ
θεξφκελν «εξγνδφηε» ηνπ ή λα ζέηεη ν ίδηνο κνλνκεξψο ηνλ αλψηαην αξηζκφ ησλ
εξγαζηψλ πνπ ζα αλαιάβεη
- λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ άκεζσλ
αληαγσληζηψλ ηνπ θεξφκελνπ «εξγνδφηε» ηνπ, θαη
- λα νξίδεη κνλνκεξψο ηνλ ρξφλν «εξγαζίαο» ηνπ εληφο νξηζκέλσλ παξακέηξσλ,
πξνζαξκφδνληαο ηνλ κε βάζε ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο θαη φρη κε βάζε ηα
ζπκθέξνληα ηνπ θεξφκελνπ «εξγνδφηε» ηνπ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη πξψηνλ, ε
αλεμαξηεζία πνπ ηνπ αλαγλσξίδεηαη δελ είλαη πιαζκαηηθή θαη δεχηεξνλ, δελ είλαη
δπλαηφλ λα ζεκειησζεί ε χπαξμε κηαο ζρέζεο εμάξηεζεο κεηαμχ απηνχ ηνπ πξνζψπνπ
θαη ηνπ θεξφκελνπ σο «εξγνδφηε» ηνπ.
Ωζηφζν, ελαπφθεηηαη ηειηθά ζην εζληθφ δηθαζηήξην λα ραξαθηεξίζεη ην θαζεζηψο
απαζρφιεζήο ηνπ ελ ιφγσ πξνζψπνπ ππφ ηελ Οδεγία 2003/88/ΔΚ, ιακβάλνληαο ππφςε
φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο πνπ αθνξνχλ ην ελ ιφγσ πξφζσπν θαη ηελ νηθνλνκηθή
δξαζηεξηφηεηα πνπ εθηειεί» θαη λα θξίλεη ηφζν επί ηνπ πιαζκαηηθνχ ή κε ραξαθηήξα
ησλ ειεπζεξηψλ πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηνλ ζπγθεθξηκέλν νδεγφ φζν θαη ηεο δπλαηφηεηαο
ή κε ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ σο «ςεπδψο απηφ απαζρνινχκελνπ»3.
Πεξαηηέξσ, σο ζηνηρεία πνπ ζηαζκίδνληαη κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ε ππνρξέσζε ηνπ
εξγαδφκελνπ ε ηνπ νρήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηεί λα θέξνπλ ηα δηαθξηηηθά ε ην εκπνξηθφ
ζήκα ηεο εηαηξείαο, θαζψο θαη ην γεγνλφο ηεο απνθιεηζηηθήο πξφζβαζεο θαη ρξήζεο απφ
ηνλ εξγαδφκελν ηεο πιαηθφξκαο κέζσ θηλεηήο ζπζθεπήο, απφ ηελ νπνία ειέγρεηαη ε
παξνρή ηεο ππεξεζίαο ηνπ, φπσο θαη ηεο δπλαηφηεηαο ή κε εθρψξεζεο ηεο
ζπγθεθξηκέλεο πξφζβαζεο ζε ηξίηνπο.
Β) ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΑΦΑΛΙΗ ΣΧΝ ΓΙΑΝΟΜΔΧΝ ΠΟΤ
ΑΠΑΥΟΛΟΤΝΣΑΙ ΜΔΧ ΠΛΑΣΦΌΡΜΑ
1. χκθσλα κε ην αξ. 2 ηνπ λ. 1846/1951 ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξ. ΙΚΑ)

ππάγνληαη ππνρξεσηηθά θαη απηνδίθαηα νη παξέρνληεο θαηά θχξην ή ζπγθχξην επάγγεικα
ηελ πξνζσπηθή ηνπο εξγαζία κε ζχκβαζε εξγαζίαο ζε θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα
(δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ), ζην Γεκφζην, ζηνπο ΟΣΑ, θιπ, κε ζπλζήθεο, νη νπνίεο,
απφ άπνςε ηξφπνπ, ρξφλνπ θαη ηφπνπ απαζρφιεζεο, είλαη παξφκνηεο κε απηέο πνπ
ζπλαληψληαη ζηηο πεξηπηψζεηο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.
Δάλ ελφςεη ησλ ζπλζεθψλ θάζε ζπγθεθξηκέλεο πεξίπησζεο είλαη πξάγκαηη δπζρεξήο ε
δηάθξηζε κεηαμχ εμαξηεκέλεο ή κε εξγαζίαο, ηπγράλεη εθαξκνγήο ην απφ ηελ παξαπάλσ
δηάηαμε πξνβιεπφκελν καρεηό ηεθκήξην ππέξ ηεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο θαη ηεο
ππαγσγήο ηνπ πξνζθέξνληνο ηελ εξγαζία απηή ζηελ αζθάιηζε ηνπ e-ΔΦΚΑ (πξ. ΙΚΑ).
Πξνο αλαηξνπή ηνπ ηεθκεξίνπ απηνχ πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη θάζε θνξά, θαηά ηξφπν
βέβαην θαη ζαθή, φηη ε εξγαζία πξνζθέξεηαη ππφ θαζεζηψο ειεπζέξσλ ελεξγεηψλ ηνπ
παξέρνληνο απηή, θαηά ηε ζρεηηθή πιήξσο αηηηνινγεκέλε θξίζε ηεο Γηνίθεζεο θαη,
ηειηθά, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ (ηΔ 2265/1994, 1458/1991 θ.ά.).
2. χκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην Παξαζηαηηθφ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ
(ΠΠΤ) (ή ηίηινο θηήζεο ή απφδεημε επαγγεικαηηθήο δαπάλεο) ζην Γίθαην ηεο
Αζθάιηζεο, ηζρχνπλ ηα εμήο:
Με ηηο παξ. 1 θαη 2 ηνπ αξ.55 ηνπ λ.4509/2017 (Α', 201), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην
αξ.21 ηνπ λ.4578/2018, ηα πξφζσπα πνπ ακείβνληαη κε Παξαζηαηηθά Παξερφκελσλ
Τπεξεζηψλ (ΠΠΤ) θαηαβάιινπλ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ e-ΔΦΚΑ/π. ΟΑΔΔ γηα
θχξηα ζχληαμε θαη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Οη αλσηέξσ αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο
παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ εθδφηε ηνπ παξαζηαηηθνχ θαηά ηελ έθδνζε ηνπ θαη
απνδίδνληαη ζηνλ e-ΔΦΚΑ κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ηνπ επφκελνπ ηεο
έθδνζεο παξαζηαηηθνχ κήλα.
ηελ εηζεγεηηθή έθζεζε ηνπ αλσηέξσ άξζξνπ δηεπθξηλίδεηαη φηη «ε πξνηεηλόκελε
ξύζκηζε αθνξά ζηηο πεξηπηώζεηο έθδνζεο παξαζηαηηθνύ, γηα ην νπνίν έρνπλ ηεξεζεί όια ηα
πξνβιεπόκελα από ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία θαη ζε θακία πεξίπηωζε δεν αθοπά
πεπηπηώζεηρ πποζώπων γηα ηα οποία με βάζε ηα ππαγμαηηθά πεπηζηαηηθά
αποδεηθνύεηαη ε παποσή εξαπηεμένερ επγαζίαρ. Σηελ ηειεπηαία απηή πεξίπηωζε, παξά
ην γεγνλόο όηη ε ακνηβή έρεη θαηαβιεζεί κε ηίηιν θηήζεο, εθαπμόδονηαη οη δηαηάξεηρ ηος
ππώεν ΙΚΑ ΕΤΑΜ πεπί μηζζωηήρ επγαζίαρ».
3. χκθσλα δε κε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ην Παξαζηαηηθφ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ
(ΠΠΤ) ζην Φνξνινγηθφ Γίθαην, ηζρχνπλ ηα εμήο:
Σν ΠΠΤ απνηειεί εηδηθφ παξαζηαηηθφ ηνπ λ.4308/2014 (Διιεληθά Λνγηζηηθά ΠξφηππαΔΛΠ). Σν ΠΠΤ εθδίδεη νληφηεηα ππφρξεε απεηθφληζεο ζπλαιιαγψλ ηεο κε βάζε ηα
ΔΛΠ, φηαλ ζπλαιιάζζεηαη κε κε ππφρξεα πξφζσπα κε βάζε ηα ΔΛΠ.
χκθσλα κε ην άξζξν 39 ηνπ λ.4308/2014 κε ππφρξεα πξφζσπα γηα ηήξεζε ησλ ΔΛΠ
κεηαμχ άιισλ είλαη:
α) νη αγξφηεο ηνπ εηδηθνχ θαζεζηψηνο ΦΠΑ ηνπ λ.2859/2000
β) ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία επθαηξηαθά θαη σο παξεπόκελε απαζρόιεζε, πσινχλ
πξντφληα ε παξέρνπλ ππεξεζίεο, εθφζνλ νη ζπλαιιαγέο απηέο ζην ζχλνιφ ηνπο δελ
κπνξνχλ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 10.000€ εηεζίσο (ζέηνληαο επ' απηνχ,
πξνζδηνξηζκέλν αλψηαην επίπεδν απνιαβψλ)
γ) νη δεκφζηνη ή ηδησηηθνί ππάιιεινη ή ζπληαμηνχρνη πνπ είλαη ζπγγξαθείο ή εηζεγεηέο
εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη ζεκηλαξίσλ, εθφζνλ δελ αζθνχλ άιιε επηρεηξεκαηηθή

δξαζηεξηφηεηα.
Δπηζεκαίλνπκε φηη, σο επθαηξηαθή θαη παξεπφκελε δξαζηεξηφηεηα ζχκθσλα κε ηελ
ΠΟΛ.1003/31-12-2014 (ζεκείν 39) επεμεγείηαη φηη «ραξαθηεξίδεηαη ε δξαζηεξηφηεηα
πνπ δελ αζθείηαη θαηά ζχζηεκα θαη απνδεηθλχεηαη απφ ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά.
Σέηνηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά απνηεινχλ ηδίσο ε ζπλέρεηα ή κε ηεο άζθεζεο ηεο
δξαζηεξηφηεηαο απηήο, ε χπαξμε ηδηαίηεξεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ε χπαξμε
ηδηαίηεξνπ εμνπιηζκνχ θαη κεραληθψλ κέζσλ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ή ηελ
παξαγσγή ησλ αγαζψλ ή απφθηεζε αγαζψλ κε ζθνπφ ηελ κεηαπψιεζε, θαη γεληθφηεξα
ην εάλ ε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ απηψλ ή ησλ αγαζψλ, έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο
νξγαλσκέλεο επηρείξεζεο».
Πιένλ, ζαο γλσξίδνπκε φηη ζχκθσλα κε ην θνξνινγηθφ δίθαην (αξ.21 ηνπ λ.4172/2013)
πξνθεηκέλνπ λα κελ ζεσξεζεί ε πξάμε σο «επηρεηξεκαηηθή ζπλαιιαγή», ζα πξέπεη λα
εθδίδνληαη γηα ην κε ππφρξεν πξφζσπν κέρξη δχν παξαζηαηηθά αλά εμάκελν (θαη ηξία
θαη' έηνο).
Γ) ΤΜΠΔΡΑΜΑ
Βάζεη ησλ αλσηέξσ δηαιακβαλφκελσλ, ην είδνο ηεο απαζρφιεζεο ησλ δηαλνκέσλ
πξντφλησλ (εζηίαζεο) κέζσ πιαηθφξκαο, αλάινγα κε ηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θαηά πεξίπησζε παξερφκελεο εξγαζίαο ή ππεξεζίαο, κπνξεί λα πξνζηδηάδεη είηε ζηε
θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαξηεκέλεο ζρέζεο εξγαζίαο, νπφηε ηα πξφζσπα απηά
ππάγνληαη ζην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ e-ΔΦΚΑ/π. ΙΚΑ, είηε ζηε θχζε θαη ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξνρήο αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ, σο ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο,
νπφηε ηα πξφζσπα απηά ππάγνληαη ζην αζθαιηζηηθφ θαζεζηψο ηνπ e-ΔΦΚΑ/π. ΟΑΔΔ.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην ππφ εμέηαζε ζέκα, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ απάληεζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο ΔΔ, ην είδνο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο φζσλ απαζρνινχληαη ζηε δηαλνκή
πξντφλησλ (εζηίαζεο), πξνζηδηάδεη ζηε θχζε θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εμαξηεκέλεο
ζρέζεο εξγαζίαο θαη πάλησο δελ είλαη ζπκβαηή κε ηελ ακνηβή ησλ ελ ιφγσ εξγαδφκελσλ
κε Παξαζηαηηθφ Παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ (πξψελ ηίηινο θηήζεο), ην νπνίν ελδείθλπηαη
ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, εληειψο επθαηξηαθνχ θαη πεξηζηαζηαθνχ ραξαθηήξα.
Σνλίδεηαη όηη ζε θάζε πεξίπησζε νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί είλαη αξκφδηνη λα ειέγμνπλ
ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά ηεο θάζε πεξηπηψζεσο μερσξηζηά θαη βάζεη απηψλ λα
θξίλνπλ ηνλ πξνζήθνληα ηξφπν ακνηβήο θαη αζθάιηζεο.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ
ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΤΣΗ
_______________________
1
Σύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ άξζξωλ 648, 649, 651, 653 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα θαη 6 ηνπ
Α.Ν. 765/43 πνπ δηαηεξήζεθε ζε ηζρύ κε ην άξζξν 38 ηνπ Εηζαγ. Νόκνπ Α. Κ.

2

ΔηθΕΕ C-692/19, Yodel Delivery Network (ζρεηηθή αλαθνξά ζην ΔΕΝ 2020/809).
Η ππόζεζε αθνξνύζε έλαλ ηαρπδηαλνκέα δεκάηωλ, ν νπνίνο απαζρνινύληαλ γηα
ινγαξηαζκό αγγιηθήο εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξώλ, ππό ζπλζήθεο πνπ, όπωο παξαηήξεζε ην
εζληθό δηθαζηήξην είλαη ζπλήζεηο γηα ηνπο απαζρνινύκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο «gig
economy», δεηώληαο νπζηαζηηθά λα ιάβεη κέζα από ηα πξνδηθαζηηθά ηνπ εξωηήκαηα
νξηζκέλεο θαηεπζπληήξηεο αλαθνξηθά κε ηελ έλλνηα ηνπ «εξγαδόκελνπ», βάζεη ηεο
Επξωπαϊθήο Οδεγίαο 2003/88/ΕΚ.
3
Πξόθεηηαη γηα έλλνηα πνπ αλαπηύρζεθε ζηελ Απόθαζε ηνπ ΔηθΕΕ επί ηεο ππόζεζεο FNV
Kunsten - ΔηθΕΕ C- 413/13 FNV Kunsten - ζηελ νπνία ην Δηθαζηήξην έζεζε ηα θξηηήξηα
γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό νξηζκέλωλ απαζρνινύκελωλ πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ππό
ζπλζήθεο θαηλνκεληθήο κόλν αλεμαξηεζίαο, ωο «εξγαδόκελωλ» ζύκθωλα κε ην ελωζηαθό
δίθαην.

