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1. Εισαγωγικά
Με την απόφαση του Β́  Τμήματος του ΣτΕ 
2457/2018 απορρίφθηκε η αίτηση ακύρω-
σης του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
κατά της ΚΥΑ με αριθ. 86437/3.8.2017, 
που ρύθμισε ζητήματα σχετικά με την 
υποχρέωση επαγγελματιών να δέχονται 
πληρωμές με κάρτα. Η απόφαση εκδόθη-
κε δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης 
του άρθρου 65 παρ. 3 Ν 4446/2016 και, 
σε συνδυασμό με τον νόμο αυτόν, επηρέ-
ασε σε μεγάλο βαθμό τη συναλλακτική 
συμπεριφορά των επαγγελματικών, με-
ταξύ των οποίων και οι δικηγόροι, καθώς 
επέβαλε πλέον τη χρήση των λεγόμενων 
τερματικών POS ή εναλλακτικών τρόπων 
αποδοχής πληρωμής με κάρτα. Συναφείς 
είναι και οι αποφάσεις που εκδόθηκαν με 
αριθ. 2457-2462/2018, που απέρριψαν αι-
τήσεις ακύρωσης των Δικηγορικών Συλ-
λόγων Σερρών και Δράμας, του Ιατρικού 
Συλλόγου Θεσσαλονίκης, της ΓΣΕΒΕΕ και 
19 ακόμη δικηγόρων.

Ο έλεγχος νομιμότητας εκτείνεται τόσο 
στην εξουσιοδοτική διάταξη όσο και στην 
υπουργική απόφαση. Πέραν των λοιπών 
ζητημάτων που εξετάζονται, το μεγαλύ-
τερο μέρος της αιτιολογίας αφιερώνεται: 
α) στο συνταγματικό έλεγχο υπό το πρί-
σμα των προϋποθέσεων εγκυρότητας της 
εξουσιοδότησης και των ορίων της και 
κατ’ επέκταση της νομιμότητας της προ-
σβαλλόμενης πράξης, β) στο συνταγμα-
τικό έλεγχο υπό το πρίσμα του δικαιώμα-

τος της ατομικής και οικονομικής ελευθε-
ρίας και γ) στον έλεγχο νομιμότητας με 
βάση τις διατάξεις για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων. 

Αξίζει πάντως μια σύντομη αναφορά στο 
ζήτημα της ορθότητας της συμπερίληψης 
ειδικά των δικηγόρων στο πεδίο εφαρ-
μογής του άρθρου 65 Ν 4446/2016, κυ-
ρίως λόγω των σκέψεων του Δικαστηρί-
ου σχετικά με την εφαρμογή του δικαί-
ου προστασίας καταναλωτή στις δικηγο-
ρικές υπηρεσίες. Καταρχάς, στο πλαίσιο 
της τελολογικής ερμηνείας της εξουσιο-
δοτικής διάταξης, κρίνεται ότι ορθά οι δι-
κηγόροι υπάγονται στο άρθρο 65, δεδο-
μένου ότι ο σκοπός της ρύθμισης είναι η 
υποχρέωση του συνόλου των επιχειρημα-
τικά δραστηριοποιούμενων (εμπόρων, βι-
οτεχνών, ελεύθερων επαγγελματιών και 
αγροτών), ανεξάρτητα αν οι συμβαλλόμε-
νοι τους είναι καταναλωτές, με την έννοια 
του Ν 2251/19941 ή αν έχουν «κατάστη-
μα» ή να ακολουθήσει «ταμείο» προς ανα-
γραφή των σχετικών πληροφοριών κα-
τά το άρθρο 66 του Ν 4446/2016. Ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον, όμως, έχει η άποψη που 
διατυπώνεται στη σκέψη 21, στο πλαίσιο 
ελέγχου της συμμόρφωσης της επίδικης 

1.  Εξάλλου, τα άρθρα 73 Ν 4484/2017 και 74 του 
Ν 4472/2017 αντικατέστησαν τα άρθρα 63 
και 65 του Ν 4446/2016 και αντικαταστάθη-
κε ο όρος «καταναλωτές» με τον ορισμό του 
(«πληρωτές που ενεργούν για λόγους που δεν 
εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή 
επαγγελματική τους δραστηριότητα»).

πράξης στο χαρακτήρα του δικηγορικού 
επαγγέλματος ως δημόσιου λειτουργήμα-
τος (ο σχετικός λόγος ακύρωσης απορρί-
πτεται), σχετικά με το αν υπάγονται ή όχι 
οι δικηγορικές υπηρεσίες στο πεδίο εφαρ-
μογής της νομοθεσίας για την προστα-
σία του καταναλωτή. Η σκέψη δεν επιδρά 
στην αιτιολογία της απόφασης, ωστόσο 
το ΣτΕ συντάσσεται με τη μάλλον κρατού-
σα και παρωχημένη άποψη της νομολο-
γίας, όπως διαγράφεται και στην ΑΠ Ολ 
18/19992, ότι η δικηγορική υπηρεσία δεν 
αποτελεί υπηρεσία με την έννοια του άρ-
θρου 8 Ν 2251/1994, επομένως οι εντολείς 
των δικηγόρων δεν μπορούν να προστα-
τευτούν ως καταναλωτές. Σημειώνεται, 
πάντως, ότι υπάρχει ισχυρός και βάσιμος 
αντίλογος, ιδίως από τη θεωρία3, αλλά 
και τη μειοψηφία της ΑΠ Ολ 18/1999.

2. Ο έλεγχος νομιμότητας της 
εξουσιοδοτικής διάταξης
Το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο απο-
φαίνεται ότι η νομοθετική εξουσιοδότη-
ση που παρέχει η παρ. 3 του άρθρου 65 
του Ν 4446/2016 είναι σύμφωνη με το άρ-

2.  ΝΟΜΟΣ.
3.  Βλ. για το ζήτημα Καράκωστα, Δίκαιο Προ-

στασίας Καταναλωτή, 2008, 748 επ., Φου-
ντεδάκη σε Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή 
(επιμ. Αλεξανδρίδου), 2015, άρθρο 8, αρ. 8.
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θρο 43 παρ. 2 του Συντ., καθώς είναι ειδι-
κή, ορισμένη και, κυρίως, περιέχει ουσι-
αστική ρύθμιση, το σκοπό της οποίας εξυ-
πηρετούν τα ειδικότερα θέματα που ρυθ-
μίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, 
ώστε αυτά να μπορούν να ρυθμισθούν με 
υπουργική απόφαση και όχι με προεδρι-
κό διάταγμα. Πράγματι, το καθ’ ύλην α-
ντικείμενο της νομοθετικής εξουσιοδότη-
σης είναι ειδικό, καθώς καθορίζονται τα 
συγκεκριμένα θέματα τα οποία είναι δυ-
νατόν να ρυθμίσει ο κανονιστικός νομο-
θέτης (υπόχρεοι συμμόρφωσης, προθε-
σμία, διαδικασία δηλώσεως επαγγελμα-
τικού λογαριασμού, στοιχεία για τη συμ-
μόρφωση των υποχρέων, διαβίβαση αυ-
τών στις αρμόδιες αρχές για την άσκη-
ση ελέγχων και την επιβολή κυρώσεων, 
επέκταση της υποχρεώσεως της παρ. 1 
και σε άλλα μέσα πληρωμής, διοικητική 
διαδικασία και μέσα δικαστικής προστα-
σίας). Παράλληλα, η επταμελής σύνθεση 
κρίνει ότι με την υπό κρίση εξουσιοδότη-
ση, παρέχονται οι γενικές κατευθύνσεις 
και αρχές για το περιεχόμενο των προς 
θέσπιση κανονιστικών ρυθμίσεων, αν λη-
φθεί υπόψη στο σύνολό του το νομοθετι-
κό πλαίσιο, στο οποίο αυτή εντάσσεται, 
όπως εξάλλου δέχεται το ΣτΕ4.

4.  ΣτΕ 2573/2015 ΝΟΜΟΣ.

 Το ζήτημα της ύπαρξης ουσιαστικής ρύθ-
μισης το Συμβούλιο θα το επιλύσει βασι-
ζόμενο στη νομολογία που έχει ήδη δια-
γράψει, σύμφωνα με την οποία η ουσι-
αστική ρύθμιση μπορεί να υπάρχει τόσο 
στις διατάξεις του ίδιου του εξουσιοδο-
τικού νόμου όσο και σε διατάξεις άλλων 
νόμων σχετικών με τα θέματα που αποτε-
λούν αντικείμενο της νομοθετικής εξου-
σιοδότησης5. Υπό το πρίσμα αυτό, η ουσι-
αστική ρύθμιση της εξεταζόμενης εξουσι-
οδοτικής διάταξης αναζητείται, με βάση 
την τελολογική και συστηματική ερμηνεία 
της διάταξης, στη θέσπιση κανόνων με 
αντικείμενο τη ρύθμιση των ζητημάτων 
αποδοχής πληρωμών με κάρτα, στο πλαί-
σιο της εν γένει προώθησης της αποδο-
χής ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής από 
τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε να καταστεί 
ευχερέστερη η διασταύρωση των στοι-
χείων συναλλαγών των υπόχρεων επιχει-
ρήσεων και κατ’ επέκταση να εξυπηρετη-
θεί το δημόσιο συμφέρον, μέσω της πά-
ταξης της φοροδιαφυγής. Στο συμπέρα-
σμα αυτό το Συμβούλιο καταλήγει λαμβά-
νοντας υπόψη τις υπόλοιπες διατάξεις του 
Ν 4446/20166, την αιτιολογική του έκθε-

5.  ΣτΕ Ολ 1804/2017, ΣτΕ 1240/2016, ΣτΕ 
2573/2015, όλες ΝΟΜΟΣ.

6.  Όπως της παρ. 2 του άρθρου 69, που τροπο-
ποίησε το ύψος συναλλαγών που πρέπει να 

ση καθώς και διατάξεις άλλων νομοθετη-
μάτων7. Έτσι, λοιπόν, κρίνεται ότι τα θέ-
ματα που ρυθμίζονται με την ΚΥΑ αποτε-
λούν μερικότερες περιπτώσεις του αντι-
κειμένου της νομοθετικής ρύθμισης. 

3. Το κρίσιμο ζήτημα του περιορισμού 
της οικονομικής ελευθερίας
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι σκέ-
ψεις 15-17 του ΣτΕ σχετικά με τον έλεγ-
χο συνταγματικότητας της εξουσιοδοτι-
κής διάταξης και της κοινής υπουργικής 
απόφασης, υπό το πρίσμα του ατομικού 
δικαιώματος στην οικονομική ελευθερία, 
σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 του Συντ. 
Στη σχολιαζόμενη απόφαση, το ΣτΕ ασκεί 
οριακό έλεγχο με επίκληση της αρχής της 
αναλογικότητας, ο έλεγχος για την τήρη-

εξοφλούνται με τραπεζικά μέσα στο ποσό 
των 500 ευρώ, το πρόγραμμα δημοσίων κλη-
ρώσεων (Λοταρία) του άρθρου 70, τη σύστα-
ση μητρώου τραπεζικών λογαριασμών και 
λογαριασμών πληρωμών του άρθρου 71 κ.ά.

7.  Μεταξύ άλλων το άρθρο 20 παρ. 3 του Ν 
3842/2010, με το οποίο είχε θεσπιστεί αρχικά 
η υποχρέωση εξόφλησης φορολογικών στοι-
χείων που εκδίδονται από επιτηδευματίες, 
ύψους 1500 ευρώ και άνω, αποκλειστικά μέ-
σω τράπεζας, τον Ν 4172/2013 σχετικά με τις 
δαπάνες για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών 
αξίας άνω των 500 ευρώ, οι οποίες δεν εκπί-
πτουν αν η εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση 
τραπεζικού μέσου.
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ση της οποίας «περιορίζεται στην κρίση 
αν η θεσπιζόμενη ρύθμιση είτε είναι προ-
δήλως απρόσφορη είτε υπερβαίνει προ-
δήλως το απαραίτητο για την πραγμα-
τοποίηση του επιδιωκόμενου σκοπού μέ-
τρο»8. Από τη στιγμή που δεν δικαιολογή-
θηκε η μεθοδολογία του εντατικού ελέγ-
χου, όπως συνέβη παραδείγματος χάριν 
στην ΣτΕ Ολ 2287/2015, οπότε ο νομο-
θέτης θα έπρεπε να αποδείξει ότι το μέ-
τρο που έλαβε είναι «πράγματι πρόσφο-
ρο και αναγκαίο», μάλλον δεν προκαλεί 
έκπληξη η απόρριψη των λόγων ακύρω-
σης σχετικά με την έλλειψη προσφορότη-
τας και αναγκαιότητας του μέτρου. Για το 
Συμβούλιο αρκούν τα κίνητρα που παρέ-
χονται με τον ίδιο νόμο στους συναλλασ-
σόμενους για χρήση καρτών στις πληρω-
μές τους (π.χ. λοταρία), ενώ η υποχρεω-
τική χρήση τερματικών POS θα αναμένε-
ται να καλύψει και τις συναλλαγές κάτω 
των 500 ευρώ9 (συμπληρωματικά εφαρ-
μοζόμενης και όχι εναλλακτικά ισοδύνα-
μης της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 
69 για τις συναλλαγές άνω των 500 ευρώ 
μέσω τράπεζας). Ομοίως, κατά την εξέ-
ταση τήρησης της αρχής της αναλογικό-
τητας stricto sensu, υπό το πρίσμα των 
σοβαρών οικονομικών δυσχερειών που 
πράγματι αντιμετωπίζει ο κλάδος των δι-
κηγόρων, ο σχετικός λόγος απορρίφθη-
κε με την αιτιολογία ότι το μέτρο αυτό 
δεν καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυ-
σχερή την οικονομική τους δραστηριότη-
τα, ενώ «η καταστολή της φοροδιαφυγής 
την οποία εξυπηρετεί το επίδικο μέτρο, 
συνιστά επιτακτικό σκοπό δημοσίου συμ-
φέροντος και βασικό έργο της φορολογι-
κής Διοίκησης». 

Πάντως, έναντι της κρίσης αυτής θα μπο-
ρούσαν να διατυπωθούν επιφυλάξεις, 
όσον αφορά βέβαια την ατομική ελευθε-

8.  ΣτΕ Ολ 3962/2015 ΝΟΜΟΣ, Καϊδατζής, Ορια-
κός και εντατικός έλεγχος στη νομολογία του 
ΣτΕ, με αφορμή την απόφαση για το μισθο-
λόγιο των δικηγόρων νπιδ του δημοσίου το-
μέα - ΣτΕ Ολ 3372/2015, www.academia.
edu, Δελλής, Μεταξύ οριακού και ανεπαρ-
κούς δικαστικού ελέγχου - Η απόφαση ΣτΕ 
Ολ 668/2012 για το «πρώτο Μνημόνιο», Συ-
νήγορος, 90/2012, 36.

9.  Η σχετική κρίση είναι αξιοπρόσεκτη, δεδο-
μένου ότι η πληρωμή με κάρτα είναι υποχρε-
ωτική μόνο για τους επαγγελματίες και όχι 
τους καταναλωτές, επομένως δε φαίνεται να 
επιβεβαιώνεται η προσφορότητα του μέτρου, 
ιδίως αν δοθεί μικρότερη σημασία στο κίνη-
τρο της λοταρίας από όση δίδει το ΣτΕ.

ρία όχι μόνο των δικηγόρων βέβαια αλλά 
και άλλων κατηγοριών επαγγελματιών. 
Η υποχρέωση αποδοχής πληρωμών με 
κάρτες συνεπάγεται την υποχρέωση προ-
σχώρησης σε συμβάσεις παροχής υπη-
ρεσιών πληρωμής με παρόχους τέτοιων 
υπηρεσιών, με τις αντίστοιχες χρεώσεις, 
που μπορεί να συνίστανται σε ετήσιες 
συνδρομές και προμήθειες ανά συναλλα-
γή. Από την άλλη, η υποχρεωτική πλη-
ρωμή μέσω τράπεζας, που καθιερώθηκε 
με τον Ν 3842/2010, δεν συνιστά συμβα-
τικό ετεροκαθορισμό αντίστοιχης έντα-
σης, καθώς σύμφωνα με τη συναλλακτι-
κή πρακτική, το άνοιγμα και τήρηση λο-
γαριασμών καταθέσεων παρέχεται δωρε-
άν, ενώ οι καταθέτες απολαμβάνουν τους 
αντίστοιχους τόκους. 

Αν ληφθεί δε υπόψη ότι μετά τη υιοθέτη-
ση της στενής ερμηνείας του καταναλωτή 
στον Ν 2251/199410, με τη επιφύλαξη του 
άρθρου 2 για τους καταχρηστικούς ΓΟΣ, 
οι δικηγόροι δε θα μπορούν να επικαλε-
στούν την εφαρμογή των διατάξεων του 
δικαίου προστασίας καταναλωτή ένα-
ντι των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, 
καθίσταται σαφές ότι για τη νομιμότητα 
αυτού του συμβατικού ετεροκαθορισμού 
δεν αρκεί να υποστηριχθεί ότι μπορούν 
να επιλέξουν τον αντισυμβαλλόμενο τους 
ή ότι οι τιμές αυτού του είδους υπηρεσιών 
καθίστανται μέσω δημοσιοποίησης συ-
γκρίσιμες. Το βασικότερο χαρακτηριστι-
κό των συμβάσεων προσχώρησης, που 
είναι η διαπραγματευτική ανισορροπία 
εις βάρος του καταναλωτή και εκφράζε-
ται με τη χαρακτηριστική φράση “take it 
or leave it”, χαρακτηρίζει και τις παραπά-
νω συμβάσεις, μόνο που στη συγκεκριμέ-
νη περίπτωση εκφράζεται ως “take it or 
…take it”. Η απουσία οποιασδήποτε πρό-
βλεψης στον Ν 4446/2016 σχετικά με την 
τιμολογιακή πολιτική των παρόχων ή άλ-
λες δεσμεύσεις τους, με στόχο την προ-
στασία των επαγγελματιών, δε φαίνεται 
να σταθμίζεται επαρκώς στην απόφαση. 

4. Η νομιμότητα από τη σκοπιά 
της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων
Σημαντικές είναι, τέλος, οι σκέψεις του 
ΣτΕ κατά τον έλεγχο της εξουσιοδοτικής 
διάταξης και της υπουργικής απόφασης 

10.  Με τον Ν 4512/2018.

υπό το πρίσμα της νομοθεσίας για τα 
προσωπικά δεδομένα. Καταρχάς, το Συμ-
βούλιο αποφαίνεται ότι κατά την επεξερ-
γασία των δεδομένων δεν τίθεται ζήτη-
μα προστασίας ευαίσθητων προσωπικών 
δεδομένων, καθώς δεν προκύπτει ότι οι 
παρεχόμενες δικηγορικές υπηρεσίες, κα-
τά την επεξεργασία τους ως δεδομένων, 
συνδέονται με ορισμένο αντικείμενο, ποι-
νικού ή άλλου χαρακτήρα. Το Δικαστήριο 
απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι η επεξερ-
γασία της ταυτότητας του εντολέα, του 
ύψους της δικηγορικής αμοιβής και της 
εν γένει οικονομικής πλευράς της σχέσης 
μεταξύ εντολέα και δικηγόρου υπονομεύ-
ουν το δικηγορικό απόρρητο, κρίνοντας 
ότι τα στοιχεία αυτά δεν περιλαμβάνο-
νται στο αντικείμενο προστασίας του άρ-
θρου 38 του Ν 4194/2013.

Περαιτέρω, το Συμβούλιο απορρίπτει τον 
λόγο ακύρωσης λόγω μη πρόβλεψης συ-
γκατάθεσης του υποκειμένου στην επε-
ξεργασία των δεδομένων του, καθώς 
αφενός αναγνωρίζει ότι η επιλογή πλη-
ρωμής με χρήση POS από τον εντολέα συ-
νεπάγεται την παροχή έγκρισης προς τα 
πιστωτικά ιδρύματα για την επεξεργασία 
των δεδομένων που αφορούν την εκάστο-
τε συναλλαγή και αφετέρου, θεωρεί ότι 
συντρέχουν δύο από τις εξαιρέσεις του 
κανόνα της συγκατάθεσης του άρθρου 5 
παρ. 2 Ν 2472/1997 και ειδικότερα, όταν 
η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκ-
πλήρωση υποχρεώσεων του υπεύθυνου 
επεξεργασίας, η οποία επιβάλλεται από 
το νόμο (περ. β́ ) και όταν η επεξεργα-
σία είναι αναγκαία για την εκτέλεση έρ-
γου δημόσιου συμφέροντος (περ. δ́ ). 

Τέλος, το ΣτΕ αποφαίνεται ότι η επεξερ-
γασία περιορίζεται στα απολύτως ανα-
γκαία για το φορολογικό έλεγχο στοι-
χεία, τα οποία περιλαμβάνουν το πρόσω-
πο του εντολέα, το ποσό και το χρόνο της 
συναλλαγής, επομένως δεν τίθεται ζήτη-
μα παραβίασης της αρχής της αναλογι-
κότητας του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β́  
Ν 2472/1997, σύμφωνα με την οποία τα 
υπό επεξεργασία δεδομένα δεν πρέπει 
να είναι περισσότερα από όσα είναι απα-
ραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της 
επεξεργασίας. 


