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                                               ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η Πτυχιακή Εργασία µας έχει ως θέµα την Ίδρυση και Λειτουργία Οµόρρυθµης 
Εταιρίας. Πιο συγκεκριµένα η Οµόρρυθµη Εταιρία που ιδρύσαµε είναι εστιατόριο και 
τα βιβλία τήρησης είναι Β’ Κατηγορίας Εσόδων-Εξόδων. 

Αποφασίσαµε να ιδρύσουµε Οµόρρυθµη Εταιρία διότι η απεριόριστη ευθύνη των 
εταίρων έχει και πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα. Είµαστε δύο εταίροι που 
µας συνδέουν δεσµοί φιλίας και αλληλέγγυας εµπιστοσύνης. Έχουµε επενδύσει ένα 
αρκετό ποσό ως κεφάλαιο και είµαστε έτοιµοι να εισφέρουµε κι άλλα αν χρειαστεί. Η 
συγκεκριµένη Ο.Ε. ιδρύεται ως εστιατόριο γιατί και στην πράξη έχουµε περάσει από 
παρόµοια περίπτωση και είναι αρκετά πιο απλό να περιγράψουµε την όλη διαδικασία.  

Παρακολουθούµε όλα όσα χρειάζονται για την ίδρυση µίας Ο.Ε.,  όλες οι διαδικασίες 
που χρειάζονται για να γίνει η έναρξη και στη συνέχεια κάνουµε εξάµηνες εγγραφές 
µέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης. Παρακολουθούµε τον Φ.Π.Α., υπάρχουν 
δύο περιοδικές δηλώσεις και µία εκκαθαριστική, υπάρχει µισθοδοσία, γίνονται 
προσλήψεις, οικειοθελείς αποχωρήσεις, πίνακας προσωπικού, αγορές παγίων και 
αποσβέσεις αυτών στο τέλος της χρήσης. 

Φυσικά µέσα στην εξάµηνη λειτουργία γίνονται αγορές, υπάρχουν δαπάνες, λιανικές 
και χονδρικές πωλήσεις, υπάρχουν Πιστωτικά Τιµολόγια λόγω εκπτώσεων και 
προσφορών και γενικά όλα τα παραστατικά που µπορεί να έχει µία τέτοια επιχείρηση, 
όπως είναι το εστιατόριο. Στο τέλος κάθε µήνα εκτυπώνουµε τη θεωρηµένη µηνιαία  
κατάσταση του βιβλίου Εσόδων-Εξόδων. Μετά το τέλος της χρήσης για να βγει η 
φορολογία έχουµε τα έντυπα Ε3 (Μηχανογραφικό ∆ελτίο Οικονοµικών Στοιχείων 
Επιχειρήσεων και Επιτηδευµατιών) κα ι  Ε5  (∆ήλωση Φορολογίας Εισοδήµατος). 
Υπάρχει συγκεντρωτική κατάσταση Πελατών και Προµηθευτών. Επίσης γίνεται και 
υποβολή Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών-Προµηθευτών για τιµολόγια άνω 
των 300,00€ στο ΚΕ .Π.Υ.Ο. 

Στα πρώτα 4 κεφάλαια γίνεται αναφορά για όλα τα είδη εταιριών, για τις Οµόρρυθµες 
Εταιρίες, για την ευθύνη των εταίρων, υποχρεώσεις και δικαιώµατα αυτών καθώς και 
των διαχειριστών της Ο.Ε. Στο πέµπτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά για την τήρηση 
βιβλίων Β’ Κατηγορίας και για τον Φ.Π.Α. Στο έκτο κεφάλαιο υπάρχει εκτενής 
αναφορά για την µισθοδοσία (υπερωρίες, επιδόµατα, δώρα, αργίες, υπολογισµός 
µισθού, αδειών δώρων κ.λ.π.) 

Στο παράρτηµα υπάρχουν πολλά από τα έντυπα που χρειάζονται για την έναρξη, τη 
θεώρηση, τη φορολογία, εργατικά (πίνακας προσωπικού, αναγγελία πρόσληψης), 
φορολογικά (περιοδικές, εκκαθαριστική, Ε3, Ε5), µηνιαίες καταστάσεις βιβλίου 
εσόδων-εξόδων, συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προµηθευτών και αρκετά 
ακόµα έντυπα που παρακολουθούν την εξάµηνη λειτουργία της επιχείρησης από το 
διάστηµα 10/07/2006 (έναρξη) ως 31/12/2006 (λήξη της διαχειριστικής χρήσης). 

Θέλουµε να ευχαριστήσουµε όλους όσους συνεισφέρανε ώστε να έρθει αυτή η 
εργασία εις πέρας. Τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Σταυρόπουλο για τις πολύτιµες 
συµβουλές που µας έδωσε και το «ελεύθερο» να προχωρήσουµε την εργασία όπως 
επιθυµούσαµε. Την έως τώρα ελάχιστη πείρα µας µε τη λογιστική στη θεωρία και την 
πράξη, που µας βοήθησε να ολοκληρώσουµε την εργασία. 

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣÂ

                                                 
Â ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΒΟΗΘΗΣΑΝ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΜΕ ΩΣ Ε∆Ω , 
ΣΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ 

v Α.Ε. = Ανώνυµη Εταιρία 

v Α.Κ. = Αστικός Κώδικας 

v Α.Π. = Απόφαση Αρείου Πάγου 

v ∆.Ο.Υ. = ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία 

v Ε.Ε. = Ετερόρρυθµη Εταιρία 

v Ε. Εµπ. ∆. = Επιθεώρηση Εµπορικού ∆ικαίου (τριµηνιαίο περιοδικό) 

v Ε.Π.Ε. = Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 

v Εφ. Αθ. = Απόφαση εφετείου Αθηνών 

v Ε.Ν. = Εµπορικός Νόµος 

v Ι.Κ.Α. = Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων  

v ΚΕ.Π.Υ.Ο. = Κέντρο Πληροφόρησης Υπουργείου Οικονοµικών 

v Κ.Ν. 2190/20 = Κωδικοποιηµένος νόµος 2190/20 (όπως τροποποιήθηκε κατά 
καιρούς και κωδικοποιήθηκε µε το Β.∆. 174/63.) 

v Κ. Πολ. ∆ικ. = Κώδικας Πολιτικής ∆ικονοµίας 

v  Κ.Β.Σ. = Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.∆. 186/92) 

v Μον. Πρωτ. = Μονοµελές Πρωτοδικείο 

v Ο.Α.Ε.Ε. = Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών 

v Ο.Ε. = Οµόρρυθµη Εταιρία 

v Φ.Π.Α. = Φόρος Προστιθέµενης Αξίας 
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                                     ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 

1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

1.1 Η έννοια της εταιρίας 
Το δίκαιο δίνει τη δυνατότητα στα πρόσωπα να δηµιουργούν ενώσεις για την επιδίωξη 
διαφόρων σκοπών, πνευµατικών, πολιτιστικών, οικονοµικών κ.λ.π. Μία µορφή αυτών 
των ενώσεων είναι και η εταιρία. 

Εταιρία µε την ευρεία έννοια του όρου είναι η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου για 
την επιδίωξη κοινού σκοπού. Με αυτή την έννοια εταιρία είναι το σωµατείο, η 
επιτροπή εράνων, η εταιρία του αστικού δικαίου ή αστική εταιρία και οι εταιρίες του 
εµπορικού δικαίου. 

Από τον παραπάνω ορισµό συνάγεται ότι: 

q Η εταιρία αποτελεί σχέση ιδιωτικού δικαίου, δηλαδή είναι σχέση που διέπεται 
από το ιδιωτικό δίκαιο, άρα δεν περιλαµβάνονται στην έννοιά της οι ενώσεις 
δηµοσίου δικαίου, όπως είναι το κράτος, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η 
εκκλησία κ.λ.π. 

q Η εταιρία αποτελεί ένωση προσώπων, άρα δεν είναι εταιρία το ίδρυµα, το οποίο 
αποτελεί περιουσία ταγµένη στην εξυπηρέτηση κάποιου σκοπού. 

q Η εταιρία βασίζεται σε δικαιοπραξία, άρα δεν αποτελεί εταιρία η κοινωνία 
δικαιώµατος που δηµιουργείται ανεξάρτητα από τη βούληση των µερών. 

q Η εταιρία προϋποθέτει αµοιβαία υποχρέωση των µελών της για την επιδίωξη 
κοινού σκοπού. Στην επιδίωξη του κοινού σκοπού διαφέρει η εταιρική σύµβαση από 
τις λοιπές ενοχικές συµβάσεις, όπου τα µέλη έχουν διαφορετική επιδίωξη. 

1.2 Οι εταιρίες του εµπορικού δικαίου 

Οι εταιρίες του εµπορικού δικαίου µπορούν να καταταγούν σε τρεις βασικές 
κατηγορίες: 

¨ Στις προσωπικές εταιρίες, στις οποίες προέχει το λεγόµενο προσωπικό στοιχείο, η 
προσωπικότητα των εταίρων, στο οποίο κυρίως στηρίζεται η όλη συγκρότηση και 
λειτουργία των και το οποίο αποτελεί την κύρια εγγύηση των πιστωτών των. 

¨ Στις κεφαλαιουχικές ή κεφαλαιακές εταιρίες, στις οποίες κυρίαρχο στοιχείο είναι 
το κεφάλαιο που έχει συγκεντρωθεί τόσο από τις εισφορές των εταίρων όσο και από 
τα µη διανεµηθέντα κέρδη (αποθεµατικά), το προσωπικό στοιχείο στις εταιρίες αυτές 
είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο και η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε εταίρου 
προσδιορίζεται από το ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο. 

¨ Στις µικτές εταιρίες, που αποτελούν ενδιάµεσες µορφές µεταξύ προσωπικών και 
κεφαλαιουχικών για να καλύψουν κάποιες µορφές επιχειρησιακής συγκροτήσεως στις 
οποίες το προσωπικό στοιχείο είναι σκόπιµο να συνυπάρχει µε το κεφαλαιουχικό. 

1.3 Είδη εταιριών 

Η Ελληνική νοµοθεσία αναφέρει τους ακόλουθους εταιρικούς τύπους : 

1. Προσωπικές εταιρίες: 

Ø Οµόρρυθµη εταιρία (άρθρα 19, επόµενα Εµπορικού Νόµου). 

Ø Απλή ετερόρρυθµη εταιρία (άρθρα 19,23 επόµενα Εµπορικού Νόµου). 
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Ø Αφανής ή µετοχική ή συµµετοχική εταιρία (άρθρα 47-50 Εµπορικού Νόµου). 

2. Κεφαλαιουχικές εταιρίες: 

Ø Ανώνυµη εταιρία (άρθρα 19,29-37,40,45 Εµπορικού Νόµου, ο Κωδικοποιηµένος 
Νόµος 2190/20 «περί ανωνύµων εταιριών» και διάφοροι άλλοι νόµοι που 
αναφέρονται και σε ορισµένες κατηγορίες ανωνύµων εταιριών, όπως ο Νόµος 
5076/31 «περί τραπεζικών Α.Ε.», το  Ν .∆.  608/70 «περί εταιριών επενδύσεων-
χαρτοφυλακίου και αµοιβαίων κεφαλαίων» κ.λ.π.). 

3. Μικτές εταιρίες: 

Ø Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Νόµος 3190/55). 

Ø Ετερόρρυθµη εταιρία κατά µετοχές (άρθρα 38 Ε.Ν. και 50α Νόµου 3190/55, 
που προστέθηκε µε το άρθρο 16 του Π.∆. 419/86). 

4. Ιδιόρρυθµες Εταιρίες: 

Ø Συµπλοιοκτησία (άρθρα 10-36 Κώδικα Ιδιωτικού Ναυτικού ∆ικαίου). 

Ø Ναυτική εταιρία (Νόµος 959/79). 

Ø Συνεταιρισµός ή συνεργατική εταιρία (Νόµος 602/15). 

Ø Κοινοπραξία (άρθρο 2 Κ.Β.Σ., δηλαδή Π.∆. 186/92 και άλλες διατάξεις). 

Η κοινοπραξία δεν αναφέρεται από το νόµο ρητά ως ένα είδος εταιρίας. Αλλά έχει 
πολλά κοινά σηµεία µε τις προσωπικές εταιρίες, κυρίως από λογιστικής και 
φορολογικής άποψης. 

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το εµπορικό δίκαιο της χώρας µας προβλέπει τους παραπάνω 
εταιρικούς τύπους κατά τρόπο περιοριστικό. ∆εν είναι δυνατόν, δηλαδή, να συσταθεί 
εταιρία η οποία να περιβληθεί έναν άλλο νοµικό τύπο διαφορετικό από τους 
παραπάνω τους οποίους ρητά προβλέπει η νοµοθεσία µας. Είναι, βέβαια, δυνατόν 
µέσα στα ευρύτερα θεσµικά πλαίσια που καθορίζουν τους τύπους των εταιριών, να 
δηµιουργηθούν, µε ειδικούς νόµους, ειδικοί τύποι, όπως π.χ. οι προσωπικές εταιρίες 
του Π.∆. 326/1994 καθώς και οι διάφοροι τύποι ανωνύµων εταιριών (τραπεζικές, 
ασφαλιστικές, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, αµοιβαίων κεφαλαίων, χρηµατιστηριακές, 
η ναυτική εταιρία Νόµου 959/1979, ποδοσφαιρικές, χρηµατοδοτικής µίσθωσης, κ.α.). 

Κάθε εταιρία που περιβάλλεται οποιονδήποτε από τους προβλεπόµενους τύπους, 
εκτός από την αφανή εταιρία και τη συµπλοιοκτησία, αποκτά νοµική προσωπικότητα 
και καθίσταται νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Η εταιρία έτσι αποτελεί ένα 
αυτοτελές πρόσωπο, ανεξάρτητο από τους εταίρους, που έχει δική του δικαιοπρακτική 
ικανότητα, είναι υποκείµενο δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, ενεργεί µε δικό του 
όνοµα (επωνυµία), κατευθύνει τη δραστηριότητά του από ένα συγκεκριµένο τόπο 
(έδρα) που αποτελεί το ανάλογο της κατοικίας των φυσικών προσώπων και αποκτά 
ιθαγένεια, η οποία προσδιορίζεται από τον τόπο της έδρας. Έτσι, κάθε εταιρία που 
εδρεύει στην Ελλάδα θεωρείται ότι έχει την ελληνική ιθαγένεια. 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

2.1 Προσωπικές εµπορικές εταιρίες 

Η σηµασία της εταιρικής δράσεως είναι πολύ µεγάλη για τον άνθρωπο και δεν 
περιορίζεται βέβαια, στον οικονοµικό τοµέα. Έρχεται ως αποτέλεσµα της ανάγκης για 
συνεργασία, επειδή πολύ νωρίς έγινε αντιληπτό, ότι µε την συνένωση των ατοµικών 
δυνάµεων προκύπτει έργο πολλαπλάσιας ισχύος. 
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Εδώ ενδιαφέρουν µόνο οι ενώσεις που επιδιώκουν οικονοµικό σκοπό, δηλαδή, οι 
εµπορικές εταιρίες. Πιο συγκεκριµένα, οι προσωπικές εµπορικές εταιρίες, όπου δύο ή 
περισσότερα φυσικά πρόσωπα ενώνουν τις δυνάµεις τους σε µία συνδυασµένη 
προσπάθεια για την επίτευξη του καλύτερου δυνατού οικονοµικού αποτελέσµατος. Οι 
προσωπικές εταιρίες είναι πάντοτε ολιγοµελείς. Συνήθως αριθµούν δύο µέλη. 
Σπανιότερα τρία ως πέντε µέλη και σπανιότατα περισσότερα. 

Οι προσωπικές εταιρίες είναι κατ’ ανάγκην ολιγοµελείς. Τούτο γιατί στηρίζονται στην 
αρχή της απόλυτης εµπιστοσύνης µεταξύ των εταίρων. Τις περισσότερες φορές, 
µάλιστα, βασικό στοιχείο είναι και η προσφορά της προσωπικής εργασίας των 
εταίρων, κάτι που επίσης στηρίζεται στην αµοιβαία εµπιστοσύνη. Στη βάση αυτή, οι 
εταίροι εργάζονται χωρίς εγωιστικούς υπολογισµούς, ως προς το χρόνο 
απασχολήσεώς τους και την γενικότερη προσφορά τους για την επίτευξη του κοινού 
σκοπού. Αν λείψει το πνεύµα αυτό από τις µεταξύ τους σχέσεις, είναι βέβαιο ότι η 
συνεργασία τους θα οδηγηθεί σε ναυάγιο και οι ίδιοι, συχνά, στα δικαστήρια. 

Ένα ακόµα σηµαντικό σηµείο, που πρέπει να τονισθεί ιδιαίτερα, είναι ότι στις 
προσωπικές εταιρίες δεν υπάρχουν µηχανισµοί ικανοί να εξασφαλίσουν την 
προσωπικότητα του νοµικού προσώπου της εταιρίας από ενέργειες των εταίρων που 
στρέφονται κατ’ αυτής. Έτσι, ένας εταίρος έχει δικαίωµα πάντοτε να ζητήσει τη λύση 
της εταιρίας για σπουδαίο -κατά τη γνώµη του- λόγο, δικαίωµα που δεν έχει ο εταίρος 
της Ε.Π.Ε. ή ο µέτοχος της ανώνυµης εταιρίας. ∆ηλαδή, η δράση της προσωπικής 
εταιρίας κινδυνεύει, κάθε στιγµή, να ανακοπεί µε ενέργειες «εκ των έσω», κάποιου 
εταίρου της, δικαστικές ή όχι. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, τα µέλη των προσωπικών εταιριών περιορίζονται σε 
µικρούς αριθµούς και µεταξύ προσώπων συνδεοµένων µεταξύ τους µε δεσµούς 
εµπιστοσύνης, φιλίας και συνηθέστατα συγγένειας. 

2.2 Πηγές δικαίου προσωπικών εµπορικών εταιριών 

Οι πηγές του δικαίου των προσωπικών εµπορικών εταιριών είναι λίγες και φτωχές. 
Βασικά, αυτές διέπονται από τα σχετικά µε τις οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρίες 
άρθρα του εµπορικού Νόµου (άρθρα 18-28, 38, 39, 41-44, 46-50 κ.λ.π.). υπάρχουν και 
µερικές ακόµα διατάξεις νεότερων νόµων που αναφέρονται στις προσωπικές 
εµπορικές εταιρίες (άρθρα 329, 920, 1047 Κ.Π.∆., άρθρο 22 Α.Ν. 1998/39 περί 
σηµάτων, άρθρα 50α και 53 του Νόµου 190/55, που αναφέρονται αντίστοιχα στις 
ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρίες και στη µετατροπή Ο.Ε. και Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. κ.α.). 
Συµπληρωµατικά εφαρµόζονται στις προσωπικές εµπορικές εταιρίες και οι διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα περί εταιριών (άρθρα 741-784), εφόσον συµβιβάζονται µε τη 
φύση τους (1). Αυτή η άποψη για την επικουρική εφαρµογή των περί εταιριών 
διατάξεων του Αστικού Κώδικα είχε επικρατήσει από µακρού, ενισχύεται, όµως 
περισσότερο από το άρθρο 40 του Σχεδίου Εµπορικού Κώδικα του 1984. Πάντως, οι 
διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρα 741-784) είναι σπουδαία πηγή δικαίου για τις 
εµπορικές προσωπικές εταιρίες, γιατί πολλά θέµατα (όπως η λύση και η εκκαθάριση 
της εταιρίας) ρυθµίζονται αποκλειστικά απ’ αυτές, αφού σε κανένα άλλο νοµοθέτηµα 
δεν υπάρχουν όµοιες. 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

3.1 Ετερόρρυθµη εταιρία - έννοια και χαρακτηριστικά της Ε.Ε. 

Ετερόρρυθµη είναι η εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 
απεριόριστα όπως και στην οµόρρυθµο, και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται 
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περιορισµένα µέχρι του ποσού της εισφοράς ή και µεγαλύτερου αυτής που µπορεί να 
έχει καθορισθεί στην εταιρική σύµβαση. 

Στην Ε.Ε. διακρίνουµε λοιπόν δύο οµάδες εταίρων µε διαφορετική έκταση ευθύνης: 
αυτόν ή αυτούς που υπέχουν απεριόριστη ευθύνη (οµόρρυθµοι εταίροι) και αυτόν ή 
αυτούς που η ευθύνη τους περιορίζεται ως ένα ρητά καθοριζόµενο ποσό τουλάχιστον 
ίσο µε την κεφαλαιακή εισφορά αυτών (ετερόρρυθµοι εταίροι). 

Το περιορισµένο της ευθύνης των ετερόρρυθµων εταίρων καθιστά δυνατό να 
εισέρχονται στην εταιρία µε την ιδιότητα αυτή άτοµα τα οποία θα δίσταζαν να 
αναλάβουν το βάρος ευθύνης οµορρύθµου εταίρου. η µειωµένη όµως ευθύνη των 
ετερόρρυθµων εταίρων συνεπάγεται γι’ αυτούς και κάποιους περιορισµούς που ορίζει 
ο νόµος ή προκύπτουν από την ερµηνεία του νόµου  

Οι περιορισµοί αυτοί κυρίως οι εξής: 

1) ∆εν µπορεί να περιληφθεί το όνοµα αυτών στην εταιρική επωνυµία. 

2) ∆εν µπορούν να αναλάβουν καθήκοντα που προσιδιάζουν στην προς τα έξω 
διαχείριση της εταιρίας. Έτσι δεν µπορούν να εκπροσωπήσουν την εταιρία ούτε ως 
πληρεξούσιοι των εταίρων ή του διαχειριστή και ακόµα δεν µπορούν να 
δηµιουργήσουν δεσµεύσεις, έστω και µεµονωµένων πράξεων, στο όνοµα ή για 
λογαριασµό της εταιρίας. 

3) ∆εν µπορούν να εισφέρουν προσωπική εργασία, αλλά η κεφαλαιακή τους µερίδα 
πρέπει να εκφράζει πραγµατική υλική αξία. 

Οι περιορισµοί αυτοί αποβλέπουν στην προστασία των καλόπιστων τρίτων, οι οποίοι 
θα ήταν δυνατό να πλανηθούν εκλαµβάνοντας τον ετερόρρυθµο εταίρο ως οµόρρυθµο 
και να στηρίξουν τις σχέσεις τους µε την εταιρία στη νοµιζόµενη, αλλά ουσιαστικά 
ανύπαρκτη, απεριόριστη ευθύνη του. Γι’ αυτό γίνεται δεκτό ότι ενέργειες που 
έρχονται σε αντίθεση µε τους παραπάνω περιορισµούς δεν είναι άκυρες, αλλά ο 
ετερόρρυθµος εταίρος υπέχει, ως προς αυτές, ευθύνη οµορρύθµου. 

Κατά τα λοιπά, ο ετερόρρυθµος εταίρος έχει όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από 
την εταιρική ιδιότητα. Μπορεί, δηλαδή, να µετέχει στην εσωτερική διαχείριση της 
επιχειρήσεως, να παίρνει µέρος, µε δικαίωµα ψήφου, στις διασκέψεις των εταίρων, να 
ελέγχει τους διαχειριστές της εταιρίας κ.λ.π. Αντίθετα, υπέχει και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από την εταιρική σχέση, συµβάλλοντας στην επιτυχία του εταιρικού 
σκοπού. Σηµειώνεται επίσης ότι η πτώχευση Ε.Ε. δεν συµπαρασύρει σε πτώχευση 
τους ετερόρρυθµους εταίρους. 

3.2 Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης – ‘Έννοια και χαρακτηριστικά της 
Ε.Π.Ε. 

Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης είναι η εµπορική εταιρία που έχει νοµική 
προσωπικότητα, τα µέλη της δεν ευθύνονται προσωπικά για τις εταιρικές υποχρεώσεις 
και της οποίας το κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα τµήµατα που µπορούν να µεταβιβασθούν 
και δεν παριστάνονται µε µετοχές. 

Ο θεσµός της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) εισήχθη στην Ελλάδα µε τον 
Νόµο 3190/1955, προκειµένου να υπάρξει ένας τύπος εταιρίας που να προσφέρεται σε 
µεσαίες κυρίως επιχειρήσεις για τις οποίες τόσο η µορφή της προσωπικής εταιρίας 
όσο και της κεφαλαιουχικής (Α.Ε.) παρουσιάζουν σοβαρά µειονεκτήµατα. 
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Στην Ε.Π.Ε. για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται µόνο η εταιρία µε την περιουσία 
της, ενώ οι εταίροι ευθύνονται περιορισµένα διακινδυνεύοντας µόνο το ποσό της 
εισφοράς τους. 

Έτσι, κύριο χαρακτηριστικό της Ε.Π.Ε. είναι το περιορισµένο της ευθύνης των 
εταίρων, που µπορεί γενικώς να παραβληθεί µε την ευθύνη των µετόχων της Α.Ε. 
Μεταξύ όµως Ε.Π.Ε. και Α.Ε. υπάρχει βασική διαφορά που συνιστάται στο ότι τα 
εταιρικά µερίδια στα οποία υποδιαιρείται το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν µπορούν να 
αντιπροσωπευθούν από µετοχικούς τίτλους. 

Ακόµα, η λήψη αποφάσεων στην συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. λαµβάνεται µε 
πλειοψηφία πλέον του µισού του όλου αριθµού των εταίρων ενώ ταυτόχρονα οι 
πλειοψηφούντες εταίροι πρέπει να εκπροσωπούν πάνω από το µισό του κεφαλαίου. 
Εισάγεται δηλαδή σύνθετο κριτήριο πλειοψηφίας προσώπων και κεφαλαίων, γεγονός 
που τονίζει τον ενδιάµεσο χαρακτήρα της. Μειονέκτηµα του τρόπου αυτού είναι ότι 
εισάγει µηχανισµό εµπλοκής, δηµιουργώντας κάποτε καταστάσεις όπου η λήψη 
αποφάσεως αποβαίνει αδύνατη, όπως π.χ. όταν, προκειµένου να επιλεγεί µία από τις 
δύο πολιτικές Χ και Ψ, την πρώτη υποστηρίζει ο εταίρος Α που ελέγχει το 51% του 
κεφαλαίου, ενώ η δεύτερη υποστηρίζεται από τους εταίρους Β και Γ που ελέγχουν 
µαζί το υπόλοιπο 49%. 

3.3. Ανώνυµη Εταιρία – Ορισµός και χαρακτηριστικά της Α.Ε. 

Ανώνυµη εταιρία είναι η εταιρία που έχει νοµική προσωπικότητα, το κεφάλαιό της 
διαιρείται σε ίσα µέρη που µεταβιβάζονται δίχως να τροποποιείται το καταστατικό της 
και της οποίας τα µέλη δεν ευθύνονται προσωπικά για τις εταιρικές υποχρεώσεις. 

Η ανώνυµη εταιρία έχει νοµική προσωπικότητα και είναι από το νόµο έµπορος, 
ανεξάρτητα από το αντικείµενο δραστηριότητάς της. 

Η ανώνυµη εταιρία έχει αµιγώς κεφαλαιουχικό χαρακτήρα. Ε ί ν α ι  ο  
αντιπροσωπευτικότερος τύπος κεφαλαιουχικής εταιρίας, µε την έννοια ότι τη 
βαρύνουσα σηµασία έχει το κεφάλαιο και όχι τα πρόσωπα των συνεταίρων. Το 
κεφαλαιουχικό στοιχείο εντοπίζεται κυρίως στην ευθύνη για τις υποχρεώσεις της 
εταιρίας, οι οποίες καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο από την περιουσία της 
εταιρίας και όχι από την προσωπική περιουσία των συνεταίρων. 

Η ανώνυµη εταιρία, λόγω της νοµικής προσωπικότητάς της, έχει δική της επωνυµία. 
Στην επωνυµία της ανώνυµης εταιρίας πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά το 
αντικείµενο δραστηριότητας της εταιρίας και οι λέξεις «Ανώνυµη Εταιρία». Οι λέξεις 
αυτές µπορούν να αναφέρονται µε οποιονδήποτε συνδυασµό άλλων λέξεων και µε 
οποιοδήποτε τρόπο ακόµη και συντετµηµένες ή µε τα αρχικά τους. Προαιρετικά στην 
εταιρική επωνυµία µπορεί να περιλαµβάνεται το όνοµα του ιδρυτή ή άλλου φυσικού 
προσώπου ή η επωνυµία άλλης εµπορικής εταιρίας. 

Το θεσµικό πλαίσιο της ανώνυµης εταιρίας διέπεται από το Νόµο 2190/1920, όπως 
τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 

Την ανάπτυξη, λοιπόν, της Α.Ε. υπαγόρευσαν κυρίως: 

¨ Η ανάγκη συγκεντρώσεως κεφαλαίων σηµαντικού ύψους. 

¨ Η ανάγκη διασποράς και περιορισµού του κινδύνου που προέρχεται από τη 
συγκέντρωση αυτή των κεφαλαίων. 
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¨ Η ανάγκη να µεταβιβάζεται µε ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου-εταίρου 
(µετόχου) ώστε αυτός να µπορεί να αποδεσµεύει εύκολα τα κεφάλαιά του από µία 
συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα.  

Έτσι αναπτύχθηκε ο θεσµός της Α.Ε. της οποίας το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε 
ισόποσα τµήµατα που αντιπροσωπεύονται από τίτλους (µετοχές) οι οποίοι µπορούν να 
µετεβιβασθούν, ενώ κάθε εταίρος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων που έχουν µορφή Α.Ε. είναι: 

1) Η καθαρή περιουσία (ίδιο κεφάλαιο) της επιχειρήσεως διαχωρίζεται σε µετοχικό 
κεφάλαιο και σε µη µετοχικό κεφάλαιο (αποθεµατικά, διαφορές υπέρ το άρτιο, ποσά 
προοριζόµενα για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, κέρδη εις νέον κ.λ.π.). 

2) Φορείς του κεφαλαίου των Α.Ε. είναι οι κάτοχοι των τίτλων µετοχών (µέτοχοι) οι 
οποίοι διατηρούν ενοχικό και όχι εµπράγµατο δικαίωµα επί της περιουσίας της Α.Ε. 
Οι µέτοχοι δεν έχουν τα δικαιώµατα εταίρου προσωπικής εταιρίας και πολλές φορές 
δεν έχουν τη συνείδηση επιχειρηµατία αλλά µάλλον του κεφαλαιούχου-επενδυτή. 

3) Η ιδιότητα του µετόχου µεταβιβάζεται µε τη µεταβίβαση του τίτλου της µετοχής. 

4) Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις κάθε µετόχου εξαρτώνται από το ύψος της 
κεφαλαιακής του συµµετοχής, γι’ αυτό η Α.Ε. χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική ή 
κεφαλαιακή εταιρία και όχι ως προσωπική. 

5) Η Α.Ε. αποτελεί νοµικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις 
απορρέουν από το νόµο και το καταστατικό. 

6) Κατά ρητή διάταξη του νόµου, έχει την εµπορική ιδιότητα έστω και αν το 
αντικείµενο των εργασιών της δεν είναι εµπορικές πράξεις. 

7) Η οικονοµική ευθύνη των µετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται µέχρι το ποσό 
συµµετοχής τους στη διαµόρφωση του κεφαλαίου της Α.Ε. 

4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ  

Η επιλογή του κατάλληλου εταιρικού τύπου είναι, επίσης, ένα πολύ σοβαρό θέµα. Σε 
κάθε συγκεκριµένη περίπτωση θα εξετασθούν οι επιδιωκόµενοι σκοποί, τα 
διατιθέµενα µέσα και υπάρχουσες σχέσεις που συνδέουν τα προς συνεταιρισµό 
φυσικά πρόσωπα. Από τα κριτήρια αυτά θα προκύψει η επιλογή του κατάλληλου 
τύπου εταιρίας. 

4.1 Οµόρρυθµη εταιρία θα συστήσουν δύο φυσικά πρόσωπα (δεν αποκλείεται 
µεταξύ των µελών της προσωπικής εταιρίας να περιλαµβάνονται και νοµικά πρόσωπα 
–εταιρίες-) που έχουν στενούς φιλικούς ή συγγενικούς δεσµούς και πλήρη 
εµπιστοσύνη µεταξύ τους. ∆εν θα πρέπει να υπάρχει η παραµικρή αµφιβολία του ενός 
για την ευθύτητα και την καλή πρόθεση και πίστη του άλλου. Αυτό επιβάλλει η 
ύπαρξη της αλληλέγγυας (και απεριόριστης) ευθύνης µεταξύ των εταίρων. Γιατί από 
τις ενέργειες ή τις παραλήψεις του ενός εταίρου µπορεί να προκύψουν σοβαρές 
συνέπειες για την περιουσία του άλλου. Τα παραπάνω ισχύουν και για τις περιπτώσεις 
που οι εταίροι είναι περισσότεροι των δύο. Εξάλλου, σε µία οµόρρυθµη εταιρία 
µπορούν να µετέχουν όχι µόνο φυσικά αλλά και νοµικά πρόσωπα (εταιρίες παντός 
τύπου). Και στην περίπτωση αυτή, όµως, έχουν ισχύ τα παραπάνω, αφού και εδώ το 
προσωπικό στοιχείο θα κυριαρχεί. 

4.2 Ετερόρρυθµη εταιρία. Ο τύπος αυτής της προσωπικής εταιρίας προτιµάται, 
όταν µεταξύ των µελών της θα συµπεριληφθούν και πρόσωπα, τα οποία δεν επιθυµούν 
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να ευθύνονται αλληλεγγύως και απεριορίστως, δηλαδή, µε ολόκληρη την προσωπική 
τους περιουσία. Τα πρόσωπα αυτά θα µετάσχουν στην εταιρία ως ετερόρρυθµα µέλη 
και θα ευθύνονται για τα χρέη της εταιρίας µόνο µέχρι του ποσού της εισφοράς τους. 
Συνήθως, τα ετερόρρυθµα µέλη µιας ετερόρρυθµης εταιρίας δεν έχουν την 
σπουδαιότητα των οµορρύθµων µελών ούτε από απόψεως γενικότερης συµβολής στην 
προσπάθεια της εταιρίας και πολλές φορές η µόνη συµβολή τους είναι αυτή για τη 
διάσπαση του εισοδήµατος της εταιρίας. 

4.3 Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Η εταιρία περιορισµένης 
ευθύνης είναι κατά κάποιο τρόπο ένας ενδιάµεσος εταιρικός τύπος ανάµεσα στις 
προσωπικές εταιρίες και τις ανώνυµες. Στην Ε.Π.Ε. δεν υπάρχουν εταίροι µε 
απεριόριστη ευθύνη και αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πλεονέκτηµα για τα µέλη της 
εταιρίας. Το ίδιο πράγµα, όµως, µπορεί να δυσκολέψει την Ε.Π.Ε. στον τοµέα της 
πιστοληπτικής ικανότητας. Αυτή η δυσκολία αντιµετωπίζεται, συνήθως, µε την 
παροχή πρόσθετων εγγυήσεων µε περιουσιακά στοιχεία των βασικών εταίρων της 
Ε.Π.Ε. π.χ. µια εταιρία περιορισµένης ευθύνης που έχει τέσσερις εταίρους, εκ των 
οποίων ο ένας κατέχει το 70% των εταιρικών µεριδίων, δανείζεται από κάποια 
τράπεζα το ποσό των 100.000€. Η τράπεζα απαιτεί για τη χορήγηση του δανείου 
πρόσθετη εγγύηση εγγραφής υποθήκης σε ακίνητο (προσωπικής περιουσίας) του 
κυρίου εταίρου. µε τον τρόπο αυτό η τράπεζα εξασφαλίζεται πλήρως, αλλά και ο 
εταίρος περιορίζει την ευθύνη του στο ποσό της εισφοράς του στην Ε.Π.Ε. και στην 
αξία του συγκεκριµένου ακινήτου του. 

4.4 Ανώνυµη Εταιρία. Είναι ο τύπος της κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχικής εταιρίας. Η 
ανώνυµη εταιρία είναι ο µοναδικός εταιρικός τύπος που επιτρέπει συγκέντρωση 
µεγάλων κεφαλαίων από απεριόριστο αριθµό µετόχων και την εύκολη µεταβίβαση 
των  µεριδίων αυτών (µετοχών). 

Σε ορισµένες περιπτώσεις η νοµοθεσία περιορίζει τη δυνατότητα επιλογής νοµικού 
τύπου. Έτσι για τη δηµιουργία ασφαλιστικής επιχείρησης ή τράπεζας ή εταιρίας 
επενδύσεων-χαρτοφυλακίου απαιτείται από το νόµο η µορφή της Α.Ε. 

4.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων µορφών εταιρικής 
συγκροτήσεως 

Στις περιπτώσεις όπου η επιλογή είναι δυνατή, πρέπει να σταθµίζονται τα κατ’ αρχήν 
πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα κάθε τύπου. Στην επόµενη σελίδα παραθέτουµε 
συγκριτικό πίνακα των τριών µορφών επιχειρησιακής συγκροτήσεως, ως προς το 
σηµείο αυτό. 

Είναι φανερό ότι όσο ευρύτερος είναι ο οικονοµικός χώρος µέσα στον οποίο 
πρόκειται να δράσει ορισµένη επιχείρηση, τόσο η επιτυχώς συντονισµένη συλλογική 
επιχειρηµατική προσπάθεια µπορεί να έχει ευµενέστερα αποτελέσµατα, για τους 
φορείς των παραγωγικών µέσων και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, σε σύγκριση 
µε την ατοµική επιχειρηµατική προσπάθεια. 

Η επιχειρησιακή συγκρότηση µε µορφή Α.Ε. παρέχει µεγαλύτερη ευχέρεια 
συγκεντρώσεως κεφαλαίων έναντι της ατοµικής επιχείρησης, ενώ υστερεί όσον αφορά 
στην ταχύτητα λήψεως αποφάσεων. 

Θα ήταν όµως δυνατό να αµφισβητηθεί αν ο βαθµός ταχύτητας λήψεως αποφάσεων 
είναι αποφασιστικό κριτήριο πλεονεκτικής θέσεως της ατοµικής επιχείρησης έναντι 
της Α.Ε. µε τις σύγχρονες συνθήκες οικονοµικής προόδου και τεχνικής. 
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Εξάλλου, κριτήριο δεν αποτελεί η ταχύτητα λήψεως αποφάσεως αλλά η ταχύτητα 
λήψεως σωστής αποφάσεως, όπως ακριβώς δεν είναι η απλή πώληση που 
χαρακτηρίζει την επιτυχία αλλά η αποτελεσµατική πώληση. Έτσι θα ήταν δυνατό να 
τεθεί ως κριτήριο και να καταλογισθεί ως πλεονέκτηµα ή µειονέκτηµα της µίας ή της 
άλλης µορφής επιχειρησιακής συγκροτήσεως, ατοµικής ή εταιρικής, η ευχέρεια που 
διαθέτει κάθε µορφή για λήψη ορθής αλλά και σχετικά γρήγορης απόφασης. 

 Κριτήριο Ατοµική 
Επιχείρηση 

Ο.Ε. Α.Ε. 

1. 1 Ευχέρεια συστάσεως +(ΜΕ)  +(ΜΕ)  -(ΜΙ) 

2. Κόστος οργανώσεως +(ΜΙ)  +(ΜΙ)  -(ΜΕ) 

3. Ευχέρεια ελέγχου από τον επιχειρηµατία 
κεφαλαιούχο ή τη διοίκηση της επιχείρησης 

+(ΜΕ)  +(ΜΕ)  -(ΜΙ) 

4. Μυστικότητα εργασιών +(ΜΕ)  +(ΜΕ)  -(ΜΙ) 

5. Έκταση ευθύνης -(ΑΠ)  -(ΑΠ)  +(ΠΕ) 

6. Βαθµός κυβερνητικών παρεµβάσεων +(ΜΙ)  +(ΜΙ)  -(ΜΕ) 

7. Ευχέρεια εξευρέσεως κεφαλαίων -(ΜΙ)  -(ΜΙ)  +(ΜΕ) 

8. Πιστοληπτική ικανότητα ως συνάρτηση της 
έκτασης ευθύνης των φορέων του κεφαλαίου 

+(ΜΕ)  +(ΜΕ)  -(Α) 

9. Ευχέρεια εξευρέσεως µακροπρόθεσµου κεφαλαίου -(ΜΙ)  -(ΜΙ)  +(ΜΕ) 

10. Αίσθηµα ατοµικού συµφέροντος +(ΑΠ)  +(ΣΟ)  -(Α) 

Επεξήγηση συντοµογραφιών: 

+ Θετικό στοιχείο, συγκριτικό πλεονέκτηµα 

- Αρνητικό στοιχείο, συγκριτικό µειονέκτηµα 

(ΜΕ) = συγκριτικά µε τις άλλες µορφές «Μεγάλη» 

(ΜΙ) = συγκριτικά µε τις άλλες µορφές «Μικρή» 

(Α) = ανύπαρκτη, όταν πρόκειται για µεγάλες Α.Ε. µε µεγάλη διασπορά µετοχών 

(ΠΕ) = περιορισµένη 

(ΑΠ) = απεριόριστη 

(ΣΟ) = σοβαρό 

 

Ο τύπος που θα επιλεγεί ως καταλληλότερος εξαρτάται από τις κατά περίπτωση 
συνθήκες της χρηµατοδοτήσεως, της αγοράς, των συµβαλλόµενων προσώπων, του 
θεσµικού πλαισίου, φορολογικών σκοπιµοτήτων κ.λ.π.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ 

2. ΟΜΟΡΡΥΘΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

1. ΈΝΝΟΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ Κ.Λ.Π. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Ο.Ε. 

1.1Έννοια 

Την έννοια της οµόρρυθµης εταιρίας δίνει ο Εµπορικός Νόµος στα άρθρα 20-22 
αυτού. Ειδικότερα το άρθρο 20 Ε.Ν. ορίζει: «οµόρρυθµος (εταιρία) είναι η 
συσταινοµένη µεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπόν εχόντων να συνεµπορεύονται υπό 
επωνυµίαν εταιρικήν». Η επιστήµη και η νοµολογία, καθώς και διάφορες άλλες 
διατάξεις1 µε επιστέγασµα, τελικά, το άρθρο 784 του αστικού κώδικα, συµπλήρωσαν 
τον παραπάνω ατελή ορισµό, προσθέτοντας ότι η οµόρρυθµη εταιρία έχει δική της 
νοµική προσωπικότητα, διακεκριµένη από αυτή των εταίρων της. Συνέπεια τούτου 
είναι ότι έχει δική της νοµική ύπαρξη, επωνυµία, κατοικία (έδρα), ιθαγένεια και δική 
της περιουσία. Το άρθρο 741 Α.Κ. προσδιορίζει ότι επιδίωξη του κοινού σκοπού των 
εταίρων (που είναι ιδίως οικονοµικός) γίνεται µε κοινές εισφορές των εταίρων.  

1.2 Προσωπικότητα Ο.Ε. 

Η οµόρρυθµη εταιρία έχει τη δική της νοµική προσωπικότητα, δηλαδή, αποτελεί 
νοµικό πρόσωπο. 

Η έναρξη της νοµικής προσωπικότητας της προσωπικής εταιρίας επέρχεται µε την 
κατά νόµο δηµοσίευση του καταστατικού της στα ειδικά βιβλία του αρµόδιου 
πρωτοδικείου (της έδρας της εταιρίας)2. Το πέρας ∆ε αυτής επέρχεται από τη στιγµή 
που θα τελειώσει η εκκαθάριση της εταιρίας και η διανοµή του καθαρού ενεργητικού 
στους πρώην εταίρους. 

 Η νοµική προσωπικότητα της Ο.Ε. παραµένει αναλλοίωτη και όταν τροποποιηθεί το 
καταστατικό αυτής3, εξακολουθεί ∆ε και µέχρι το πέρας της εκκαθαρίσεως για τις 
ανάγκες αυτής. Η οµόρρυθµη εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε την κατά 
νόµο δηµοσίευση του καταστατικού της. Πριν τούτο συµβεί, δεν µπορεί να 
συµβάλλεται ούτε να γίνεται υποκείµενο δικαιωµάτων καιν σε περίπτωση που οι 
εταίροι της υπό σύσταση Ο.Ε. συνάψουν δικαιοπραξίες µε τρ ίτους  –πριν τη 
δηµοσίευση του καταστατικού της εταιρίας- γίνονται αυτοί (οι εταίροι) φορείς των 
σχετικών δικαιωµάτων, έστω και αν οι συναλλασσόµενοι απέβλεπαν στην εταιρία. 

Το γεγονός ότι η προσωπική εταιρία αποτελεί νοµικό πρόσωπο έχει ορισµένες νοµικέ 
συνέπειες, όπως: έχει επωνυµία, κατοικία, ιθαγένεια και όργανα (φυσικά πρόσωπα) 
που την εκπροσωπούν και διοικούν (διαχειρίζονται) τις εταιρικές υποθέσεις και την 
εταιρική περιουσία.  

Έδρα της εταιρίας (κατοικία) είναι ο τόπος όπου λειτουργεί η διοίκηση 
(διαχειριστές) αυτής4. Κατά των εκπροσώπων (διαχειριστών) της προσωπικής εταιρίας 
µπορεί να διαταχθεί προσωπική κράτηση για απαιτήσεις εµπορικές ή από 
αδικοπραξία, σύµφωνα µε το άρθρο 1047 § 3 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας. 
Ακόµα, η εταιρεία έχει την ικανότητα να αποκτά κυριότητα επί κινητών και ακινήτων 

                                                 
1 Άρθρα 22 και 627 Ε.Ν., που οµιλούν περί υποχρεώσεων γενικώς της εταιρίας το πρώτο και 
δυνατότητας συµβιβασµού το δεύτερο, διατάξεις της Πολιτικής ∆ικονοµίας περί της έδρας της εταιρίας, 
διατάξεις περί δηµοσιότητας αυτής κ.ο.κ. 
2 Άρθρο 42 Εµπορικού Νόµου. 
3 Ως εκ τούτου και όταν αποχωρήσει ένας εταίρος ή προσληφθεί άλλος. 
4 Εκτός αν αλλιώς ορίζει το καταστατικό της. 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. 

- 15 - 

πραγµάτων, αλλά και άλλα δικαιώµατα, έτσι έχει δική της περιουσία, διακεκριµένη 
από εκείνη των εταίρων αυτής. Τα ακίνητα της προσωπικής εταιρίας καταχωρούνται 
σε ειδική µερίδα του οικείου υποθηκοφυλακείου. Επίσης, η εταιρία έχει δικαίωµα να 
επιδιώξει ικανοποίηση για ηθική βλάβη που υπέστη η προσωπικότητά της. Τέλος, η 
εταιρία έχει το δικαίωµα να συµµετέχει ως µέλος άλλης εταιρίας, οποιοδήποτε τύπου, 
και να παρίσταται στο δικαστήριο ως διάδικο µέρος, εκπροσωπούµενη από τους 
νόµιµους εκπροσώπους της. 

1.3 Απεριόριστη ευθύνη εταίρων 

Στο άρθρο 22 Ε.Ν. ορίζεται: «Οι οµόρρυθµοι συνεταίροι, οι αναφερόµενοι εις το 
καταστατικό της εταιρίας έγγραφο, υπόκεινται αλληλεγγύως εις όλας τας υποχρεώσεις 
της εταιρίας, αν και υπογεγραµµένος παρ’ενός µόνου των συνεταίρων, υπό την 
εταιρικήν όµως επωνυµίαν». Η έννοια της αλληλεγγύης είναι η της σε ολόκληρο 
ενοχής κατά τον Αστικό Κώδικα. Την αλληλέγγυα ευθύνη φέρουν τόσο το νοµικό 
πρόσωπο της Ο.Ε., όσο και όλα τα (οµόρρυθµα) µέλη αυτής για την πληρωµή των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει νοµίµως η εταιρία. Ο δανειστής, εποµένως, 
δικαιούται να απαιτήσει το χρέος της εταιρίας κατ’αρεσκείαν από οποιοδήποτε εταίρο 
είτε εν όλω είτε εν µέρει. Να τονισθούν ιδιαιτέρως τα χαρακτηριστικά σηµεία της 
ευθύνης των οµόρρυθµων εταίρων: 

(a) Οι εταίροι της οµόρρυθµης εταιρίας (που είναι όλοι τους οµόρρυθµοι) ευθύνονται 
απεριόριστα και σε ολόκληρο. Το «απεριόριστα» σηµαίνει ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι 
ευθύνονται µε ολόκληρη την περιούσια τους, ενώ το «εις ολόκληρον» σηµαίνει 
αλληλέγγυα ευθύνη µεταξύ όλων των εταίρων. 

(b) Την ίδια ευθύνη έχουν και οι οµόρρυθµοι εταίροι της ετερόρρυθµης εταιρίας. 

(c) Σε περίπτωση λύσεως της εταιρίας δεν λύονται και οι υφιστάµενες συµβάσεις 
αυτής, έστω κι αν αναφέρονται σε χρόνο µεταγενέστερο της λύσεως. Οι οµόρρυθµοι 
εταίροι ευθύνονται µαζί µε την εταιρία για την εκπλήρωση των νοµίµων 
υποχρεώσεων «εις ολόκληρον» έκαστος και ο δανειστής δικαιούται να απαιτήσει το 
χρέος από οποιοδήποτε συνοφειλέτη. 

(d) Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε ανώνυµη, οι 
τέως οµόρρυθµοι εταίροι εξακολουθούν να ευθύνονται απεριορίστως και «εις 
ολόκληρον» για τις µέχρι της µετατροπής αναληφθείσες υποχρεώσεις της προσωπικής 
εταιρίας. Ανάλογη εφαρµογή της διατάξεως του άρθρου 53 παρ.  4  του Νόµου 
3190/55, που προβλέπει την παραπάνω ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων σε 
περίπτωση µετατροπής προσωπικής εταιρίας σε Ε.Π.Ε. 

(e) Κάθε νέος οµόρρυθµος εταίρος, που εισέρχεται σε προσωπική εταιρία, ευθύνεται  
για όλα τα χρέη αυτής, ασχέτως αν αυτά δηµιουργήθηκαν πριν ή µετά την είσοδο του 
στην εταιρία, εκτός αν δηµοσιεύθηκε αντίθετη µεταξύ των εταίρων συµφωνία για τα 
προγενέστερα (της εισόδου του) χρέη της εταιρίας. 

1.4 Εµπορική ιδιότητα εταιρίας και εταίρων  

Η  οµόρρυθµη εταιρία έχει την εµπορική ιδιότητα κατά το ουσιαστικό κριτήριο, 
δηλαδή, από τη δραστηριότητα που αναπτύσσει (εµπορικές πράξεις). Οι οµόρρυθµοι 
εταίροι τόσο των οµόρρυθµων όσο και των ετερόρρυθµων εταιριών είναι έµποροι5. Ο 

                                                 
5 Πάγια έπ’ αυτού η νοµολογία. Ο οµόρρυθµος εταίρος οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας µε 
εµπορικό αντικείµενο είναι έµπορος από µόνη τη συµµετοχή του στην εταιρία και εποµένως υπόκειται 
σε προσωπική κράτηση για τα εταιρικά εµπορικά χρέη (Εφετείο Αθηνών 11364/87 – Ε.Εµπ.∆. 1988, 
σελ.231). Η πτώχευση οµόρρυθµης εταιρίας επιφέρει τη λύση της, αλλά κατά το στάδιο της 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. 

- 16 - 

ετερόρρυθµος εταίρος εµπορικής ετερορρύθµου εταιρίας δεν αποκτά την εµπορική 
ιδιότητα από µόνο το γεγονός της συµµετοχής του σ’ αυτήν, αλλά η µεµονωµένη 
πράξη της συµµετοχής του είναι πράξη εµπορική.  

Η οµόρρυθµη εταιρία κρίνεται κατά το ουσιαστικό κριτήριο και συνεπώς αποκτά την 
εµπορική ιδιότητα, οσάκις κατά τον καταστατικό της σκοπό ενεργεί κυρίως και 
συνήθως εµπορικές πράξεις. Οι οµόρρυθµοι εταίροι αποκτούν την εµπορική ιδιότητα 
και εποµένως υπόκεινται σε προσωπική κράτηση για τα χρέη της εταιρίας από µόνη 
τη συµµετοχή τους σ’ αυτήν.  

2 ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

2.1 Σύµβαση εταιρίας 

Με τη σύµβαση εταιρίας δύο ή περισσότεροι υποχρεούνται αµοιβαίως στην επιδίωξη 
κοινού σκοπού (ιδίως οικονοµικού ) µε κοινές εισφορές. Τα συµβαλλόµενα πρόσωπα 
µπορεί να είναι φυσικά ή νοµικά –οπωσδήποτε, όµως, πρέπει να έχουν την 
απαιτούµενη δικαιοπρακτική ικανότητα. Κατά το άρθρο 127 Α.Κ. ικανός για κάθε 
δικαιοπραξία είναι όποιος έχει συµπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας. Για τη 
συµµετοχή στην ίδρυση προσωπικής εταιρίας ανηλίκου απαιτείται προηγούµενη 
δικαστική άδεια. Αν µεταξύ των ιδρυτών της Ο.Ε. περιλαµβάνεται και νοµικό 
πρόσωπο (άλλη εταιρία) , την συστατική πράξη (καταστατικό) της Ο.Ε. υπογράφει ο 
νόµιµος εκπρόσωπος αυτού.  

Η σύµβαση της οµόρρυθµης (αλλά και της ετερόρρυθµης) εταιρίας πρέπει να 
καταρτίζεται εγγράφως, αλλά το έγγραφο µπορεί να είναι ιδιωτικό. Το έγγραφο, µε το 
οποίο καταρτίζεται και αποδεικνύεται η εταιρική σύµβαση και το οποίο λέγεται 
καταστατικό, δεν απαιτείται να είναι δηµόσιο, όπως και στις ανώνυµες εταιρίες. Για 
τη σύσταση προσωπικής εταιρίας αρκεί το ιδιωτικό έγγραφο –δεν αποκλείεται, όµως, 
και η περίπτωση συντάξεώς του ενώπιον συµβολαιογράφου, κατ’ επιθυµία των 
ιδρυτών. Συµβολαιογραφικό έγγραφο, κατά τη σύσταση προσωπικής εταιρίας, 
απαιτείται οπωσδήποτε, όταν η εισφορά εταίρου περιλαµβάνει και εµπράγµατο 
δικαίωµα επί ακινήτου.  

Η σύµβαση της οµόρρυθµης εταιρίας διέπεται, βασικά, από τις συνδυασµένες 
διατάξεις των άρθρων 20-22 Ε.Ν. και 741-784 Α.Κ. 

Το ελάχιστο περιεχόµενο της εταιρικής συµβάσεως (καταστατικού) ορίζεται στο 
άρθρο 43 Ε.Ν., αλλά τα απαριθµούµενα σ’ αυτό στοιχεία πρέπει να θεωρούνται 
σήµερα ανεπαρκή για το καταστατικό µιας σύγχρονης εταιρίας. Σε επόµενες 
παραγράφους αναπτύσσεται λεπτοµερώς το θέµα αυτό, καταχωρείται ∆ε και 
υπόδειγµα καταστατικού.  

Κτήση δικαιωµάτων στην περίοδο που η εταιρία βρίσκεται υπό ίδρυση.  

Πριν από τη δηµοσίευση του καταστατικού της, η οµόρρυθµη εµπορική εταιρία δεν 
αποκτά νοµική προσωπικότητα, δεν µπορεί να συµβάλλεται ούτε να γίνεται 
υποκείµενο δικαιωµάτων. Σε περίπτωση συναλλαγών των µελών της υπό ίδρυση 
εταιρίας µε τρίτους, φορείς αυτών των δικαιωµάτων γίνονται οι εταίροι, έστω κι αν 
συµβαλλόµενοι ήθελαν να επέρχονται τα αποτελέσµατα των συναλλαγών στην 
εταιρία.  

                                                                                                                                            
εκκαθαρίσεως τόσο η εταιρία, όσο και οι εταίροι αυτής διατηρούν την εµπορική ιδιότητά τους (Εφετείο 
Αθηνών 7917/86 – Ε.Εµπ.∆. 198 σελ. 59. Ο πτωχεύσας έµπορος, όµως στερείται της εµπορικής 
ιδιότητας (Εφετείο Αθηνών 3760/7 – Ε.Εµπ.∆. 1987, σελ. 638). 
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Προσύµφωνο συστάσεως εταιρίας είναι δυνατόν να συνταχθεί µεταξύ των εταίρων. 
Το προσύµφωνο µπορεί να είναι –όπως και η κύρια σύµβαση- ιδιωτικό έγγραφο και 
πρέπει να έχει τα βασικά στοιχεία της εταιρικής συµβάσεως. 

2.2 Ικανότητα προσώπων για συµµετοχή σε Ο.Ε.  

Μετά τον Νόµο 1329/83 κάθε άνδρας και κάθε γυναίκα που έχει συµπληρώσει το 
δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας, δικαιούται να µετάσχει σε προσωπική εταιρία ως 
οµόρρυθµος ή ετερόρρυθµος εταίρος. Ο κάτω των 18 ετών ανήλικος (και των δύο 
φύλων), καθώς και ο τελών υπό νόµιµη ή δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη δεν 
µπορεί να συµµετάσχει ούτε ως οµόρρυθµο ούτε ως ετερόρρυθµο µέλος σε Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.6,7 

Η έγγαµη γυναίκα, µετά το Σύνταγµα του 1975 που καθιέρωσε την ισότητα των δύο 
φύλων και τον Νόµο 1329/83, µπορεί να µετέχει σε οποιουδήποτε τύπου εταιρία και 
γενικότερα να εµπορεύεται, χωρίς να χρειάζεται τη συναίνεση του συζύγου. 

Ο αλλοδαπός, εξάλλου µπορεί να µετέχει σε προσωπική εταιρία (αφού κατά το άρθρο 
4 Α.Κ. εξοµοιώνεται προς τον ηµεδαπό όσον αφορά τα αστικά δικαιώµατα). 

2.3 Σύνταξη καταστατικού Ο.Ε. 

Το καταστατικό της οµόρρυθµης εταιρίας συντάσσεται, συνήθως, από δικηγόρο, 
λογιστή ή άλλο πρόσωπο µε σχετικές γνώσεις. Η παρουσία συµβολαιογράφου δεν 
είναι απαραίτητη8. Το καταστατικό είναι η πρακτική µορφή υπό την οποία 
εµφανίζεται εγγράφως η εταιρική σύµβαση. Αποτελεί ∆ε και την απόδειξη συστάσεως 
της προσωπικής εταιρίας. Ακόµα χρησιµεύει και για τη δηµοσιότητα αυτής. Το 
καταστατικό υπογράφεται από όλους τους εταίρους. Αντίγραφό του υποβάλλεται στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. προς θεώρηση και πληρωµή του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου 
1%. Στη συνέχεια το θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. αντίγραφο του καταστατικού 
προσκοµίζεται στο Ταµείο Νοµικών και στο Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων, όπου 
καταβάλλεται εισφορά επί του ονοµαστικού ποσού του εταιρικού κεφαλαίου 0,5% και 
1% αντίστοιχα. Μετά το Νόµο 2081/92 απαιτείται και θεώρηση από το οικείο 
επιµελητήριο για το δικαίωµα χρήσεως της επωνυµίας της εταιρίας. Το ίδιο αντίγραφο 
καταστατικού, µε όλες τις έπ’ αυτού θεωρήσεις, προσκοµίζεται, τελικά στο 
πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, όπου καταχωρείται στα οικεία βιβλία εταιριών9. 
Με την τελευταία αυτή πράξη συντελείται η δηµοσιότητα της εταιρίας. 

                                                 
6 Οµόρρυθµη εταιρία που µεταξύ των ιδρυτών της περιλαµβάνει ανήλικο, ο οποίος ακύρως υπέγραψε 
την εταιρική σύµβαση, θεωρείται ότι ακύρως συστήθηκε. Ο άλλος (ενήλικος) εταίρος υποχρεούται να 
αποδώσει στον ανήλικο, νοµιµοτόκως, την εισφορά και τυχόν άλλες καταβολές που έγιναν απ’ αυτόν 
(τον ανήλικο) κατά τις αρχές του αδικαιολόγητου πλουτισµού (Πολ. Πρωτ. Αθηνών 4254/84, Ε.Εµπ.∆. 
1985, σελ. 280).  
7 Αν, παρά τα ανωτέρω, στη σύσταση προσωπικής εµπορικής εταιρίας µετάσχει ανήλικος, 
δηµιουργείται ανώµαλος ή «εν τοις πράγµασι υπάρχουσα» εταιρία (Εφετείο Αθηνών 6095/85, 
ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1987, σελ. 816). 
8 Το συστατικό της Ο.Ε. έγγραφο (καταστατικό), λοιπόν, µπορεί να είναι ιδιωτικό ή συµβολαιογραφικό. 
Συµβολαιογραφικό θα είναι υποχρεωτικά, όταν από διάταξη του νόµου απαιτείται τούτο, όπως επί 
εισφοράς ακινήτου (άρθρα 158,369 Αστικού Κώδικα). 
9 Ο γραµµατέας του Πρωτοδικείου είναι υποχρεωµένος να µη δεχθεί για καταχώρηση στα βιβλία 
εταιριών συµφωνητικά συστάσεως, τροποποιήσεως ή λύσεως προσωπικών εταιριών και Ε.Π.Ε. αν αυτά 
δεν έχουν θεωρηθεί από το οικείο επιµελητήριο για το δικαίωµα χρήσεως της επωνυµίας και του 
διακριτικού τίτλου (άρθρο 7 Νόµου 2081/92). 
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από το Ι.Κ.Α. για όλα τα µέλη της Ο.Ε. (απόφαση 
Υπουργείου Εργασίας 21/116/2000). 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. 

- 18 - 

2.4 Έξοδα συστάσεως Ο.Ε. 

Τα έξοδα συστάσεως µιας προσωπικής εταιρίας (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) –εκτός, βέβαια, από την 
αµοιβή του προσώπου που ετοίµασε το καταστατικό- ανέρχονται στα εξής ποσά: 

Α) φόρος 1% στη συγκέντρωση κεφαλαίου, κατά την έκφραση του Νόµου 1676/86 
(άρθρα 17-31). Ο φόρος αυτός αντικατέστησε, από 1 Ιανουαρίου 1987, το χαρτόσηµο 
2,4% που επιβάλλονταν προηγουµένως στο ποσό του κεφαλαίου της εταιρίας. Κατά 
το Νόµο 1676/86, η καταβολή του φόρου 1% γίνεται εντός 15 ηµερών από τη 
σύσταση της εταιρίας, βάσει δηλώσεως σε ειδικό έντυπο της ∆.Ο.Υ. που υποβάλλεται 
σε τρία αντίγραφα. Τα δύο από τα αντίγραφα αυτά κρατά η ∆.Ο.Υ. για το αρχείο της 
και το τρίτο επιστρέφεται στην εταιρία ως αποδεικτικό της πληρωµής. Στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. (  της έδρας της εταιρίας) υποβάλλονται δύο αντίγραφα του καταστατικού. Η 
∆.Ο.Υ. κρατά το ένα στο αρχείο της και επιστρέφει το άλλο θεωρηµένο (µε τη 
βεβαίωση ότι καταβλήθηκε ο φόρος 1%). Ο φόρος 1% επιβάλλεται κατά τη σύσταση 
(ίδρυση) των εταιριών και επί του αναγραφόµενου στο καταστατικό κεφαλαίου. Είναι 
αδιάφορο αν η σύσταση γίνεται µε εισφορές σε χρήµα ή σε είδος και ακόµα αν η 
ιδρυόµενη εταιρία προέρχεται από µετατροπή ή συγχώνευση άλλων εταιριών. Στην 
τελευταία, όµως, περίπτωση από το εταιρικό κεφάλαιο που αναγράφεται στο 
καταστατικό της προελθούσας από µετατροπή ή συγχώνευση εταιρίας, αφαιρείται το 
κεφάλαιο που αναγράφεται στα καταστατικά της µετατρεπόµενης ή των 
συγχωνευοµένων εταιριών και καταβάλλεται φόρος 1% επί της διαφοράς. Στις 
περιπτώσεις συστάσεως εταιρίας, αυξήσεως εταιρικού κεφαλαίου, µετατροπής και 
συγχωνεύσεως εταιριών, ο φόρος υπολογίζεται στην «πραγµατική αξία» των κάθε 
είδους εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων. Ως «πραγµατική ∆ε αξία» νοείται η 
αγοραία αξία, δηλαδή εκείνη στην οποία θα µπορούσε κάποιος να µεταβιβάσει 
ευχερώς τα δικαιώµατά του. 

Η «πραγµατική αξία» των εισφερόµενων κάθε είδους περιουσιακών στοιχείων 
εξακριβώνεται από τη φορολογική αρχή, η οποία δεν δεσµεύεται από την αποτίµηση 
των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε από τους εταίρους κ.λ.π. αν η αποτίµηση της 
χρηµατικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, που έγινε στο καταστατικό ή τη 
συστατική πράξη αποδεικνύεται ανακριβής, η φορολογούσα αρχή προσδιορίζει, 
κατόπιν ελέγχου, την πραγµατική αξία επί της οποίας θα επιβάλλει τον φόρο.  

Είδη εισφορών. Οι εισφορές των εταίρων δυνατόν να συνίστανται σε χρήµατα, 
κινητά πράγµατα, εµπορεύµατα, ακίνητα, προσωπική εργασία, και γενικά σε κάθε 
πράγµα που µπορεί να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς των εταίρων, καθώς και σε 
ασώµατα περιουσιακά στοιχεία, όπως φήµη, πελατεία, πίστη κ.λ.π. Για τον 
υπολογισµό του φόρου στις κατά τα ανωτέρω εισφορές των εταίρων λαµβάνεται 
υπόψη η «πραγµατική αξία» αυτών, η οποία προσδιορίζεται κατόπιν εκτιµήσεως των 
αρµόδιων οργάνων της ∆.Ο.Υ. 

Εάν η αρµόδια υπηρεσία της ∆.Ο.Υ. εκτιµήσει τις εισφορές σε είδος σε µεγαλύτερη 
αξία από εκείνη που συµφωνήθηκε µεταξύ των εταίρων και αναφέρεται στο 
καταστατικό, τότε τόσο ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%, όσο και οι εισφορές 
υπέρ Ταµείου Συντάξεως Νοµικών και Ταµείου Πρόνοιας ∆ικηγόρων υπολογίζονται 
επί της αυξηµένης τιµής εκτιµήσεως της ∆.Ο.Υ. και όχι επί της αναγραφόµενης στο 
καταστατικό. Τούτο προβλέπει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 10 του Ν.∆. 
4114/60. 

Αναβίωση εταιρίας. Σε περίπτωση αναβιώσεως της εταιρίας δεν οφείλεται φόρος 
συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%, επειδή στην αναβίωση δεν έχουµε ίδρυση νέας 
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εταιρίας (δεν έχουµε δηλαδή πράξη υποκείµενη στο φόρο), αλλά συνέχιση του ίδιου 
νοµικού προσώπου µε την αρχική του νοµική µορφή. 

Β) Εισφορά υπέρ Ταµείου Σύνταξης Νοµικών. Με το θεωρηµένο από την ∆.Ο.Υ. 
αντίγραφο καταστατικού, ο ενδιαφερόµενος απευθύνεται στο Ταµείο Συντάξεως 
Νοµικών, όπου καταβάλλει την εισφορά 0,50% υπέρ αυτού. Το θεωρηµένο από την 
∆.Ο.Υ. αντίγραφο καταστατικού θεωρείται και στο Ταµείο Συντάξεως Νοµικών. 

 Γ) Εισφορά υπέρ Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων.   Με την ίδια διαδικασία, το 
θεωρηµένο κατά τα άνω αντίγραφο καταστατικού υποβάλλεται και στο Ταµείο 
Προνοίας ∆ικηγόρων, όπου καταβάλλεται εισφορά 1% επί του ποσού του 
αναγραφόµενου στο καταστατικό εταιρικού κεφαλαίου. Η αρµόδια υπηρεσία του 
Ταµείου Προνοίας ∆ικηγόρων θεωρεί, επίσης, το αντίγραφο του καταστατικού, 
βεβαιούσα την είσπραξη της υπέρ αυτής εισφοράς. 

Να σηµειωθεί επίσης, ότι η διαδικασία και τα έξοδα συστάσεως, καθώς και η 
διαδικασία δηµοσιότητας των οµορρύθµων και εκείνη των ετερορρύθµων εταιριών 
είναι ακριβώς όµοια. 

∆ηµοσίευση καταστατικού. Το θεωρηµένο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ., το οικείο 
επιµελητήριο και τα Ταµεία Συντάξεως Νοµικών και Προνοίας ∆ικηγόρων 
καταστατικό και ένα ακόµα αντίγραφο αυτού υποβάλλονται στο Πρωτοδικείο για να 
γίνει η καταχώρηση στα τηρούµενα βιβλία εταιριών. Αρµόδιο Πρωτοδικείο για την 
καταχώρηση του καταστατικού είναι αυτό της έδρας της εταιρίας. Κατά το άρθρο 42 
Ε.Ν. η καταχώρηση πρέπει να γίνεται εντός 15 ηµερών από τη χρονολογία του 
καταστατικού και αυτό αποτελεί τη δηµοσίευση (δηµοσιότητα). Στο ίδιο άρθρο 
αναφέρεται ότι στο Πρωτοδικείο υποβάλλεται περίληψη του καταστατικού, που 
µάλιστα πρέπει και να αναρτηθεί σε κατάλληλο χώρο του καταστήµατος του 
Πρωτοδικείου για τρεις ολόκληρους µήνες. Στην πράξη έχει επικρατήσει από µακρού 
να υποβάλλεται για καταχώρηση πλήρες αντίγραφο του καταστατικού, θεωρηµένο 
κατά τα άνω, το οποίο στη συνέχεια θεωρείται και από το Πρωτοδικείο και παίρνει 
δύο αριθµούς καταχωρήσεως (στο γενικό και στο ειδικό µητρώο). Η περίληψη έχει 
καταργηθεί. Το αντίγραφο του καταστατικού µε τις διάφορες θεωρήσεις παραµένει 
στο αρχείο του Πρωτοδικείου, ενώ στην εταιρία χορηγείται αντίγραφο θεωρηµένο απ’ 
αυτό. Συνεπώς, στο Πρωτοδικείο θα υποβληθούν τόσα αντίγραφα καταστατικού, όσα 
επιθυµεί να λάβει η εταιρία µε τη θεώρηση αυτού και ένα ακόµα για το αρχείο του 
Πρωτοδικείου. 

Το άρθρο 42 Ε.Ν. ορίζει ότι αν η εταιρία έχει υποκαταστήµατα σε άλλους νοµούς, 
υποχρεούται να επαναλάβει τη διαδικασία δηµοσιεύσεως και στα Πρωτοδικεία των 
νοµών που ευρίσκονται τα υποκαταστήµατα. 

Έλλειψη δηµοσιεύσεως του καταστατικού. ∆εν επιφέρει την αυτόµατη λύση της 
εταιρίας. Κατά την επικρατούσα άποψη «της υπάρξεως της εταιρίας εν τοις 
πράγµατι», η εταιρία λειτουργεί όπως και η δηµοσιευθείσα. Μεταγενέστερη 
πραγµατοποίηση της δηµοσιεύσεως καλύπτει το κενό που δηµιουργήθηκε και έτσι 
αίρεται η ανωµαλία. Αυτά ως προς τις µεταξύ των εταίρων σχέσεις. Αλλά ούτε και 
κατά των τρίτων µπορεί να επικαλεσθεί η εταιρία ή οι εταίροι αυτής την έλλειψη 
δηµοσιεύσεως του καταστατικού. Αντίθετα, οι τρίτοι έχουν την ευχέρεια να 
προκαλέσουν την ακυρότητα της εταιρίας από γεγονός της µη δηµοσιεύσεως του 
καταστατικού της ή να θεωρήσουν την εταιρία ισχυρή. 
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Συνέπεια της ανωτέρω αντιλήψεως είναι ότι το καταστατικό της εταιρίας είναι 
έγγραφο συστατικό και όχι αποδεικτικό αυτής – άρα η εταιρία αποδεικνύεται και µε 
µάρτυρες, ως «εν τοις πράγµασιν υπάρχουσα». 

3. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ Ο.Ε. 

3.1 Κατηγορία λογιστικών βιβλίων 

Οι προσωπικές εταιρίες δεν έχουν υποχρέωση από το νόµο να τηρήσουν λογιστική 
κατά τη διπλογραφική µέθοδο, εκτός αν ξεπεράσουν κάποιο όριο ετησίων 
ακαθάριστων εσόδων10. Έτσι, οι περισσότερες από τις προσωπικές εταιρίες, µετά τη 
σύστασή τους, τηρούν βιβλία πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας του Κ.Β.Σ., που δεν 
απαιτούν διπλογραφία. Άρα, γι’ αυτές τις περιπτώσεις δεν ισχύουν όσα 
αναπτύσσονται εδώ. 

Στην παρούσα παράγραφο, λοιπόν, εξετάζονται οι λογιστικές εγγραφές συστάσεως 
της οµόρρυθµης εταιρίας, που από την αρχή τηρεί προαιρετικά βιβλία τρίτης 
κατηγορίας ή που αναγκασθεί, λόγω ύψους ακαθάριστων εσόδων, να τηρήσει στο 
µέλλον. 

3.2 Είδη εισφορών 

Οι εισφορές των εταίρων προς σύσταση οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας 
δυνατόν να περιλαµβάνουν χρήµα (µετρητά ή επιταγές) ή και κάθε άλλο αντικείµενο 
που µπορεί να αποτιµηθεί σε χρήµα. Οι εισφορές σε είδος µπορεί να περιλαµβάνουν: 
α) Ακίνητα κατά κυριότητα. β) Κινητά πράγµατα (εµπορεύµατα, χρεόγραφα, 
γραµµάτια εισπρακτέα, απαιτήσεις κατά τρίτων κ.λ.π.) επίσης κατά κυριότητα. γ) Τη 
χρήση ή την επικαρπία πράγµατος. δ) Την προσωπική εργασία εταίρου. ε) την 
εµπορική πίστη και φήµη αυτού (Goodwill).  

3.3 Εισφορά χρήσεως ακινήτου 

Όταν εισφέρεται η χρήση ακινήτου από τον εταίρο στον οποίο ανήκει, ως συµµετοχή 
του στο κεφάλαιο της εταιρίας, η εισφορά αυτή αποτιµάται κατά τα αναπτυσσόµενα 
στην επόµενη υποπαράγραφο και υποβάλλεται σε πληρωµή φόρου συγκεντρώσεως 
κεφαλαίου 1%. 

Είναι διαφορετική η περίπτωση εισφοράς χρήσεως ακινήτου σε προσωπική εταιρία, 
για ορισµένο χρονικό διάστηµα, όχι για την απόκτηση ποσοστών συµµετοχής του 
εισφέροντος στο κεφάλαιο αυτής. Στην περίπτωση αυτή, το Υπουργείο Οικονοµικών 
θεωρεί τη µισθωτική αξία της χρήσεως του ακινήτου ως εισόδηµα από οικοδοµές, το 
οποίο αποκτά ο εισφέρων τη χρήση του ακινήτου. 

3.4 Αποτίµηση εισφορών σε είδος 

Κατ’ αρχήν, όλες οι εισφορές σε είδος αποτιµούνται κατόπιν συµφωνίας µεταξύ των 
εταίρων και όχι από κάποια επιτροπή, όπως γίνεται µε τις εισφορές σε είδος των 
ιδρυτών ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης. Τα γραµµάτια 
εισπρακτέα και τα χρεόγραφα γενικώς, καθώς και οι απαιτήσεις κατά τρίτων και άλλα 
συναφή στοιχεία αποτιµούνται µε την αξία τους κατά την ηµέρα της εισφοράς. Σε 
κάθε περίπτωση, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αρµόδια ∆.Ο.Υ., στην οποία θα 
προσκοµισθεί το καταστατικό για θεώρηση και καταβολή του φόρου συγκεντρώσεως 

                                                 
10 Το όριο αυτό είναι 1.000.000 €. Όταν µία Ο.Ε. ή Ε.Ε. ξεπεράσει, σε κάποια χρήση, το όριο αυτό σε 
ακαθάριστα έσοδα, υποχρεούται από την αµέσως επόµενη χρήση να τηρήσει λογιστικά βιβλία κατά τη 
διπλογραφική µέθοδο (άρθρα 4 § 7 και 7 § 1 Κ.Β.Σ.). 
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κεφαλαίου 1%, θα προβεί σε δική της αποτίµηση των εισφορών σε είδος. Η εκτίµηση 
των σε είδος εισφορών, που θα κάνει η ∆.Ο.Υ., πιθανότατα θα είναι µεγαλύτερης 
αξίας από εκείνη της αποτιµήσεως, που έκαναν οι εταίροι κατόπιν ελεύθερης µεταξύ 
τους συµφωνίας. 

Αυτό σηµαίνει ότι θα πληρωθεί στην ∆.Ο.Υ. µεγαλύτερο ποσό φόρου συγκεντρώσεως 
κεφαλαίου 1%, αλλά δεν θα επέλθει τροποποίηση του καταστατικού ως προς το ποσό 
του εταιρικού κεφαλαίου. Το κεφάλαιο της εταιρίας θα παραµείνει στο ύψος που 
προσδιορίσθηκε από τη αρχή µε την ελεύθερη συµφωνία των ιδρυτών της εταιρίας. 
Όµως, τα δικαιώµατα υπέρ Ταµείου Συντάξεως Νοµικών και Ταµείο Προνοίας 
∆ικηγόρων θα υπολογισθούν µε βάση την εκτίµηση που έκανε η αρµόδια ∆.Ο.Υ. στην 
αξία των εισφορών σε είδος. 

3.5 Παράδειγµα λογιστικών εγγραφών συστάσεως Ο.Ε. 

Οι Α και Β συστήνουν οµόρρυθµη εταιρία εισφέροντας ο καθένας τους τα ακόλουθα: 

Εισφορές εταίρου Α 

Μετρητά  1.000,00 € 

Γραµµάτια πελατών του ονοµαστικής αξίας  1.050,00 € 

Και σηµερινής 1.000,00 € 

Εµπορεύµατα αξίας 2.000,00 € 

Απαιτήσεις κατά πελατών απόλυτα φερέγγυες 1.000,00 € 

 Σύνολο: 5.000,00 € 

Εισφορές εταίρου Β  

Μηχάνηµα αξίας (που συµφωνήθηκε ελεύθερα µεταξύ  

των ιδρυτών της εταιρίας) 5.000,00 € 

Το καταστατικό της εταιρίας θα αναγράφει ύψος κεφαλαίου 10.000,00 € (δηλαδή από 
5.000,00 € ο κάθε  εταίρος). Ας υποθέσουµε ότι η ∆.Ο.Υ., στην οποία προσκοµίσθηκε 
το καταστατικό για θεώρηση, εκτίµησε την αξία του µηχανήµατος σε 20.000,00 €. Θα 
καταβληθεί σ’ αυτήν φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου ανερχόµενος στο ποσό των 
(25.000,00 Χ 1% =) 250,00 €. Στην ίδ ια αξία των 25.000,00 € θα υπολογισθούν και οι 
εισφορές υπέρ του Ταµείου Συντάξεως Νοµικών και του Ταµείου Προνοίας 
∆ικηγόρων. Αυτό όµως δεν θα επιφέρει τροποποίηση του ύψους του κεφαλαίου, που 
αναγράφεται στο καταστατικό, ούτε µεταβάλει τη σχέση συµµετοχής των εταίρων 
στην εταιρία. Συνεπώς και οι λογιστικές εγγραφές συστάσεως της οµόρρυθµης θα 
ακολουθήσουν τα στοιχεία του καταστατικού και δεν θα επηρεασθούν από τη 
διαφορετική εκτίµηση που έκανε η ∆.Ο.Υ. στην αξία του µηχανήµατος. 

Η πρώτη λογιστική εγγραφή είναι αυτή που θα εµφανίσει τους λογαριασµούς των 
εισφορών. Θα χρεωθούν οι προσωπικοί λογαριασµοί των εταίρων για να εµφανισθούν 
οι υποχρεώσεις που ανέλαβαν έναντι της εταιρίας και θα πιστωθεί ο λογαριασµός του 
εταιρικού κεφαλαίου. 
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.03 Εταίροι. Λογ/σµός καλύψεως κεφαλαίου   10.000,00 

33.03.00 Λογαριασµός εταίρου Α  5.000,00 

33.03.01 Λογαριασµός εταίρου Β  5.000,00 

 40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 40.06 Εταιρικό κεφάλαιο  10.000,00 

Κάλυψη του εταιρικού κεφαλαίου από τους εταίρους, σύµφωνα µε το άρθρο … του 
καταστατικού. 

Θα ακολουθήσει η εγγραφή καταβολής των εισφορών, που θα έχει την ακόλουθη µορφή. 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.00 Ταµείο 1000,00 

31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

31.00 Γραµµάτια στο χαρτοφυλάκιο  1050,00 

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ  2000,00 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1000,00 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  5000,00 

 33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  10.000,00 

33.03 Εταίροι. Λογ/σµός καλύψεως κεφαλαίου 

 33.03.00 Λογ. Εταίρου Α  5000,00 

 33.03.01 Λογ. Εταίρου Β  5000,00 

 31 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 

 31.06 Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων 

 εισπρακτέων  50,00  

 10.050,00 10.050,00 

Καταβολή εισφορών των εταίρων ιδρυτών, σύµφωνα µε το καταστατικό 

Οι παραπάνω εγγραφές πρέπει να γίνουν αµέσως µετά τη δηµοσίευση του 
καταστατικού και τη θεώρηση των βιβλίων στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Αν καθυστερήσει 
λίγες µέρες η καταβολή των εισφορών µπορεί να υπάρξει ετεροχρονισµός των δύο 
εγγραφών.   Στη δεύτερη εγγραφή της καταβολής των εισφορών και στο σκέλος της 
χρεώσεως, ο λογαριασµός «31.00 Γραµµάτια εισπρακτέα στο χαρτοφυλάκιο» 
χρεώνεται µε την ονοµαστική αξία των γραµµατίων (1050,00 €), ε νώ ταυτόχρονα 
πιστώνεται ο λογαριασµός «31.06 Μη δεδουλευµένοι τόκοι γραµµατίων 
εισπρακτέων» µε το ποσό των 50,00 €. Έτσι εµφανίζεται , ορθώς η καταβολή της 
πραγµατικής (σηµερινής) εισφοράς του Α, που όσον αφορά τα γραµµάτια εισπρακτέα 
είναι (1050,00 – 50,00=) 1000,00 €. 
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Μετά τις άνω εγγραφές ανοίγµατος των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας οι 
λογαριασµοί του γενικού καθολικού και των σχετικών αναλυτικών καθολικών θα 
εµφανίζουν την παρακάτω εικόνα: 

Λογιστικές εγγραφές εξόδων ιδρύσεως. 

Τα διάφορα έξοδα συστάσεως της εταιρίας θα καταχωρηθούν στα βιβλία της εταιρίας. 
Θα χρεωθεί ένας υπό-λογαριασµός του πρωτοβαθµίου «64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α» µε 
κατάλληλο τίτλο π.χ. «64.90 Έξοδα συστάσεως εταιρίας». Εάν υπάρχει αµοιβή προς 
δικηγόρο ή άλλο ελεύθερο επαγγελµατία, φυσικά αυτή θα καταχωρηθεί στο 
λογαριασµό «61.00 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών». Ο φόρος 
συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% θα καταχωρηθεί στη χρέωση του λογαριασµού «63 
ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ». Αυτά εφόσον πρόκειται για τα συνήθη έξοδα συστάσεως της 
εταιρίας. Εάν έχουν δηµιουργηθεί µεγάλα έξοδα για την ίδρυση και την οργάνωση της 
εταιρίας, τότε αυτά θα καταχωρηθούν στον πρωτοβάθµιο λογαριασµό «16 
ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΣ» 
και µάλιστα στον υπό-λογαριασµό «16.10 Έξοδα ιδρύσεως και πρώτης 
εγκαταστάσεως». Ο νόµος επιτρέπει όπως τα έξοδα αυτά αποσβεσθούν εφάπαξ  ή σε 
περισσότερες (µέχρι 5) χρήσεις. 

Εγγραφές ενάρξεως Ο.Ε. που τηρεί βιβλία δεύτερης κατηγορίας Κ.Β.Σ. 

Στο Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και στη στήλη Εισπράξεων του Ταµείου καταχωρούνται 
τα ποσά των εισφορών σε χρήµα (αναλυτικά για κάθε εταίρο). Στο τέλος του ίδιου 
βιβλίου, σε ιδιαίτερη σελίδα, καταχωρούνται (αναλυτικά) όλες οι εισφορές σε είδος 
των εταίρων- όπως γίνεται και µε τα άλλα πάγια που αγοράζει η εταιρία. 

4. ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

4.1 Γενικές παρατηρήσεις 

Οι λειτουργικές ανάγκες µιας οµόρρυθµης εταιρίας συχνά επιβάλλουν την αύξηση του 
εταιρικού κεφαλαίου. η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου γίνεται, συνήθως, µε την 
καταβολή συµπληρωµατικών εισφορών εκ µέρους των εταίρων. Για να µη µεταβληθεί 
η σχέση συµµετοχής στην εταιρία µεταξύ εταίρων, πρέπει οι συµπληρωµατικές 
εισφορές αυτών να είναι ανάλογες προς τις αρχικές. ∆ηλαδή, αν σε µία εταιρία µε 
κεφάλαιο 10.000 € µετέχουν δύο µέτοχοι , ο Α και ο Β, µε ποσοστό 40% και 60% 
αντίστοιχα, και αποφασισθεί ο διπλασιασµός του εταιρικού κεφαλαίου, θα πρέπει ο Α 
να καταβάλει 4.000 € και ο Β 6.000 €, εφόσον οι εταίροι επιθυµούν τη διατήρηση της 
αρχικής τους σχέσεως. 

Η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να προέλθει και από νέες εισφορές σε 
είδος, που η αξία τους θα συµφωνηθεί και θα γίνει δεκτή από όλους τους υπάρχοντες 
εταίρους. 

Επίσης, η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου µπορεί να επιτευχθεί και µε την είσοδο 
νέων εταίρων στην εταιρία. Είναι φανερό, ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση θα 
έχουµε, οπωσδήποτε, µεταβολή στα ποσοστά συµµετοχής των αρχικών εταίρων. 

4.2 ∆άνεια ή καταθέσεις των εταίρων προς την εταιρία 

∆άνεια των εταίρων προς την εταιρία, έντοκα ή άτοκα, χαρτοσηµαίνονται προς 2,4% 
και η σχετική δήλωση και απόδοση του χαρτοσήµου γίνεται εντός 15 ηµερών του 
επόµενου µήνα από εκείνον κατά τον οποίο χορηγήθηκε το δάνειο. Εάν το δάνειο 
χορηγήθηκε µε έγγραφο συµφωνητικό (µεταξύ εταίρου και εταιρίας), η δήλωση και η 
απόδοση του χαρτοσήµου γίνεται εντός πέντε ηµερών από την ηµεροµηνία του 
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δανείου. Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση δανείου της εταιρίας προς εταίρους. Εάν η 
κατάθεση µετρητών από τους εταίρους προς την εταιρία δεν χαρακτηρίζεται (σε 
σχετικό συµφωνητικό ή στην οικεία εγγραφή στα λογιστικά βιβλία) ως δάνειο, αλλά 
αποτελεί απλή ταµειακή διευκόλυνση, τότε το χαρτόσηµο ανέρχεται σε 1,2% και η 
δήλωση και η απόδοσή του γίνεται εντός 15 ηµερών, κατά τα άνω. 

Αντίθετα µε τα παραπάνω περί δανείων και ταµειακών διευκολύνσεων των εταίρων 
προς την εταιρία, οι καταθέσεις µετρητών εκ µέρους των εταίρων στο ταµείο της 
εταιρίας, που προορίζονται για αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, δεν 
χαρτοσηµαίνονται. Πρέπει, όµως, στην περίπτωση αυτή να πιστώνεται ο λογαριασµός 
«43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ/  43 .01  Καταθέσεις 
εταίρων». 

Σε κάθε περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου επέρχεται τροποποίηση του 
καταστατικού, γιατί µεταβάλλεται το άρθρο που αναγράφει το ύψος του εταιρικού 
κεφαλαίου και ενδεχοµένως το άρθρο που εκφράζει τη σχέση συµµετοχής των 
εταίρων κ.α. Όταν συνταχθεί και υπογραφεί το τροποποιητικό έγγραφο τ ο υ  
καταστατικού (οπότε συντελείται η αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου) πρέπει να 
πληρωθεί ο φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% µε την υποβολή αντίστοιχης 
δηλώσεως στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.  ( εντός 15 ηµερών από την υπογραφή του 
τροποποιητικού εγγράφου). 

4.3 ∆ιαδικασία τροποποιήσεως 

Η διαδικασία τροποποιήσεως του καταστατικού είναι η ίδια µε εκείνη της 
δηµοσιεύσεως του αρχικού καταστατικού. Το τροποποιηµένο καταστατικό 
υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. ,  ( της έδρας της εταιρίας) για θεώρηση και 
πληρωµή του φόρου συγκεντρώσεως 1% επί του ποσού της αυξήσεως. Η ∆.Ο.Υ. έχει 
και στην περίπτωση αυξήσεως του εταιρικού κεφαλαίου µε εισφορές σε είδος το 
δικαίωµα να προβεί σε δική της εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων ειδών και να 
υπολογίσει επί αυτής το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%. Μετά τη θεώρηση του 
καταστατικού από την ∆.Ο.Υ., τούτο θεωρείται και στα Ταµεία Συντάξεως Νοµικών 
και Προνοίας ∆ικηγόρων, όπου πληρώνονται και τα ανάλογα τέλη και κατόπιν 
προσάγεται στο οικείο πρωτοδικείο για τη διαδικασία της δηµοσιεύσεως. Η 
διαδικασία αυτή περιλαµβάνει ουσιαστικά την καταχώρηση του τροποποιηµένου 
καταστατικού στα ειδικά βιβλία του περί εταιριών και τη θεώρηση του καταστατικού. 

Υπ’όψη και η υποχρέωση θεωρήσεως της τροποποιήσεως του καταστατικού από το 
οικείο επιµελητήριο, που επιβλήθηκε µε το άρθρο 7 του Νόµου 2081/92. 

Συνήθως, η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται σε ιδιαίτερο (ιδιωτικό) 
συµφωνητικό έγγραφο, ξεχωριστό τελείως από το αρχικό (συστατικό) έγγραφο ή και 
τα µεταγενέστερα τροποποιητικά συµφωνητικά, στο οποίο φυσικά αναφέρονται όλα 
τα προηγούµενα. Έτσι, κάθε νέο τροποποιητικό συµφωνητικό αναφέρεται στα 
προηγούµενα και τα συµπληρώνει. Προτιµότερο, ωστόσο, είναι το έγγραφο 
συµφωνητικό, που τροποποιεί το καταστατικό, να περιλαµβάνει και ολόκληρο το 
κείµενο του καταστατικού µε όλες τις τροποποιήσεις σε κωδικοποιηµένη µορφή. 

5. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

5.1 Γενικά 

Η σύµβαση εταιρίας, που συνάπτεται µεταξύ των ιδρυτών αυτής, αποτυπώνεται σε 
ένα ιδιωτικό ( ή και συµβολαιογραφικό) έγγραφο. Το έγγραφο αυτό είναι τυπικό και 
επικράτησε να ονοµάζεται «Καταστατικό», πρέπει ∆ε να έχει ένα ελάχιστο 
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περιεχόµενο, το οποίο προκύπτει από τις περί εταιριών διατάξεις του Εµπορικού 
Νόµου, του Αστικού Κώδικα, άλλων Νόµων, της διαµορφωθείσας νοµολογίας και 
πρακτικής. Τα κύρια σηµεία που πρέπει να περιλαµβάνει ένα καταστατικό είναι: το 
προοίµιο και το κυρίως σώµα του καταστατικού, στο οποίο περιλαµβάνονται όλες οι 
απαραίτητες για τη λειτουργία της εταιρίας διατάξεις. 

5.2 Το προοίµιο 

Το έγγραφο της συµβάσεως εταιρίας αρχίζει µε ένα προοίµιο, που περιλαµβάνει την 
επικεφαλίδα, τον τόπο και το χρόνο συστάσεως, τα πλήρη στοιχεία ταυτότητας των 
συµβαλλοµένων και ενδεχοµένως περίληψη του αντικειµένου συµβάσεως. 

Η επικεφαλίδα του εγγράφου είναι ενδεικτική του περιεχοµένου της συµβάσεως και 
πρέπει να αποδίδει αυτό κατά τον πιο σαφή τρόπο. 

Ο τόπος και ο χρόνος συστάσεως της εταιρίας είναι απαραίτητα στοιχεία για το 
ιστορικό της συστάσεως και όχι για την εγκυρότητα αυτής. Τούτο, γιατί σε περίπτωση 
παραλείψεως αναγραφής του τόπου συντάξεως του εγγράφου, µπορεί να θεωρηθεί ως 
τέτοιος ο τόπος δηµοσιεύσεως του καταστατικού (στο οικείο Πρωτοδικείο). Αλλά και 
η έλλειψη χρονολογίας αναπληρώνεται από εκείνη της κατά άνω δηµοσιεύσεως, οπότε 
το έγγραφο της συστάσεως αποκτά βέβαιη χρονολογία. 

Οι εταίροι (οι συµβαλλόµενοι για τη σύσταση της εταιρίας) αναγράφονται όλοι στη 
σειρά µε τα πλήρη στοιχεία τους (ονοµατεπώνυµο και πατρώνυµο, ιθαγένεια, 
επάγγελµα, διεύθυνση κατοικίας, αριθµός και εκδούσα αρχή δελτίου ταυτότητας). Η 
αναγραφή όλων των παραπάνω στοιχείων των συµβαλλοµένων δεν επιβάλλεται από 
τις περί εταιριών διατάξεις του Εµπορικού Νόµου και του Αστικού Κώδικα, αλλά 
είναι σκόπιµο να υπάρχουν στο συστατικό έγγραφο για λόγους τάξεως και για 
κάλυψη, ενδεχοµένως, απαιτήσεων άλλων νόµων (π.χ. του Ποινικού Νόµου). 

5.3 Το καταστατικό 

Το καταστατικό – χωρισµένο σε άρθρα, ίσως και σε κεφάλαια – περιέχει όλους τους 
όρους της συµφωνίας συστάσεως, λειτουργίας και λύσεως της εταιρίας. Πιο 
συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τους ακόλουθους όρους: 

Α) Τη σύσταση και τον τύπο της εταιρίας. Το πρώτο άρθρο του καταστατικού 
αρχίζει ως εξής: «Συνιστάται σήµερα οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία…». 

Β) Την επωνυµία. Κατά το άρθρο 21 Ε.Ν. και µόνο τα ονόµατα των εταίρων µπορούν 
να συστήσουν την εταιρική επωνυµία. Η θεωρία και η νοµολογία δέχθηκαν ότι δεν 
είναι απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται στην επωνυµία όλα τα ονόµατα των 
εταίρων. Στην πράξη επικράτησε να αναφέρονται στην επωνυµία µόνο ένα ή δύο 
ονόµατα εταίρων µε την προσθήκη των λέξεων «και Σία» που σηµαίνει και 
συντροφία. Η επωνυµία είναι το όνοµα του νοµικού προσώπου της εταιρίας, το οποίο 
τη διακρίνει από τα φυσικά πρόσωπα που την απαρτίζουν και µε το οποίο εµφανίζεται 
αυτή (η εταιρία) στις συναλλαγές της. Γι’ αυτό ακριβέστερο είναι να µιλάµε περί 
εµπορικής επωνυµίας. Η εταιρία µπορεί να έχει επιπλέον και διακριτικό τίτλο, καθώς 
επίσης και κάποιο σήµα (που προστατεύονται µε ξεχωριστές διατάξεις νόµων). 

Επιτρέπεται να τροποποιηθεί η επωνυµία, καθώς και ο διακριτικός τίτλος της 
εταιρίας (µε τροποποίηση, φυσικά, των αντίστοιχων άρθρων του καταστατικού). 

Τυχόν έλλειψη αναγραφής της επωνυµίας στο καταστατικό της εταιρίας δεν 
επιφέρει ακυρότητα αυτής. 
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Γ) Σκοπός της εταιρίας. Το άρθρο του καταστατικού που αναγράφει το σκοπό της 
εταιρίας, πρέπει να αποδίδει, κατά το δυνατόν, το αντικείµενο των εργασιών αυτής. 
∆εν υπάρχει περιορισµός από τον νόµο ως προς την ευρύτητα του περιεχοµένου του 
σκοπού, αλλά για λόγους τάξεως και σοβαρότητας εµφανίσεως της εταιρίας η 
διατύπωση του σχετικού άρθρου οφείλει να είναι ευκρινής και σύµφωνη µε τον νόµο. 
Έτσι, δεν επιτρέπεται να περιλαµβάνονται στο σκοπό της οµόρρυθµης εταιρίας 
εργασίες για τη διενέργεια των οποίων ο νόµος απαιτεί συγκεκριµένο τύπο εταιρίας 
(π.χ. η άσκηση των τραπεζικών και ασφαλιστικών εργασιών επιτρέπεται µόνο σε 
ανώνυµες εταιρίες – άρθρα 2 Ν.∆. 400/70 και 11 Ν. 5076/31, αντίστοιχα). Εάν ο 
σκοπός της εταιρίας είναι αντίθετος µε τον νόµο ή τα χρηστά ήθη προκύπτει απόλυτη 
ακυρότητα αυτής. 

Η τροποποίηση ή αλλαγή του σκοπού της εταιρίας είναι επιτρεπτή και γίνεται µε 
τροποποίηση του αντίστοιχου άρθρου του καταστατικού.  

∆) ∆ιάρκεια της εταιρίας. Συνήθως, η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε ξεχωριστό 
άρθρο του καταστατικού και µάλιστα κατά τρόπο σαφή (π.χ. «Η διάρκεια της εταιρίας 
ορίζεται δεκαετής, αρχόµενη από σήµερα και λήγουσα την αντίστοιχη ηµεροµηνία του 
έτους..»). 

Η διάρκεια της εταιρίας µπορεί να είναι και αόριστη. Αόριστης διάρκειας είναι η 
εταιρία και όταν δεν αναφέρεται στο καταστατικό καθόλου η διάρκεια αυτής ή η λήξη 
της εταιρίας. 

Παράταση της διάρκειας της εταιρίας είναι επιτρεπτή και µπορεί να αναφέρεται στο 
καταστατικό ο τρόπος µε τον οποίο θα γίνεται (απαιτούµενη πλειοψηφία για την λήψη 
της απόφασης, τυχόν προειδοποίηση εκ µέρους εταίρου ή εταίρων). 

Αυτόµατη παράταση της διάρκειας της εταιρίας  συνηθίζεται να αναφέρεται στο 
καταστατικό και ο όρος αυτός είναι ισχυρός (π.χ. «Η εταιρία είναι τριετούς διάρκειας, 
αλλά αυτή συνεχίζεται αυτοδικαίως για µία ακόµα τριετία, εάν ενενήντα µέρες πριν 
την λήξη της αρχικής διάρκειας κανένας εταίρος δεν ζητήσει µε έγγραφο, 
κοινοποιούµενο σε όλους τους εταίρους µε δικαστικό επιµελητή, τη µη συνέχιση της 
εταιρίας»). Με τη µεθόδευση αυτή αποφεύγεται η διαδικασία και τα έξοδα της 
τροποποιήσεως του καταστατικού. 

Εφόσον στο καταστατικό δεν περιλαµβάνεται ο όρος της αυτόµατης παρατάσεως, 
κατά τα ανωτέρω, η παράταση πρέπει πλέον να γίνει µε τροποποίηση του σχετικού 
άρθρου του καταστατικού και µάλιστα πριν την ηµεροµηνία λήξεως της διάρκειας της 
εταιρίας. Εάν παρέλθει η ηµεροµηνία λήξεως της διάρκειά της, η εταιρία θεωρείται 
λυθείσα (ή εν πάσει περιπτώσει καταστάσα ανώµαλος), εκτός αν τεκµαίρεται ότι η 
βούληση των εταίρων είναι να συνεχισθεί η δράση της. Τεκµαίρεται ∆ε τούτο το 
τελευταίο, εφόσον η εταιρία συνεχίζει κανονικά τις εργασίες της και µετά την 
παρέλευση της ηµεροµηνίας λήξεως αυτής. Το φαινόµενο αυτό εµφανίζεται πολύ 
συχνά στην πράξη (γιατί οι εταίροι λησµονούν να προβούν εγκαίρως στην παράταση). 
Έτσι η νοµολογία δέχθηκε πως η εταιρία, της οποίας έληξε η διάρκεια, µπορεί να 
αναβιώσει µε µεταχρονολογηµένη έγγραφη συµφωνία των εταίρων. Το έγγραφο αυτό 
προτιµότερο να συντάσσεται ενώπιον συµβολαιογράφου, για να έχει βέβαιη 
ηµεροµηνία. Οπωσδήποτε, θα γίνουν όλες οι διαδικασίες δηµοσιεύσεως που 
απαιτούνται για κάθε τροποποίηση του καταστατικού.  

Ε) Συµµετοχή των εταίρων στην εταιρία. Η προσωπική εταιρία (οµόρρυθµος ή 
ετερόρρυθµος) συστήνεται µε τις εισφορές των εταίρων – το ύψος των οποίων 
καθορίζει και την αναλογία συµµετοχής αυτών στην εταιρία. Αν δεν συµφωνήθηκε η 
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αναλογία συµµετοχής στο σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου, οι εταίροι 
υποχρεούνται σε καταβολή ίσων εισφορών. Αυτό, όµως, σπανίως θα γίνει στην πράξη. 
Το σύνηθες είναι να ορίζονται στο καταστατικό επακριβώς οι εισφορές των εταίρων, 
τόσο κατ’ είδος, όσο και κατ’ αξία – πολύ περισσότερο που η αναλογία συµµετοχής 
στο κεφάλαιο της εταιρίας µπορεί να διαφέρει από την αναλογία συµµετοχής στο 
αποτέλεσµα των εργασιών αυτής. 

Οι εισφορές των εταίρων µπορεί να περιλαµβάνουν χρήµατα, την προσωπική εργασία 
ή φήµη των εταίρων και διάφορα κινητά ή ακίνητα κατά κυριότητα ή κατά χρήση. Η 
εκτίµηση της αξίας των εισφορών σε είδος γίνεται µε συµφωνία µεταξύ των εταίρων. 

ΣΤ) ∆ιαχείριση και εκπροσώπησης της εταιρίας. Το άρθρο 22 του Εµπορικού 
Νόµου αναφέρει ρητώς ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι που αναφέρονται στο καταστατικό, 
ευθύνονται αλληλεγγύως για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας, καίτοι αυτές µπορεί 
να έχουν αναληφθεί µε την υπογραφή ενός µόνο εταίρου, που τίθεται κάτω από την 
εταιρική επωνυµία. Συνεπώς, ο ορισµός ενός ή περισσότερων εταίρων ως 
διαχειριστών δεν είναι απαραίτητος. Ωστόσο, το άρθρο 43 Ε.Ν. ορίζει ότι στην 
περίληψη του καταστατικού που δηµοσιεύεται στο οικείο πρωτοδικείο πρέπει να 
περιέχονται και τα ονόµατα των εταίρων που ορίσθηκαν να διοικούν την εταιρία και 
να υπογράφουν έπ’ ονόµατι αυτής, δηλαδή των διαχειριστών. Τούτο γίνεται και στην 
πράξη. Στο αρχικό καταστατικό ορίζονται οι διαχειριστές της εταιρίας. 

∆ιαχειριστές µπορεί να διορισθούν όλοι οι εταίροι της οµόρρυθµης εταιρίας (που 
είναι, φυσικά όλοι τους οµόρρυθµοι εταίροι). Ως διαχειριστές της οµόρρυθµης 
εταιρίας επιτρέπεται να διορισθούν και τρίτα πρόσωπα (που να µην είναι εταίροι), 
αλλά αυτό στην πράξη σπανιότατα θα συµβεί, γιατί η ευθύνη των εταίρων είναι 
απεριόριστη και δεν τολµούν να αναθέσουν τη διαχείριση της εταιρίας σε άλλους. 

Ζ) Ισολογισµός, κέρδη, ζηµίες της εταιρίας. Κάθε χρόνο και στο τέλος αυτού η 
εταιρία πρέπει να συντάσσει ισολογισµό και να προσδιορίζει το αποτέλεσµα (κέρδη ή 
ζηµίες) των εργασιών της. 

Η) Λύση της εταιρίας. Η εταιρία λύεται µε την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής 
και εφόσον δεν παραταθεί η διάρκειά της. Η λύση της εταιρίας µπορεί να επέλθει και 
πριν την παρέλευση του χρόνου διάρκειά της κατόπιν συµφωνίας των εταίρων ή χωρίς 
συµφωνία µεταξύ αυτών, µε καταγγελία εκ µέρους εταίρου ή εταίρων για σοβαρό 
λόγο. 

Συνέχιση της εταιρίας µετά το θάνατο, πτώχευση ή απαγόρευση εταίρου. Είναι 
ισχυρός ο όρος, που συναντάται συνήθως στα καταστατικά, ότι η εταιρία, σε 
περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, συνεχίζεται µεταξύ των επιζώντων εταίρων ή 
µεταξύ των επιζώντων και των κληρονόµων του αποβιώσαντος. Επίσης, ισχυρή είναι 
και η ρήτρα που προβλέπει συνέχιση της εταιρίας σε περίπτωση πτωχεύσεως ή 
απαγορεύσεως ενός εταίρου. 

Εκκαθάριση και διανοµή της περιουσίας της εταιρίας. Τη λύση της εταιρίας 
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως και τέλος η διανοµή της εναποµείνασας 
εταιρικής περιουσίας στους εταίρους. Στα καταστατικά των εταιριών περιλαµβάνονται 
πάντα διατάξεις που ορίζουν τους εκκαθαριστές και τα καθήκοντά τους και ακόµα τη 
διαδικασία της εκκαθαρίσεως. 

Θ) Άλλοι όροι . Στα τελευταία άρθρα του καταστατικού συνηθίζεται να 
περιλαµβάνονται µερικοί ακόµη όροι σχετικά µε τη λειτουργία της εταιρίας. Τέτοιοι 
όροι είναι: 

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. 

- 28 - 

Η ρήτρα που απαγορεύει τη σφράγιση των εταιρικών εγκαταστάσεων 
(κατάστηµα, εργαστήριο, αποθήκη…) και της εταιρικής περιουσίας. Η ρήτρα αυτή 
αφορά τόσο τους εταίρους, όσο και τους κληρονόµους αυτών και αποσκοπεί στην 
προστασία των εταιρικών συµφερόντων από σπασµωδικές ενέργειες (όπως η 
σφράγιση), που θα επέφεραν ανακοπή των εργασιών της εταιρίας. 

Η ρήτρα διαιτησίας, που περιλαµβάνουν τα καταστατικά, αποσκοπεί στην πρόληψη 
καταστροφικών για την εταιρία διενέξεων µεταξύ των εταίρων. Έτσι ορίζεται σε ένα 
άρθρο ότι: «Κάθε διαφορά, που τυχόν θα προκύψει µεταξύ των εταίρων κατά την 
εφαρµογή και ερµηνεία του καταστατικού, θα επιλύεται υποχρεωτικά  σύµφωνα µε τις 
διατάξεις περί διαιτησίας των άρθρων 863-903 του Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας». 
Όχι σπάνια ορίζονται στο καταστατικό ο αριθµός των διαιτητών και το πρόσωπο του 
επιδιαιτητή. 

Εκτός από τις παραπάνω, πολύ συνηθισµένες, ρήτρες υπάρχουν και άλλες3 πολλές, 
που χρησιµοποιούνται ευρέως στα καταστατικά των προσωπικών εταιριών. 
Οποιαδήποτε ρήτρα, που δεν αντίκειται σε διάταξη του νόµου,(1) µπορεί να περιληφθεί 
(κατόπιν συµφωνίας των εταίρων) στο καταστατικό. 

5.4 Υπόδειγµα καταστατικού (ακολουθεί στην επόµενη σελίδα).
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                                              ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 

«ΛΑΜΠΡΟΥ∆ΗΣ Α. & ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» 

Άρθρο 1. Σύσταση Εταιρίας. Επωνυµία αυτής. 

1.Στην Θεσσαλονίκη σήµερα την 10 Ιουλίου 2006, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

1. Λαµπρούδη Αθανάσιο του Χαραλάµπους, έµπορος κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός 
Καζαντζάκη 8Α, Α.∆.Τ. Υ 137050, Α.Φ.Μ. 301434400. 

2. Κατσιβελάρη Γεώργιο του Ιωάννη, έµπορος, κάτοικου Θεσσαλονίκης, οδός 
Καζαντζάκη 8Α, Α.∆.Τ. Β123450, Α.Φ.Μ. 078564739, συµφωνείται η σύσταση 
οµόρρυθµης εµπορικής εταιρίας, η οποία θα διέπεται από τις διατάξεις του Εµπορικού 
Νόµου και του παρόντος Καταστατικού. 

2. Η επωνυµία της εταιρίας είναι «ΛΑΜΠΡΟΥ∆ΗΣ Α. & ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ Γ. Ο.Ε.» 
και διακριτικός τίτλος της επιχειρήσεως είναι «ΚΑΠΕΛΑΣ». 

Άρθρο 2. Έδρα της εταιρίας 

Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης και ειδικότερα το κατάστηµα 
θα λειτουργεί στην οδό Αγίας Σοφίας, αριθµός 12. 

Άρθρο 3. Σκοπός της εταιρίας 

Σκοπός της εταιρίας, είναι η µαζική εστίαση σε συγκεκριµένο χώρο, επονοµαζόµενος 
ο χώρος ως «Εστιατόριο». Στο εστιατόριο παρασκευάζονται ποικίλα φαγητά, που  
προσφέρονται σε καθισµένους και περαστικούς ώστε να αποτελούν πλήρες γεύµα. 

Άρθρο 4. ∆ιάρκεια της εταιρίας 

Η διάρκεια της εταιρία ορίζεται δεκαετής (10 ετών), αρχόµενη από σήµερα 10 Ιουλίου 
2006 και λήγουσα τη 9 Ιουλίου 2016. 

Άρθρο 5. Εταιρικό κεφάλαιο. Εισφορές 

1. Το εταιρικό κεφάλαιο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ 
µετρητοίς. 

2. Για το σχηµατισµό του εταιρικού κεφαλαίου ο εταίρος Λαµπρούδης Α. θα 
εισφέρει το ποσό των 75.000€ και ο εταίρος Κατσιβελάρης Γ . θα εισφέρει το ποσό 
των 75.000€ σε µετρητά .  

3. Κανένας από τους εταίρους δεν υποχρεούται να εισφέρει στην εταιρία πέρα από 
τα κεφάλαιά του. Αν όµως οποιοσδήποτε εταίρος θέλει να εισφέρει στην εταιρία 
µετρητά ή εµπορεύµατα πέρα από τα κεφάλαιά του, τότε θα πιστώνεται στα βιβλία 
της εταιρίας µε τα αντίστοιχα ποσά εισφερθέντων µετρητών ή µε την αξία των 
εισφερθέντων εµπορευµάτων, καθιστάµενος δανειστής της εταιρίας για την αξία των 
εισφερθέντων. Στην περίπτωση αυτή, εκτός ρητής αντιθέτου συµφωνίας, 
αποδεικνυόµενης εγγράφως, το τοιούτο δάνειο είναι άνευ προθεσµίας αποδόσεως, ο 
∆ε δανειστής εταίρος δικαιούται να ζητήσει την απόδοσή του δανεισθέντος µετά 
παρέλευση µήνα από της καταγγελίας. 

Άρθρο 6. Μεταβίβαση εταιρικής µερίδας. 

Κανένας εταίρος δεν δικαιούται, κατά τη διάρκεια της εταιρίας, να µεταβιβάσει την 
εταιρική του µερίδα ή άλλο δικαίωµά του που προκύπτει από την εταιρική σχέση σε 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο και κατά οποιοδήποτε τρόπο ή τύπο 
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ούτε οι απαιτήσεις των εταίρων µεταξύ τους από την εταιρική σχέση µεταβιβάζονται. 
Επιτρέπεται όµως, η τοιαύτη µεταβίβαση, οποτεδήποτε, στον άλλο εταίρο, µέλος της 
εταιρίας αυτής. 

Άρθρο 7. ∆ιαχειριστές της εταιρίας. 

1. ∆ιαχειριστές της εταιρίας για όλα τα θέµατα αυτής ορίζονται και οι δύο εταίροι 
Λαµπρούδης Αθανάσιος και Κατσιβελάρης Γεώργιος, οι οποίοι θα εκπροσωπούν την 
εταιρία σε κάθε σχέση της µε τους τρίτους και ενώπιον ∆ηµοσίων, ∆ικαστικών ή 
άλλων Αρχών, θα δίδουν τους επιβαλλόµενους ή επαγόµενους όρκους στην εταιρία 
και θα αντεπάγουν αυτούς, θα συµµετέχουν και θα ψηφίζουν ελεύθερα στις 
συνελεύσεις πιστωτών σε περιπτώσεις πτωχεύσεων, θα διορίζουν πληρεξούσιους 
δικηγόρους ή άλλα πρόσωπα για λογαριασµό της εταιρίας µε ορισµένες εξουσίες, 
εντός του κύκλου των αρµοδιοτήτων τους, θα αποδέχονται ή θα απορρίπτουν 
προτεινόµενους συµβιβασµούς, θα υπογράφουν την αλληλογραφία και όλα τα 
έγγραφα της εταιρίας, θα προσλαµβάνουν και θα απολύουν το αναγκαίο στην εταιρία 
προσωπικό, θα συνάπτουν κάθε σύµβαση που αφορά την εταιρία, θα ενεργούν κάθε 
είσπραξη και πληρωµή και γενικά θα εκτελούν κάθε πράξη διοικήσεως και 
διαχειρίσεως αναγκαία για τη λειτουργία της εταιρίας και για την εκπλήρωση των 
σκοπών της. Οι παραπάνω δραστηριότητες απαριθµούνται ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά. 

2. Η εταιρία συναλλάσσεται και αναλαµβάνει εγκύρως υποχρεώσεις έναντι κάθε 
τρίτου µε τις υπογραφές των άνω διαχειριστών, που ενεργούν είτε από κοινού είτε 
µεµονωµένα και τίθενται κάτω από την εταιρική επωνυµία.11 

Άρθρο 8. ∆ιανοµή των κερδών 

1. Οι εταίροι συµµετέχουν στα αποτελέσµατα της χρήσεως (κέρδη και ζηµίες) 
ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής τους στην εταιρία, δηλαδή κατά 50% ο καθένας 
απ’ αυτούς. 

2. Με κοινή συµφωνία επιτρέπεται η διανοµή κερδών και πριν το τέλος της 
χρήσεως. Με βάση αυτή τη συµφωνία, κάθε εταίρος δικαιούται να προβαίνει σε 
απολήψεις, κατά µήνα, έναντι κερδών που του αναλογούν και µέχρι του µισού των 
πιθανών κερδών της χρήσεως συνολικά. 

Άρθρο 9. Εισφορά προσωπικής εργασίας. 

Και οι δύο εταίροι υποχρεούνται να προσφέρουν την προσωπική τους εργασία για την 
ευόδωση των σκοπών της εταιρίας. 

Άρθρο 10. Απαγορεύσεις για τους εταίρους 

Απαγορεύεται στους εταίρους να µετέχουν σε άλλη εταιρία µε το αυτό αντικείµενο, να 
ενεργούν εµπορικές πράξεις για ίδιο λογαριασµό και να αντιπροσωπεύουν 
οποιουσδήποτε οίκους για ίδιο λογαριασµό. Όλες οι πράξεις των εταίρων που 
ενεργούνται κατά παράβαση του παρόντος όρου και οι εντεύθεν ωφέλειες ανήκουν 
στην εταιρία. 

 

                                                 
11 Μερικές φορές, στα καταστατικά, γίνεται λεπτοµερής περιγραφή των τρίτων, µε τους οποίους 
συναλλάσσεται η εταιρία, καθώς και των πράξεων που αυτοί εκτελούν, όπως: αγορές, πωλήσεις, 
τραπεζικές εργασίες, εκτελωνισµοί, υπογραφή γραµµατίων και συναλλαγµατικών, εισπράξεις, 
πληρωµές κ.ο.κ.  
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Άρθρο 11. Λύση της εταιρίας 

1. Η εταιρία λύεται µε την πάροδο του χρόνου διάρκειας αυτής (αρχικού ή κατά 
παράταση). Παρατείνεται, όµως, αυτοδικαίως, η διάρκεια αυτής για µία πενταετία από 
της λήξεώς της, κάθε φορά, αν ενενήντα (90) ηµέρες πριν τη λήξη κάποιος από τους 
εταίρους δεν κοινοποιήσει µε δικαστικό επιµελητή στους άλλους εταίρους έγγραφη 
δήλωσή του ότι δεν επιθυµεί τη συνέχιση της λειτουργίας αυτής. 

2. Σε περίπτωση θανάτου ενός εταίρου, η εταιρία συνεχίζεται από τον επιζόντα 
εταίρο και τους κληρονόµους του θανόντος. 

Άρθρο 12. Εκκαθάριση της εταιρίας 

1. Τη λύση της εταιρίας ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως. 

2. Εκκαθαριστές ορίζονται από τώρα και οι δύο εταίροι (και διαχειριστές). 

3. Κατά τη διάρκεια της εκκαθαρίσεως διεξάγονται µόνο εργασίες απαραίτητες για 
το σκοπό αυτής (ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, εξόφληση 
των προς τρίτους υποχρεώσεων, απόδοση των εισφορών των εταίρων και τέλος 
διανοµή του αποµένοντας υπολοίπου στους εταίρους). 

Άρθρο 13. Απαγόρευση σφραγίσεως της περιουσίας της εταιρίας 

Απαγορεύεται στους εταίρους ή τους κληρονόµους αυτών να ζητήσουν δικαστικώς τη 
σφράγιση των εγκαταστάσεων ή της περιουσίας της εταιρίας κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας περί ασφαλιστικών µέτρων. 

Άρθρο 14. 

Κάθε διαφορά που µπορεί να προκύψει ανάµεσα στους εταίρους σχετικά µε την 
ερµηνεία και εφαρµογή του παρόντος καταστατικού, καθώς και κάθε απαίτηση αυτών 
µεταξύ τους, που να προέρχεται από την παρούσα σύµβαση, θα λύεται υποχρεωτικά 
µε διαιτησία κατά τις διατάξεις των άρθρων 867 – 901 του Κώδικα Πολιτικής 
∆ικονοµίας από δύο διαιτητές και σε περίπτωση διαφωνίας αυτών, ορίζεται από τώρα 
ως επιδιαιτητής ο Προϊστάµενος του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ή ο απ’ αυτού 
διοριζόµενος.  

Το παρόν καταστατικό συντάχθηκε σε  έξ ι  (6) αντίτυπα, από τα οποία ένα θα 
κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης για δηµοσίευση και ένα στην αρµόδια 
∆.Ο.Υ. (∆’ ∆.Ο.Υ. Θεσσαλονίκης). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΛΑΜΠΡΟΥ∆ΗΣ Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΡΗΣ Ι. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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5.5 Τροποποιήσεις καταστατικού και σχετική διαδικασία 

Το αρχικό (συστατικό της εταιρίας έγγραφο) καταστατικό σπανίως µένει αναλλοίωτο 
µέχρι τέλους. Συνήθως, κατά τη διάρκεια της ζωής της εταιρίας, εµφανίζονται 
καταστάσεις που επιβάλλουν αλλαγές στα πρόσωπα και τον τρόπο λειτουργίας αυτής, 
όπως είναι η µεταβίβαση του εταιρικού µεριδίου, ο διορισµός νέου διαχειριστή ή 
διαχειριστών, η αλλαγή ή διεύρυνση του σκοπού της εταιρίας, η µεταβολή της έδρας ή 
της επωνυµίας αυτής κ.ο.κ. 

Όλες αυτές οι αλλαγές στην εταιρία γίνονται κατόπιν αποφάσεων των εταίρων, που 
υλοποιούνται µε την τροποποίηση των σχετικών άρθρων του καταστατικού. 

Η διαδικασία τροποποιήσεως του καταστατικού είναι η ίδια µε εκείνη που τηρείται 
και κατά τη σύνταξη του αρχικού καταστατικού (σύσταση της εταιρίας). 

Κατ’ αρχήν συντάσσεται ένα έγγραφο τροποποιητικό του ισχύοντος καταστατικού. Το 
τροποποιητικό αυτό έγγραφο –όπως και το αρχικό (συστατικό της εταιρίας) 
καταστατικό- δεν απαιτείται να είναι δηµόσιο (συµβολαιογραφικό), αλλά αρκεί και 
ιδιωτικό έγγραφο. Ενώπιον συµβολαιογράφου θα συνταχθεί υποχρεωτικά το 
τροποποιητικό έγγραφο µόνον όταν µε αυτό γίνεται σύσταση, µετάθεση, αλλοίωση ή 
κατάργηση εµπράγµατου δικαιώµατος επάνω σε ακίνητα (π.χ. εισφορά κυριότητας ή 
χρήσεως ακινήτου στην εταιρία), όπως ορίζει το άρθρο 369 του Αστικού Κώδικα. Στη 
συνέχεια θα γίνουν οι εξής ενέργειες: 

Α) Υποβολή στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.  ( της έδρας της εταιρίας) δύο αντιγράφων του 
τροποποιητικού εγγράφου του καταστατικού και ταυτόχρονη καταβολή του φόρου 
συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%. Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου οφείλεται εφόσον 
µε την τροποποίηση επέρχεται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου. Η καταβολή του 
φόρου αυτού γίνεται µε ξεχωριστή δήλωση, σε έντυπο της ∆.Ο.Υ., που πρέπει να 
υποβληθεί µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία συντάξεως του τελευταίου. 

Β) Θεώρηση από το Ταµείο Συντάξεως Νοµικών. Το θεωρηµένο από τη ∆.Ο.Υ. 
αντίγραφο του τροποποιητικού του καταστατικού εγγράφου υποβάλλεται για θεώρηση 
στο Ταµείο Συντάξεως Νοµικών, όπου –αν συντρέχει περίπτωση αυξήσεως 
κεφαλαίου_ πληρώνεται και εισφορά 0,50% επί του ποσού που καταβλήθηκε και ο 
φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1%. 

Γ) Θεώρηση από το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων του ιδίου ως άνω αντιγράφου και 
πληρωµής εισφοράς προς το ταµείο αυτό µε συντελεστή 1% µε τις ίδιες προϋποθέσεις, 
όπως στο Ταµείο Συντάξεως Νοµικών. 

∆) Θεώρηση από το αρµόδιο Επιµελητήριο. Το ίδιο αντίγραφο υποβάλλεται και στο 
αρµόδιο επιµελητήριο (στο οποίο είναι γραµµένη η εταιρία), το οποίο θεωρεί ή 
χορηγεί ιδιαίτερη βεβαίωση περί του δικαιώµατος της εταιρίας να χρησιµοποιεί την 
επωνυµία της (άρθρο 7 Ν. 2081/92). 

Ε) Στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας υποβάλλεται το ανωτέρω αντίγραφο του 
τροποποιητικού εγγράφου µε όλες τις έπ’ αυτού θεωρήσεις, το οποίο και 
καταχωρείται στο τηρούµενο εκεί βιβλίο εταιριών. Ο Γραµµατέας του Πρωτοδικείου 
χορηγεί, µετά την άνω καταχώρηση στο βιβλίο εταιριών, θεωρηµένα αντίγραφα του 
τροποποιητικού εγγράφου, µε τον αριθµό της καταχωρήσεως. Ένα από αυτά 
υποβάλλεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. και εδώ τελειώνει η διαδικασία της τροποποιήσεως 
του καταστατικού. 

Συνήθως, το τροποποιητικό έγγραφο περιέχει µόνο τις επερχόµενες µε αυτό 
τροποποιήσεις του καταστατικού της εταιρίας. Έτσι, κάθε νέο τροποποιητικό 
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συµφωνητικό αναφέρεται σε όλα τα προηγούµενα και τα συµπληρώνει. Προτιµότερο, 
ωστόσο, είναι όπως το έγγραφο συµφωνητικό, που τροποποιεί το καταστατικό, να 
περιλαµβάνει και ολόκληρο το κείµενο του καταστατικού µε όλες τις µέχρι τη στιγµή 
εκείνη τροποποιήσεις, σε κωδικοποιηµένη µορφή. Με τη µεθόδευση αυτή, οι 
ενδιαφερόµενοι έχουν συγκεντρωµένες σε ένα έγγραφο (το κωδικοποιηµένο 
καταστατικό) όλες τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν τη συγκεκριµένη εταιρία και 
αυτό τους εξυπηρετεί εξαιρετικά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 

3. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 

1. Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ. ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ 

1.1 Εταιρική ιδιότητα του οµόρρυθµου εταίρου 

Γενικά η εταιρική ιδιότητα (αλλιώς και εταιρική συµµετοχή) περιλαµβάνει το 
δικαίωµα του εταίρου να συµµετέχει στην εταιρία (να είναι, δηλαδή, µέλος αυτής). 
Φυσικά, η ιδιότητα αυτή του παρέχει περαιτέρω το δικαίωµα να απολαµβάνει τις 
ωφέλειες που προβλέπει ο νόµος (συµµετοχή στα κέρδη κ.λ.π.), αλλά και τον 
υποχρεώνει να ανταποκρίνεται στα νόµιµα βάρη. Ειδικότερα, η ιδιότητα του 
οµόρρυθµου εταίρου βαρύνει αυτόν µε την (σοβαρότατη) απεριόριστη και 
αλληλέγγυα ευθύνη για τα χρέη της εταιρίας. 

Η έννοια της εταιρικής ιδιότητας προκύπτει έµµεσα από τις διατάξεις περί 
προσωπικών εταιριών του Εµπορικού Νόµου και του Αστικού Κώδικα. 

Στην πράξη, αλλά και στην νοµοθεσία και νοµολογία, ο όρος εταιρική ιδιότητα 
ταυτίζεται πολλές φορές µε τους όρους εταιρική µερίδα ή εταιρικό µερίδιο, καίτοι ο 
πρώτος απ’ αυτούς είναι ευρύτερος, γιατί περιλαµβάνει εκτός από την µερίδα 
συµµετοχής στην εταιρία και άλλα δικαιώµατα (όπως ενηµερώσεως και ελέγχου, 
εκπροσωπήσεως και διαχειρίσεως, συµµετοχής στο προϊόν της εκκαθαρίσεως κ.α.). 

1.2 Αλληλέγγυα και απεριόριστη ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου 

Η πιο σοβαρή συνέπεια της εταιρικής ιδιότητας στην οµόρρυθµη εταιρία είναι η 
αλληλέγγυα ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων σε όλες τις υποχρεώσεις της εταιρίας 
(άρθρο 22 Ε.Ν.). µε τη διατύπωση αυτή νοείται ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι έχουν, µαζί 
µε το νοµικό πρόσωπο της εταιρίας, «εις ολόκληρον» ο καθένας την ευθύνη για την 
πληρωµή των υποχρεώσεων που νοµίµως ανέλαβε η εταιρία. Ο δανειστής της 
εταιρίας, εποµένως, κατ’ εφαρµογή και του άρθρου 482 Α.Κ. δικαιούται να απαιτήσει 
το χρέος αυτής κατ΄ αρέσκεια από οποιονδήποτε εταίρο-συνοφειλέτη, χωρίς να είναι 
υποχρεωµένος να στραφεί πρώτα κατά του νοµικού προσώπου της εταιρίας. Η εταιρία 
και ταυτόχρονα καθένας οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται αλληλεγγύως µε τους 
λοιπούς (οµόρρυθµους) εταίρους για τις υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν από ένα µόνο 
εταίρο, ο οποίος υπέγραψε κάτω από την εµπορική επωνυµία. Η ευθύνη του 
οµόρρυθµου εταίρου για τα χρέη της εταιρίας είναι αλληλέγγυα και απεριόριστη, που 
σηµαίνει ότι ο οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται µε ολόκληρη την περιουσία του και όχι 
µόνο µέχρι του ποσού της εισφοράς του (όπως συµβαίνει µε την Ε.Π.Ε. και τους 
µετόχους της Α.Ε.). Συνεπώς, ο δανειστής της εταιρίας, όταν έχει εκτελεστό τίτλο στα 
χέρια του, µπορεί να προβεί σε αναγκαστική κατάσχεση και εκποίηση µε αναγκαστικό 
πλειστηριασµό οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου της οφειλέτριας εταιρίας και 
των οµόρρυθµων εταίρων. 

Από την παραπάνω ανάλυση προκύπτει ότι η ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου έχει τα 
εξής χαρακτηριστικά: 

Α) Είναι προσωπική και απεριόριστη, δηλαδή, ο οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται για 
τα χρέη της εταιρίας και µε την προσωπική του περιουσία ολόκληρη.12 

                                                 
12 Τούτο ισχύει και όταν µεταξύ των µελών της Ο.Ε. καταλέγεται και εταιρία, οπότε η τελευταία 
ευθύνεται µε ολόκληρη την περιουσία της. 
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Β) Είναι ευθύνη «εις ολόκληρον», που σηµαίνει ότι κάθε οµόρρυθµος εταίρος 
ευθύνεται «αλληλεγγύως» µε τους άλλους οµόρρυθµους εταίρους και το νοµικό 
πρόσωπο της εταιρίας να εκπληρώσει ολόκληρο το χρέος. 

Γ) Είναι άµεση, µε την έννοια ότι κάθε οµόρρυθµος εταίρος ευθύνεται άµεσα 
απέναντι στους δανειστές της εταιρίας για τα χρέη αυτής και όχι έµµεσα, δηλαδή, 
απέναντι στην εταιρία. 

∆) Είναι ευθύνη πρωτογενής, που δίνει το δικαίωµα στο δανειστή της εταιρίας να 
στραφεί –αν θέλει- απευθείας κατά του οµόρρυθµου εταίρου, χωρίς να προηγηθεί 
αγωγή κατά της εταιρίας. Του δίνει, ακόµα, το δικαίωµα να στραφεί ταυτόχρονα κατά 
περισσοτέρων οµόρρυθµων εταίρων ή και της ίδιας της εταιρίας, για το σύνολο του 
εταιρικού χρέους ή µέρους αυτού. 

Ε) Είναι ευθύνη που παρακολουθεί τον αποχωρήσαντα οµόρρυθµο εταίρο, ο οποίος 
εξακολουθεί να ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις, που είχαν δηµιουργηθεί 
µέχρι την ηµέρα της αποχωρήσεώς του. 

ΣΤ) Παραγραφή της ευθύνης των οµόρρυθµων εταίρων, συνεπώς, δεν νοείται µε τη 
λύση της εταιρίας. Με τη λύση της εταιρίας παύει µόνον η ευθύνη αυτής (αφού δεν 
υπάρχει πια), αλλά η ευθύνη των οµόρρυθµων εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της 
εταιρίας, που η περιουσία της δεν επάρκεσε για να εξοφληθούν κατά το στάδιο της 
εκκαθαρίσεως, εξακολουθεί. Η παραγραφή που ορίζει σχετικά το άρθρο 64 Ε.Ν. είναι 
πενταετής13. ∆ιακοπή της παραγραφής στο πρόσωπο της εταιρίας ενεργεί 
αντικειµενικά και για τον οµόρρυθµο εταίρο που ευθύνεται «εις ολόκληρον». 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΩΝ 

2.1 Γενικά  

Οι περί εταιριών διατάξεις του Εµπορικού Νόµου και του Αστικού Κώδικα 
καθορίζουν τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των εταίρων των προσωπικών 
εταιριών, που απορρέουν από τις µεταξύ τους σχέσεις. Να σηµειωθεί ιδιαίτερα, όµως, 
η ευθύνη του οµόρρυθµου εταίρου και προς τους τρίτους δανειστές της εταιρίας, που 
είναι απεριόριστη. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εταίρων σηµειώνονται στην 
παρούσα παράγραφο. 

2.2 ∆ικαιώµατα των εταίρων 

Τα βασικά δικαιώµατα των εταίρων που προκύπτουν από την εταιρική ιδιότητα 
(δηλαδή από το βασικό δικαίωµα της συµµετοχής στην εταιρία) είναι: 

Α) ∆ικαίωµα εκπροσωπήσεως της εταιρίας και διαχειρίσεως της περιουσίας 
αυτής. Αν δεν έχει ορισθεί διαχειριστής ή διαχειριστές της εταιρίας, η εκπροσώπηση 
και η διαχείριση αυτής ανήκει σε όλους τους οµόρρυθµους εταίρους που την ασκούν 
συλλογικά ή και κάθε ένας χωριστά µε την προϋπόθεση, βέβαια, ότι ενεργεί εξ 
ονόµατος και για λογαριασµό της εταιρίας και υπογράφει κάτω από την εταιρική 
επωνυµία. Αυτό προκύπτει ευθέως από το άρθρο 22 του Εµπορικού Νόµου. 

Β) ∆ικαίωµα ψήφου ή αλλιώς λήψεως αποφάσεων. Κατά το άρθρο 748 του 
Αστικού Κώδικα, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους µαζί τους 
εταίρους, αν δεν συµφωνήθηκε αλλιώς (αν, δηλαδή, δεν ορίσθηκαν διαχειριστές). 
Εφόσον ∆ε η εταιρική σύµβαση (το καταστατικό) προβλέπει η απόφαση να 

                                                 
13 Άρθρο 64 Εµπορικού Νόµου: «Πάσα αγωγή κατά συνεταίρων µη εκκαθαριστών, κατά χηρών και των 
κληρονόµων αυτών ή παντός άλλου έχοντος δικαίωµα, παραγράφεται πέντε έτη µετά την προθεσµία ή 
µετά την διάλυση της εταιρίας…».  
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λαµβάνεται κατά πλειοψηφία, εν αµφιβολία, η πλειοψηφία υπολογίζεται σε όλο τον 
αριθµό των εταίρων. ∆ηλαδή, απαιτείται πλειοψηφία προσώπων σε αντίθεση προς τις 
ανώνυµες εταιρίες, όπου Πάντοτε ισχύει η κεφαλαιουχική πλειοψηφία. 

Γ) ∆ικαίωµα ελέγχου των εταιρικών υποθέσεων. Κάθε εταίρος δικαιούται να 
ελέγχει αυτοπροσώπως τα βιβλία και άλλα στοιχεία της εταιρίας και να κατατοπίζεται 
έτσι αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων (άρθρο 755 Α.Κ.). ο 
διαχειριστής της εταιρίας οφείλει να επιτρέπει στους µη διαχειριστές οµόρρυθµους 
εταίρους να ενηµερώνονται αυτοπροσώπως για την πορεία των εταιρικών υποθέσεων. 
Το δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών βιβλίων και εγγράφων µπορεί να ασκηθεί και µε 
ειδικούς βοηθούς και σε επείγουσες περιπτώσεις µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών 
µέτρων. 

∆) ∆ικαίωµα παραιτήσεως από τη θέση του διαχειριστή. Ο εταίρος δικαιούται 
πάντοτε να παραιτηθεί από την ανατεθείσα σ’ αυτόν διαχείριση της εταιρίας, αλλά 
µόνο για σπουδαίο λόγο. Συµφωνία περί µη παραιτήσεως(και όταν υπάρχει σπουδαίος 
λόγος) είναι άκυρη. Πάντως, ο διαχειριστής, ο οποίος παραιτείται ακαίρως χωρίς 
σπουδαίο λόγο, που να δικαιολογεί την άκαιρη παραίτηση, έχει ευθύνη για τη ζηµία 
που θα προκαλέσει αυτή του η ενέργεια (άρθρο 753 Α.Κ.). 

Ε) ∆ικαίωµα καταγγελίας της συµβάσεως εταιρίας. Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα 
να καταγγείλει οποτεδήποτε τη σύµβαση εταιρίας είτε αυτή είναι ορισµένου είτε 
αορίστου χρόνου, αλλά µόνο για σπουδαίο λόγο. Αν η καταγγελία γίνει ακαίρως και 
χωρίς σπουδαίο λόγο που να δικαιολογεί την άκαιρη καταγγελία, τότε ο εταίρος που 
έκανε την καταγγελία υποχρεούται σε αποζηµίωση των λοιπών εταίρων (άρθρα 766-
767 Α.Κ.). 

Το δικαίωµα αυτό, που έχει κάθε οµόρρυθµος εταίρος, να καταγγείλει και να 
προκαλέσει τη λύση της εταιρίας οποτεδήποτε, έστω και µε τον περιοριστικό όρο του 
«σπουδαίου λόγου», είναι το σοβαρότερο µειονέκτηµα της προσωπικής εταιρίας, µετά 
την απεριόριστη και αλληλέγγυα ευθύνη του για τα χρέη της εταιρίας. Με το δικαίωµα 
της καταγγελίας της εταιρίας, αυτή µπορεί να οδηγηθεί σε άκαιρη λύση και 
οικονοµική καταστροφή –πράγµα που πιθανόν να έχει σοβαρότατες συνέπειες και για 
τους ίδιους τους εταίρους. ∆εδοµένου, µάλιστα, ότι την καταγγελία µπορεί να κάνει 
κάθε εταίρος, ανεξάρτητα από το ποσοστό συµµετοχής του στην εταιρία, εύκολα 
γίνεται αντιληπτό ότι η µειοψηφία µπορεί να δηµιουργήσει αδιέξοδα- κάτι που δεν 
είναι δυνατό να συµβεί στην Ε.Π.Ε. ή την Ανώνυµη Εταιρία. 

ΣΤ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της εταιρίας.  

Αν δεν υπάρχει αντίθετη συµφωνία, όλοι οι εταίροι µετέχουν στα κέρδη και τις ζηµίες 
κατ΄ ίσα µέρη, ανεξαρτήτως ύψους εισφοράς εκάστου στο σχηµατισµό του εταιρικού 
κεφαλαίου (άρθρο 763 Α.Κ.). είναι και εδώ προφανής η υπεροχή του προσωπικού 
στοιχείου. Στην πράξη, στο καταστατικό της εταιρίας προβλέπεται, σχεδόν πάντοτε, 
το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων στα κέρδη και τις ζηµίες και συνήθως αυτή 
ορίζεται ανάλογη προς το ύψος των εισφορών. Αν η αναλογία εκάστου εταίρου 
ορίσθηκε µόνο για τα κέρδη ή µόνο για τις ζηµίες, εν αµφιβολία, η αναλογία αυτή 
ισχύει και για τα δύο. Συµφωνία κατά την οποία ένας από τους εταίρους αποκλείεται 
από τα κέρδη ή απαλλάσσεται από τις ζηµίες είναι άκυρη, αλλά την ακυρότητα 
επικαλείται µόνο αυτός (άρθρο 763 Α.Κ.). Το δικαίωµα των εταίρων στα κέρδη της 
εταιρίας, κανονικά, δηµιουργείται στο τέλος αυτής ή στο τέλος κάθε έτους (εταιρικής 
χρήσεως), εφόσον η εταιρία διαρκεί πλέον του έτους (άρθρο 762 Α.Κ.). ∆ηλαδή, στο 
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τέλος κάθε χρήσεως, που κατά το νόµο είναι δωδεκάµηνη, κλείνουν οι λογαριασµοί 
και συντάσσεται ο ισολογισµός. 

Απολήψεις έναντι κερδών. Στην πράξη διαµορφώθηκε το δικαίωµα των εταίρων να 
κάνουν απολήψεις έναντι των κερδών της χρήσεως κατά τη διάρκεια αυτής. Συνήθως, 
στα καταστατικά περιλαµβάνεται σχετικός όρος. 

Ο εταίρος δεν έχει δικαίωµα να αµειφθεί για τη διαχείριση (κι αυτό συµβαίνει 
συνήθως), εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία (άρθρο 754, παράγραφος 2 Α.Κ.). 

Επίσης, ο εταίρος δεν δικαιούται αµοιβή ούτε όταν η εισφορά του στην εταιρία 
συνιστάται στην προσφορά της προσωπικής του εργασίας. 

∆εν αποκλείεται, πάντως, συµφωνία εταιρίας και εταίρου για την παροχή της εργασίας 
του τελευταίου στην πρώτη µε αµοιβή14. 

Ζ) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο προϊόν εκκαθαρίσεως. Μετά τη λύση της εταιρίας, 
ακολουθεί το στάδιο της εκκαθαρίσεως, κατά το οποίο ρευστοποιείται η υπάρχουσα 
εταιρική περιουσία. Το αποµένουν µετά την εξόφληση των χρεών και την απόδοση 
των εισφορών, διανέµεται στους εταίρους ανάλογα µε το ποσοστό συµµετοχής 
εκάστου στα κέρδη της εταιρίας (άρθρα 777-782 Α.Κ.). 

2.3 Υποχρεώσεις των εταίρων 

Α) Υποχρέωση προς καταβολή της εισφοράς. Πρώτη και βασική υποχρέωση των 
εταίρων είναι αυτή προς καταβολή των εισφορών που συµφωνήθηκαν µε τη σύµβαση 
συστάσεως εταιρίας. Οι εισφορές των εταίρων µπορεί να είναι χρήµατα ή διάφορα 
αντικείµενα ή προσωπική εργασία αυτών ή κάθε άλλη παροχή. Αν δεν συµφωνήθηκε 
αλλιώς, οι εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν, για τη σύσταση της εταιρίας, όλοι ίσες 
εισφορές (άρθρο 742 Α.Κ.). Σε περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας εταίρου να 
καταβάλλει την εισφορά του χωρεί καταγγελία της εταιρίας (άρθρο 743 Α.Κ.). Ο 
εταίρος, αν δεν υπάρχει ενάντια συµφωνία, δεν υποχρεούται σε αύξηση της εισφοράς 
του ούτε σε συµπλήρωση αυτής, όταν µειωθεί λόγω ζηµιών µετά την πραγµατοποίησή 
της (άρθρο 745 Α.Κ.). 

Β) Υποχρέωση διαχειρίσεως και εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Την υποχρέωση 
αυτή έχουν κατ’ αρχήν όλοι οι εταίροι, γιατί όπως προκύπτει από τη διατύπωση του 
άρθρου 748 του Αστικού Κώδικα, η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε 
όλους µαζί τους εταίρους, εφόσον δεν συµφωνήθηκε αλλιώς. Στο επόµενο άρθρο, 
βέβαια, ο Αστικός Κώδικας διευκρινίζει ότι αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
ανατέθηκε σε ένα ή µερικούς µόνο εταίρους, οι λοιποί εταίροι αποκλείονται (της 
υποχρεώσεως) της διαχειρίσεως. 

Γ) Ευθύνη επιµέλειας. Ο εταίρος ευθύνεται µόνο για την επίδειξη της «εν τοις ιδίοις 
επιµέλειας» (άρθρο 746 Α.Κ.). η ευθύνη του εταίρου διαχειριστή, όµως, είναι 
µεγαλύτερη –είναι αυτή του συνετού οικογενειάρχη. 

                                                 
14 Άλλο είναι το θέµα της ασφαλίσεως των προσώπων αυτών. Οµόρρυθµος εταίρος που προσφέρει στην 
εταιρία τις προσωπικές του υπηρεσίες σε εκπλήρωση υποχρεώσεως που απορρέει από την εταιρική 
σύµβαση είτε µε τη µορφή της εταιρικής εισφοράς (νοείται προσωπικής εργασίας) είτε ως εύλογη 
ανάµιξη στη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων, δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για την 
απασχόλησή του αυτή. Αυτός ο εταίρος θα είναι ασφαλισµένος, βέβαια, στον Ο.Α.Ε.Ε. (Οργανισµός 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών) ως εκ της ιδιότητάς του (έµπορος, βιοτέχνης, επαγγελµατίας). 
Συντρέχουν, όµως, οι προϋποθέσεις υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α., όταν η προσφορά των 
υπηρεσιών του οµόρρυθµου εταίρου απορρέει όχι από την εταιρική σύµβαση, αλλά από άλλη σύµβαση, 
που τον συνδέει µε την εταιρία, και που συνιστάται στην παροχή εξαρτηµένης εργασίας σ’ αυτήν και 
µάλιστα κατά κύριο επάγγελµα. 
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∆) Υποχρέωση διαφυλάξεως των εταιρικών συµφερόντων. Στο άρθρο 747 Α.Κ. 
αναφέρεται ότι ο εταίρος δεν δικαιούται να ενεργεί για δικό του λογαριασµό ή για 
λογαριασµό τρίτου πράξεις που αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της εταιρίας. 
Υποχρεούται, δηλαδή, να διαφυλάττει τα νόµιµα συµφέροντα της εταιρίας 
(υποχρέωση πίστεως) και να αποφεύγει ενέργειες που µπορεί να τα βλάψουν. Η ίδια 
αρχή επαναλαµβάνεται µε περισσότερες λεπτοµέρειες και πιο συστηµατικά στη 
νοµοθεσία περί ανωνύµων εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης (άρθρα 10, 
23, 23α κ.λ.π. Κ.Ν. 2190/20 και 20 Ν. 3190/20 αντίστοιχα). 

Ε) Η ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρίας (απεριόριστη των 
οµορρύθµων, περιορισµένη των ετερορρύθµων) εξετάζεται αναλυτικά σε άλλους 
παραγράφους(1). 

ΣΤ) Ευθύνη εταίρων για αδικήµατα φοροδιαφυγής. Κατά το άρθρο 20 παράγραφος 
1 περίπτωση β’ του Νόµου 2523/97, ως αυτουργοί του αδικήµατος της φοροδιαφυγής 
θεωρούνται οι οµόρρυθµοι εταίροι ή διαχειριστές των Ο.Ε. και Ε.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

4. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ο.Ε. 

1. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 

1.1 Εκπροσώπηση εταιρίας και διαχείριση εταιρικών υποθέσεων 

Ο Εµπορικός Νόµος περιλαµβάνει µόνο µερικές ανεπαρκείς διατάξεις περί της 
εκπροσωπήσεως και της διαχειρίσεως στις προσωπικές εταιρίες (άρθρα 22, 24, 27, 
43). Γι’ αυτό εφαρµόζονται επικουρικώς οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
(άρθρα 748-754 και 756-757). Όµως, και ο Α.Κ. διακρίνει την εκπροσώπηση από την 
διαχείριση, παρότι στην πράξη οι δύο αυτές έννοιες πολλές φορές συµπίπτουν. Ο 
Α.Κ. χρησιµοποιεί και τον όρο διοίκηση της εταιρίας που µπορεί να υποστηριχθεί 
ότι περιλαµβάνει τόσο την διαχείριση, όσο και την εκπροσώπηση της εταιρίας. 

Από τη διατύπωση του άρθρου 22 του Εµπορικού Νόµου προκύπτει ότι κάθε ένας από 
τους οµόρρυθµους εταίρους που υπογράφει, έστω και µόνος του, κάτω όµως από την 
εταιρική επωνυµία15, υποχρεώνει την εταιρία και φυσικά και τους υπόλοιπους 
οµόρρυθµους εταίρους. Συνεπώς, από τη διάταξη του άρθρου 22 Ε.Ν. προκύπτει ότι 
κάθε οµόρρυθµος εταίρος, µε τις προϋποθέσεις του άρθρου αυτού, έχει το δικαίωµα 
εκπροσωπήσεως της εταιρίας. Αλλά και στα άρθρα 656-657 του Αστικού Κώδικα 
γίνεται λόγος για το δικαίωµα του εταίρου να αντιπροσωπεύει (εκπροσωπεί) τους 
λοιπούς εταίρους έναντι των τρίτων. 

Η διοίκηση (διαχείριση και εκπροσώπηση) της προσωπικής εταιρίας είθισται να 
ανατίθεται σε ένα ή περισσότερους διαχειριστές. 

Ως διαχειριστές της προσωπικής εταιρίας (οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης) επιτρέπεται 
από το νόµο να διορισθούν µόνο οµόρρυθµοι εταίροι, ενώ αποκλείονται ρητά από τη 
διαχείριση οι ετερόρρυθµοι εταίροι (άρθρο 27 Ε.Ν.). Επιτρέπεται, όµως, να διορισθεί 
ως διαχειριστής τρίτος, µη εταίρος, καίτοι κάτι τέτοιο σπάνια θα εµφανισθεί στην 
πράξη, γιατί λόγω της απεριόριστης ευθύνης των οµορρύθµων εταίρων, αυτοί 
δύσκολα θα εµπιστεύονταν σε τρίτους τη διαχείριση της εταιρίας, που θα µπορούσε να 
έχει συνέπειες και σε όλη την περιουσία τους. 

∆ιορισµός τρίτου (µη εταίρου) ως διαχειριστή Ο.Ε. Αµφισβητείται το θέµα αυτό 
στη νοµολογία (ενώ η θεωρία είναι αρνητική). Έτσι κατά µία άποψη, στις προσωπικές 
εταιρίες η εξουσία διαχειρίσεως είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την εταιρική 
ιδιότητα και για το λόγο αυτό δεν µπορεί να µεταβιβασθεί σε τρίτο µη εταίρο, όπως 
γίνεται στις κεφαλαιουχικές εταιρίες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.). και πιο συγκεκριµένα, στην 
οµόρρυθµη, καθώς και την ετερόρρυθµη εταιρία µόνον οµόρρυθµος εταίρος µπορεί να 
ορισθεί διαχειριστής, αφού οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν έχουν αυτό το δικαίωµα κατά 
το άρθρο 27 Ε.Ν. κατά τη θεωρία αυτή, ο διορισµός τρίτου ως διαχειριστή στηρίζεται 
στην πληρεξουσιότητα (βάσει σχέσεως εντολής) και δεν αποκλείει τους άλλους 
εταίρους από την διαχείριση (Α.Π. 476/90). Κατ’ άλλη άποψη, ο κανόνας του άρθρου 
22 Ε.Ν., κατά τον οποίο κάθε οµόρρυθµος εταίρος µπορεί µόνος να δεσµεύει την 
εταιρία, δεν αποτελεί αναγκαστικό δίκαιο και το καταστατικό µπορεί να προβλέψει 

                                                 
15 Παρά τη διατύπωση αυτή του άρθρου 22, γίνεται δεκτό –και ορθώς- ότι και η υπογραφή που τίθεται 
χωρίς την εταιρική επωνυµία, δεσµεύει την εταιρία, εφόσον η πράξη έγινε πράγµατι για λογαριασµό 
της εταιρίας από πρόσωπο που έχει το δικαίωµα να τη δεσµεύει. 
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ότι η εκπροσώπηση της εταιρίας ανήκει σε έναν από τους εταίρους ή και σε τρίτο 
(Α.Π. 1462/90, 751/94).16 

∆εν είναι υποχρεωτικό να ορίζονται στο καταστατικό οι διαχειριστές κι αυτό γιατί ο 
νόµος προβλέπει ότι σε περίπτωση ελλείψεως διαχειριστών δεν υφίσταται κενό 
(προβλέπεται η νόµιµη ή συλλογική διαχείριση –άρθρο 748 Α.Κ.). συνήθως, βέβαια, ο 
ή οι διαχειριστές ορίζονται –ονοµαστικά και µε ακριβή προσδιορισµό των 
αρµοδιοτήτων τους- στο αρχικό καταστατικό της εταιρίας. Αν δεν ορισθούν από την 
αρχή (και για όσο χρόνο δεν ορίζονται) ισχύει η συλλογική διοίκηση της εταιρίας. 
Μόλις οι εταίροι αποφασίσουν να διορίσουν ως διαχειριστές συγκεκριµένα πρόσωπα, 
θα συνταχθεί τροποποιητικό έγγραφο της συµβάσεως εταιρίας (γιατί η απόφαση αυτή 
αποτελεί τροποποίησή της) και θα ακολουθηθεί η σχετική διαδικασία τροποποιήσεως 
του καταστατικού. 

1.2 Συλλογική και ατοµική διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 

Το άρθρο 748 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων 
ανήκει, αν δεν συµφωνήθηκε διαφορετικά, σ’ όλους µαζί τους εταίρους και ότι για 
κάθε πράξη χρειάζεται η συναίνεση όλων εταίρων. Το διαφορετικό που µπορεί να 
συµφωνηθεί µεταξύ των εταίρων –που είναι και το σύνηθες- προβλέπεται από το 
άρθρο 749 Α.Κ. ∆ηλαδή, αν η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε 
έναν ή σε µερικούς από τους εταίρους, οι υπόλοιποι αποκλείονται από τη διαχείριση. 
Τα άρθρα 748-749 Α.Κ., όµως, εφαρµόζονται στις αστικές εταιρίες, ενώ για τις 
εµπορικές προσωπικές εταιρίες το άρθρο 22 ορίζει ότι οι οµόρρυθµοι εταίροι, οι 
αναφερόµενοι στο καταστατικό της εταιρίας υπόκεινται αλληλεγγύως σε όλες τις 
υποχρεώσεις της εταιρίας, έστω και αν έχουν υπογραφεί από ένα µόνο εταίρο (κάτω, 
όµως, από την εταιρική επωνυµία). Άρα, στις εµπορικές εταιρίες είναι δυνατή και η 
ατοµική διαχείριση. Η διαφορετική αυτή νοµοθετική ρύθµιση δικαιολογείται από την 
ανάγκη υπάρξεως µεγαλύτερης ευελιξίας και ταχύτητας ενέργειας στις εµπορικές 
εταιρίες. Πάντως, και στις τελευταίες αυτές προβλέπεται ο θεσµός των διαχειριστών, ο 
αριθµός των οποίων στην περιορίζεται συνήθως σε ένα ή δύο οµόρρυθµους εταίρους. 

Αν µε την εταιρική σύµβαση η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανατέθηκε σε 
περισσότερους ή σε όλους τους εταίρους, µε την έννοια ότι µπορεί και ο καθένας να 
ενεργεί µόνος, καθένας από τους λοιπούς διαχειριστές εταίρος µπορεί, αν δεν 
συµφωνήθηκε διαφορετικά, να εναντιωθεί στη διενέργεια µιας πράξεως, πριν από την 
τέλεσή της. Απέναντι στους τρίτους η εναντίωση αυτή έχει αποτέλεσµα µόνο αν αυτοί 
συναλλάχθηκαν γνωρίζοντάς την (άρθρο 750 Α.Κ.). 

Σε επείγουσες περιπτώσεις, αν υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές εταίροι, ο 
καθένας τους δικαιούται να ενεργεί µόνος χωρίς τη συναίνεση των λοιπών ή παρά την 
εναντίωση κάποιου απ’ αυτούς, εφόσον πρόκειται για επείγον µέτρο από την 
παράλειψη του οποίου απειλείται σοβαρή ζηµία της εταιρίας (άρθρο 751 Α.Κ.). 

1.3 Λήψη αποφάσεων στη διοίκηση της εταιρίας 

Κατά τον Αστικό Κώδικα, οι αποφάσεις για τη διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων -
είτε αυτές λαµβάνονται από το σύνολο των εταίρων είτε µόνο από τους διαχειριστές- 
πρέπει να είναι οµόφωνες, εκτός αν το καταστατικό προβλέπει ρητά τη λήψη 
αποφάσεων κατά πλειοψηφία. Στην τελευταία περίπτωση υπάρχει, αν υπάρχει 
αµφιβολία, η πλειοψηφία υπολογίζεται µε βάση το συνολικό αριθµό των εταίρων ή το 
συνολικό αριθµό των διαχειριστών (άρθρα 748-749 Α.Κ.). 

                                                 
16 Η απόφαση 751/94 Αρείου Πάγου παρέπεµψε το θέµα στην  Ολοµέλεια. 
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2. ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ, ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

2.1 ∆ιορισµός διαχειριστών 

Οι διαχειριστές στις προσωπικές εταιρίες διορίζονται στο καταστατικό (αρχικό ή 
µεταγενέστερη τροποποίησή του). Αν αυτό δεν συµβεί, τότε η διαχείριση ανήκει σε 
όλους τους εταίρους, αν πρόκειται για αστική εταιρία (άρθρο 748 Α.Κ.) ή σε όλους 
τους οµόρρυθµους εταίρους, αν πρόκειται για εµπορική προσωπική εταιρία, δηλαδή 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη (άρθρα 22, 26, 27 Ε.Ν.). 

Αν οι διαχειριστές ορισθούν µε µεταγενέστερη απόφαση των εταίρων, τότε απαιτείται 
να ακολουθηθεί η διαδικασία δηµοσιότητας, που τηρείται σε κάθε τροποποίηση του 
καταστατικού. 

2.2 Αµοιβή διαχειριστών 

Συνήθως δεν ορίζεται ιδιαίτερη αµοιβή για τους διαχειριστές της προσωπικής 
εταιρίας. Αλλά δεν αποκλείεται από το νόµο το ενδεχόµενο αυτό. Πάντως, τυχόν 
χορήγηση αµοιβής στους διαχειριστές απαιτείται να συµφωνηθεί µεταξύ των εταίρων 
(άρθρο 754 παράγραφος 2 Α.Κ.). 

2.3 Ανάκληση διαχειριστή 

Η ανάκληση (παύση) του διαχειριστή ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα, που εφαρµόζεται αναλογικά και στις εµπορικές προσωπικές εταιρίες, γιατί ο 
Εµπορικός Νόµος δεν περιλαµβάνει σχετικές διατάξεις. Η ανάκληση (παύση) του 
διαχειριστή εταίρου, που έχει διορισθεί µε την εταιρική σύµβαση (αρχικό καταστατικό 
ή τροποποιητικό αυτού), γίνεται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 752 Α.Κ. 
που ορίζει ότι: Η διαχείριση που έχει ανατεθεί µε την εταιρική σύµβαση σε ένα ή σε 
µερικούς εταίρους, µπορεί να ανακληθεί µόνο για σπουδαίο λόγο. Η συµφωνία που 
αποκλείει την ανάκληση για σπουδαίο λόγο είναι άκυρη. Σπουδαίος λόγος θεωρείται 
ιδίως η βαριά παράβαση καθήκοντος ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση. Η 
ανάκληση γίνεται µε οµόφωνη απόφαση όλων των εταίρων, εκτός αν υπάρχει 
αντίθετη συµφωνία. Η απαρίθµηση των σπουδαίων λόγων, για τους οποίους µπορεί να 
γίνει η ανάκληση διαχειριστή, είναι ενδεικτική. Συνεπώς µπορεί να υπάρξουν και 
άλλοι σοβαροί λόγοι επιτρέποντες την ανάκληση. 

∆ιαχειριστής που διορίσθηκε όχι µε το καταστατικό και µε οµόφωνη απόφαση των 
εταίρων, αλλά µε απόφαση της πλειοψηφίας των εταίρων σύµφωνα µε το άρθρο 748 
παράγραφος 2 Α.Κ., καθώς και διαχειριστής που δεν έχει την εταιρική ιδιότητα, 
ανακαλούνται οποτεδήποτε κατά τις περί εντολής διατάξεις του Αστικού Κώδικα 
(άρθρο 724). Αντίθετη συµφωνία είναι άκυρη, εκτός αν η εντολή αφορά και το 
συµφέρον του εντολέα ή τρίτου. 

2.4 Παραίτηση διαχειριστή 

Ο διαχειριστής εταίρος, που έχει διορισθεί στη θέση αυτή µε την εταιρική σύµβαση 
(το αρχικό καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του), έχει δικαίωµα να παραιτηθεί µόνο 
για σπουδαίο λόγο. Συµφωνία που αποκλείει την παραίτηση για σπουδαίο λόγο είναι 
άκυρη. Ο διαχειριστής που παραιτήθηκε άκαιρα, ευθύνεται για τη ζηµία που 
προκλήθηκε στην εταιρία από την ενέργειά του αυτή (άρθρο 753 Α.Κ.). 

Αλλά και από το άρθρο 725 Α.Κ. προκύπτει ότι ο διαχειριστής, που ενεργεί ως 
εντολοδόχος (περιπτώσεις διορισµού του από την πλειοψηφία των εταίρων ή 
διαχειριστής που δεν είναι εταίρος), έχει το δικαίωµα να καταγγείλει την εντολή 
(δηλαδή να παραιτηθεί απ’ αυτήν) οποτεδήποτε, αν δεν παραιτήθηκε από το δικαίωµα 
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αυτό. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, η παραίτηση είναι χωρίς αποτέλεσµα. Αν η 
καταγγελία έγινε άκαιρα χωρίς σπουδαίο λόγο, ο εντολοδόχος έχει υποχρέωση να 
ανορθώσει τη ζηµία που η καταγγελία προξένησε στον εντολέα (την εταιρία). 

Μετά τη λύση της εταιρίας, αυτή θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει για τις 
ανάγκες της εκκαθαρίσεως. Από τη λύση της εταιρίας παύει η εξουσία των 
διαχειριστών εταίρων και η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει στους 
διορισµένους µε το καταστατικό (αρχικό ή µεταγενέστερη τροποποίηση) 
εκκαθαριστές. Αν δεν υπάρχουν διορισµένοι εκκαθαριστές, τότε η εκκαθάριση 
ενεργείται από όλους τους εταίρους µαζί (άρθρα 776-778 Α.Κ.). 

2.5 Έλλειψη διαχειριστών. ∆ικαστικός διορισµός 

Η παραίτηση του διαχειριστή ή των διαχειριστών από τη θέση τους ή και άλλοι λόγοι 
όπως ο θάνατος, η νόµιµη ή δικαστική απαγόρευση, η ανικανότητα και ακόµα η 
πτώχευση, είναι δυνατόν να δηµιουργήσουν έλλειψη διαχειριστών. Στις περιπτώσεις 
αυτές η εταιρία δεν µένει ακέφαλη (δηλαδή χωρίς διοίκηση και εκπροσώπηση), γιατί 
κατά το άρθρο 22 του Εµπορικού Νόµου οι οµόρρυθµοι εταίροι, που αναφέρονται στο 
καταστατικό της εταιρίας, υπόκεινται αλληλεγγύως σε όλες τις υποχρεώσεις της 
εταιρίας, έστω κι αν είναι υπογραµµένες από ένα µόνο (οµόρρυθµο) εταίρο, κάτω 
όµως από την εταιρική επωνυµία. Συνεπώς, όταν δεν έχουν ορισθεί διαχειριστές ή 
όταν εκλείψουν (για οποιοδήποτε λόγο) οι διορισθέντες, υπάρχει (νόµιµη) διαχείριση 
από το άρθρο 22 Ε.Ν. Οπωσδήποτε, υπάρχει και η δυνατότητα προσφυγής στο 
δικαστήριο από το οποίο να ζητείται ο διορισµός προσωρινού διαχειριστή. Ο 
δικαστικός διορισµός προσωρινής διοικήσεως της εταιρίας γίνεται κατά τη διαδικασία 
του άρθρου 786 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας17 και µόνο όταν λόγω διαφωνίας 
µεταξύ των εταίρων είναι αδύνατη η λειτουργία ή και ακόµα η λύση της εταιρίας. Σε 
επείγουσες, µάλιστα, περιπτώσεις ο διορισµός µπορεί να γίνει και κατά τη διαδικασία 
των ασφαλιστικών µέτρων (άρθρα 682-703 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας). 

Σε περίπτωση θανάτου ενός διαχειριστή ή εκκαθαριστή, ο άλλος συνδιαχειριστής ή 
συνεκκαθαριστής δεν µπορεί να συνεχίσει µόνος του, αλλά αυτοµάτως θα εφαρµοσθεί 
η νόµιµη διαχείριση του άρθρου 22 Ε.Ν. µέχρις ότου οι εταίροι διορίσουν νέα 
διαχείριση (από ένα ή περισσότερους διαχειριστές) ή νέους εκκαθαριστές(2). 

Πτώχευση διαχειριστή και εκκαθαριστή. Η εξουσία των διαχειριστών οµόρρυθµης 
εταιρίας παύει αυτοδικαίως (µε ανάλογη εφαρµογή του άρθρου 726 Α.Κ.), όταν αυτοί 
κηρυχθούν σε πτώχευση ή και όταν πτωχεύει η οµόρρυθµη εταιρία, οπότε 
συµπτωχεύουν και οι οµόρρυθµοι εταίροι, µε άµεση συνέπεια τη λύση της εταιρίας, 
εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία των εταίρων. Τα ίδια ισχύουν, αναλογικά, και 
για τους εκκαθαριστές της προσωπικής εταιρίας σε περίπτωση πτώχευσης των 

                                                 
17 Οι διατάξεις των άρθρων 786 Κώδικα Πολιτικής ∆ικονοµίας και 69 Αστικού Κώδικα έχουν ως εξής: 
«Άρθρο 786. 1. Όταν ζητείται κατά το νόµο να διοριστούν προσωρινή διοίκηση νοµικού προσώπου ή 
εκκαθαριστές νοµικού προσώπου ή εταιρίας που δεν έχει αποκτήσει νοµική προσωπικότητα, αρµόδιο 
είναι το δικαστήριο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το νοµικό πρόσωπο ή η εταιρία. 
2. Στην περίπτωση που τα συµφέροντα των προσώπων, τα οποία αποτελούν τη διοίκηση συγκρούονται 
προς τα συµφέροντα του νοµικού προσώπου καλούνται κατά τη συζήτηση και τα πρόσωπα αυτά. 
3. Το δικαστήριο µπορεί µε αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον να αντικαταστήσει την προσωρινή 
διοίκηση ή τους εκκαθαριστές για σπουδαίους λόγους. Κατά τη συζήτηση καλούνται και τα πρόσωπα 
αυτά». 
« Άρθρο 69. Έλλειψη προσώπων διοίκησης. Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση 
του νοµικού προσώπου, ή αν τα συµφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νοµικού προσώπου, ο 
πρόεδρος των πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννοµο 
συµφέρον». 
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εκκαθαριστών αυτής, όταν το καταστατικό δεν προβλέπει αντικατάστασή τους. Και 
όταν ακόµα υπάρχει σύνδικος της πτωχεύσεως, αυτός δεν µπορεί να αναπληρώσει τον 
εκκαθαριστή. Κατόπιν των ανωτέρω, το δικαστήριο µπορεί να προβεί στο διορισµό 
άλλων προσώπων στη διοίκηση της εταιρίας (διαχειριστών ή εκκαθαριστών), που θα 
αντικαταστήσουν τους πτωχεύσαντες. Καθένας που έχει έννοµο συµφέρον δικαιούται 
να ζητήσει µία τέτοια ενέργεια από το δικαστήριο (Μονοµελές Πρωτοδικείο). 

2.6 Θάνατος διαχειριστή 

Κατά το άρθρο 774 Α.Κ. εφόσον η εταιρία λυθεί µε το θάνατο ενός από τους 
εταίρους, ο κληρονόµος του έχει υποχρέωση να το γνωστοποιήσει χωρίς υπαίτια 
καθυστέρηση στους λοιπούς και, αν επίκειται κίνδυνος από την αναβολή, να συνεχίσει 
τη διαχείριση που είχε ανατεθεί στον αποθανόντα, ωσότου ληφθούν τα αναγκαία 
µέτρα. Με τους ίδιους όρους έχουν και οι λοιποί εταίροι υποχρέωση να συνεχίσουν 
προσωρινά τη διαχείριση που τους είχε ανατεθεί. Στο διάστηµα αυτό η εταιρία 
λογίζεται ότι υπάρχει. 

Γίνεται δεκτό από τη νοµολογία (από την ερµηνεία των συνδυασµένων διατάξεων των 
άρθρων 726,773,775 Α.Κ.) ότι η διαχείριση παύει µε το θάνατο του διαχειριστή και 
δεν µεταβιβάζεται στους κληρονόµους αυτού. Όταν υπάρχουν περισσότεροι του ενός 
διαχειριστές και πεθαίνει ο ένας η διαχείριση δεν συνεχίζεται από τους υπόλοιπους, 
αλλά εφαρµόζεται η νόµιµη διαχείριση µέχρις ότου να εκλεγούν νέοι διαχειριστές. 

3. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

3.1 Γενικές αρχές 

Το άρθρο 754 του Αστικού Κώδικα ορίζει ότι: ως προς τα δικαιώµατα και τις 
υποχρεώσεις του διαχειριστή, που είναι ταυτόχρονα και εταίρος, εφαρµόζονται 
αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 714 ως 723 για την εντολή. Ο εταίρος δεν έχει 
δικαίωµα να αµειφθεί για τη διαχείριση, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία 
(παράγραφος 2 άρθρου 754 Α.Κ.). από τη διάταξη αυτή, λοιπόν, και κατά 
αντιδιαστολή προκύπτει ότι µπορεί να υπάρξει συµφωνία χορηγήσεως αµοιβής στον 
διαχειριστή εταίρο και ακόµα ότι δεν υπάρχει κανένα κώλυµα για τον καθορισµό 
αµοιβής στον µη εταίρο διαχειριστή. 

Όταν υπάρχουν διορισµένοι διαχειριστές της εταιρίας, αποκλείεται η νόµιµη 
(συλλογική)18 διαχείριση. Απαγορεύεται στους µη διαχειριστές εταίρους να 
αναµιχθούν στη διαχείριση της εταιρίας –αν το πράξουν, ο διαχειριστής µπορεί να 
ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών µέτρων κατά του αναµιχθέντος (χωρίς να έχει τέτοιο 
δικαίωµα) στη διαχείριση εταίρου. 

3.2 Τρόπος ενέργειας των διαχειριστών 

Όπως σηµειώθηκε και πιο πάνω, στα καταστατικά των προσωπικών εταιριών 
συνηθίζεται να ορίζονται και οι διαχειριστές. ∆ηλαδή, µε την υπογραφή της εταιρικής 
συµβάσεως (αρχικό καταστατικό) διορίζεται και το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που θα 
διοικούν την εταιρία και που κατά κανόνα είναι εταίροι και µάλιστα µόνο 
οµόρρυθµοι19. Αν ο διαχειριστής είναι ένας, οι αποφάσεις για τη διοίκηση των 
εταιρικών υποθέσεων λαµβάνονται αποκλειστικά απ’ αυτόν. Αν, όµως, είναι 
περισσότεροι, οι αποφάσεις λαµβάνονται από όλους µαζί τους διαχειριστές και µε 
βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Σε περίπτωση που το καταστατικό δεν ορίζει πως 

                                                 
18 Κατά το άρθρο 748 Αστικού Κώδικα σε συνδυασµό και µε το άρθρο 22 Εµπορικού Νόµου. 
19 Οι ετερόρρυθµοι εταίροι δεν επιτρέπεται να διορισθούν διαχειριστές (άρθρο 27 Ε.Ν.). 
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σχηµατίζεται η πλειοψηφία, κατά τα άρθρα 748 § 2 και 749 § 2 Α.Κ. η πλειοψηφία 
υπολογίζεται µε βάση το συνολικό αριθµό των διαχειριστών. 

Συνήθως, όµως, το καταστατικό ορίζει τον τρόπο ενέργειας των διαχειριστών (όταν 
αυτοί είναι δύο ή περισσότεροι).έτσι, µπορεί να ορισθεί ότι οι διαχειριστές ενεργούν 
από κοινού πάντοτε ή ότι έχουν το δικαίωµα να ενεργούν και χωριστά ο καθένας, 
χωρίς τη σύµπραξη του άλλου. Ακόµα µπορεί να ορισθεί ότι έχουν το δικαίωµα οι 
διαχειριστές να ενεργούν και να δεσµεύουν την εταιρία ο καθένας µόνος του, αλλά ότι 
για ορισµένες (συγκεκριµένες) πράξεις θα απαιτείται η σύµπραξη όλων των 
διαχειριστών ή δύο από τους τρεις διαχειριστές κ.ο.κ. στην πράξη τέτοιες ρυθµίσεις 
είναι συνηθισµένες και πολλές φορές λόγω ασάφειας ή ελλιπούς διατυπώσεως 
προκύπτουν σοβαρά ερµηνευτικά προβλήµατα και αµφιβολίες που δυσχεραίνουν τις 
συναλλαγές της εταιρίας. Για το λόγο αυτό, κατά τη σύνταξη του καταστατικού πρέπει 
να καταβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή στη διατύπωση των σχετικών όρων. 

Κατά το άρθρο 750 Α.Κ., αν ορίσθηκαν περισσότεροι από ένας διαχειριστές της 
εταιρίας, µε την έννοια ότι µπορεί και ο καθένας να ενεργεί µόνος, καθένας από τους 
λοιπούς διαχειριστές εταίρους έχει το δικαίωµα –εφόσον δεν συµφωνήθηκε 
διαφορετικά- να εναντιωθεί στη διενέργεια µιας πράξεως πριν από την τέλεσή της. 
Απέναντι στους τρίτους η εναντίωση έχει ισχύ µόνο αν αυτοί συναλλάχθηκαν 
γνωρίζοντάς την. Σε περιπτώσεις που απαιτείται να ληφθούν επείγοντα µέτρα, ο 
καθένας από τους διαχειριστές δικαιούται να ενεργεί µόνος χωρίς τη συναίνεση των 
λοιπών διαχειριστών ή και παρά την εναντίωση κάποιου απ’ αυτούς (άρθρο 751 
Α.Κ.). 

Υποχρέωση διαχειριστή για λογοδοσία. Όπως προκύπτει από τις σχετικές διατάξεις 
του Αστικού Κώδικα (άρθρο 754 § 1 και άρθρα 714-723 περί εντολής) ο εταίρος 
διαχειριστής οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εµπορικής εταιρίας, όταν λήξει η 
διαχείριση και πριν από τη λήξη της αν αυτό ορίζεται στην εταιρική σύµβαση ή 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 762 Α.Κ. υποχρεούται σε λογοδοσία προς 
τους λοιπούς µη διαχειριστές εταίρους. Σε περίπτωση αρνήσεώς του µπορεί να 
εξαναγκασθεί προς τούτο. Αν υπάρχουν πολλοί µη διαχειριστές εταίροι, η προς 
λογοδοσία υποχρέωση του διαχειριστή εταίρου είναι αδιαίρετη. ∆ηλαδή, κάθε εταίρος 
µπορεί να ζητήσει παροχή λογοδοσίας όχι όµως µόνο προς αυτόν, αλλά προς όλους 
τους µη διαχειριστές εταίρους. Η υποχρέωση του διαχειριστή για λογοδοσία είναι 
υποχρέωση προκύπτουσα από το νόµο, γιατί αυτός διαχειρίστηκε αλλότριες εν µέρει 
υποθέσεις και συνιστάται στην ανακοίνωση στους δικαιούχους λογαριασµού µε 
αντιπαράθεση εσόδων-εξόδων. Η υποχρέωση για λογοδοσία υπάρχει και έναντι 
αποχωρήσαντος εταίρου. ∆εν υφίσταται µόνο έναντι των εταίρων που έχουν εγκρίνει 
τον ισολογισµό, γιατί από την έγκρισή του τεκµαίρεται προηγούµενη ενηµέρωση των 
εταίρων µε λογοδοσία του διαχειριστή. 

3.3 Υποκατάσταση διαχειριστή 

Έχει επικρατήσει στην πράξη, να περιλαµβάνεται στο καταστατικό όρος που επιτρέπει 
την υποκατάσταση του διαχειριστή από άλλο πρόσωπο της εκλογής του. Ορίζεται, 
δηλαδή, ότι ο διαχειριστής, σε περίπτωση κωλύµατός του (ασθένειας, απουσίας) θα 
υποκαθίσταται από συγκεκριµένο πρόσωπο. Ακόµα, ορίζεται ότι ο διαχειριστής 
δικαιούται να ορίζει µε πληρεξούσιο αντικαταστάτη του, που θα ασκεί µερικώς ή 
συνολικώς τις εξουσίες του. 

Επειδή στις προσωπικές εταιρίες η σχέση του διαχειριστή µε τους εταίρους και το 
νοµικό πρόσωπο της εταιρίας είναι ιδιαζόντως λεπτή και εµπιστευτική και ακόµα 
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αυστηρά προσωπική, είναι προτιµότερο να αποφεύγονται από την αρχή αυτού του 
είδους οι ρυθµίσεις. Καλύτερα να ορίζονται δύο διαχειριστές µε ευρείες αρµοδιότητες 
και δικαίωµα να υπογράφουν από κοινού ή µεµονωµένα όλες τις πράξεις της εταιρίας. 
Έτσι, σε περίπτωση κωλύµατος του ενός, ασκεί ολόκληρη τη διαχείριση, ο άλλος 
διαχειριστής, που είναι πρόσωπο γνωστό σε όλους τους εταίρους από την αρχή και 
τοποθετήθηκε στη θέση του, γιατί κρίθηκε ότι συγκεντρώνει την εµπιστοσύνη τους 
και έχει τα κατάλληλα προς τούτο προσόντα. 

3.4 Ευθύνη διαχειριστών 

Ο διαχειριστής εταίρος ευθύνεται απέναντι στους συνεταίρους του για κάθε πταίσµα, 
σύµφωνα µε τα περί εντολής οριζόµενα στο άρθρο 714 Α.Κ. αυτή είναι η επικρατούσα 
άποψη στη θεωρία και τη νοµολογία. Την ίδια ευθύνη έχουν και οι εκ του νόµου 
διαχειριστές. Ο εταίρος που δεν είναι διαχειριστής ευθύνεται µόνο για την επιµέλεια 
που δείχνει στις δικές του υποθέσεις. 

Οι διαχειριστές έχουν υποχρέωση να παρέχουν πληροφορίες (εννοείται στους 
εταίρους που δεν είναι διαχειριστές και συνεπώς δεν παρακολουθούν από κοντά τις 
εταιρικές υποθέσεις). Αυτό γίνεται, κατά τη νοµολογία(4), στο τέλος κάθε έτους και 
φυσικά και στο τέλος της διαχειρίσεως (άρθρο 718 Α.Κ.).  

Οι διαχειριστές Ο.Ε. κα ι  Ε .Ε. ευθύνονται ως αυτουργοί του αδικήµατος της 
φοροδιαφυγής (άρθρο 20 § 1 Ν. 2523/97). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 

5. ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ – Φ.Π.Α. 

1. ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 

Οι επιτηδευµατίες υποχρεώνονται να τηρούν, να εκδίδουν, να δίνουν, να ζητούν, να 
παίρνουν, να υποβάλλουν και να διαφυλάσσουν τα βιβλία και τα στοιχεία που 
ορίζονται από τις διατάξεις του κώδικα στην Ελληνική γλώσσα και στο ευρωπαϊκό 
νόµισµα. Έτσι οι νέοι επιτηδευµατίες (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) τηρούν κατά την 
έναρξη των εργασιών τους βιβλία κατηγορίας, όχι κατώτερης εκείνης στην οποία 
εντάσσονται. 

Πιο αναλυτικά για την ένταξη των επιτηδευµατιών στις τρεις κατηγορίες τήρησης 
βιβλίων καθορίζονται τα παρακάτω όρια ακαθάριστων εσόδων: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΡΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 

Πρώτη(Αγορών)                                            Μέχρι και  100.000€ 

∆εύτερη(Εσόδων-Εξόδων) Από 100.000,01€          µέχρι και 1.000.000€ 

Τρίτη(∆ιπλογραφικό)                                       Άνω των 1.000.000€ 

 

Ειδικότερα και σύµφωνα µε το άρθρο 4 το υ  Κ .Β.Σ. βιβλία Β΄ κατηγορίας 
υποχρεούνται να τηρούν οι επιτηδευµατίες που δεν ξεπερνούν ετησίως το 1.000.000€ 
ως ακαθάριστα έσοδα. Επίσης ανεξάρτητα από το ύψος του ποσού των ακαθάριστων 
εσόδων βιβλία Β΄ κατηγορίας τηρούν οι επιτηδευµατίες των οποίων τα καθαρά κέρδη 
προσδιορίζονται µε ειδικό τρόπο, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία περί φορολογίας 
εισοδήµατος, οι πράκτορες εφηµερίδων και περιοδικών και τέλος οι πρατηριούχοι 
υγρών καυσίµων για την εµπορία πετρελαίου. Όσες λοιπόν επιχειρήσεις εντάσσονται 
στη παραπάνω κατηγορία τηρούν βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και βιβλίο απογραφών µε 
προϋποθέσεις και διάφορα τυχών πρόσθετα βιβλία ειδικά κατά επάγγελµα, ενώ δεν 
προβλέπεται η τήρηση µητρώου παγίων. 

Η τήρηση των βιβλίων Β΄ κατηγορίας µπορεί να γίνει χειρόγραφα ή µηχανογραφικά. 

Το βιβλίο Εσόδων-Εξόδων διαιρείται σε δυο σκέλη: 

· ΕΣΟ∆Α: ξεχωριστές στήλες πώλησης εµπορευµάτων, προϊόντων, πρώτων υλών, 
υπηρεσιών και λοιπών πράξεων ιδίων ή τρίτων 

· ΕΞΟ∆Α: ξεχωριστές στήλες αγοράς αγαθών εµπορεύσιµων ή προοριζοµένων για 
µεταπώληση ή για επεξεργασία, αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιµοποίησης 
υπηρεσιών, γενικών εξόδων, παγίων άλλων πράξεων ιδίων ή τρίτων. 

Μηχανογραφική τήρηση βιβλίων σηµαίνει βασικά, ότι εκδίδονται για τις οικονοµικές 
πράξεις τα κατάλληλα και νόµιµα παραστατικά, τα παραστατικά αυτά εισάγονται στον 
Η/Υ και εκεί καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία σύµφωνα µε το λογιστικό σύστηµα 
που έχει επιλεχθεί και έχει δοθεί στον Η/Υ µέσα από το software. 

Η µηχανογραφική τήρηση των βιβλίων περιλαµβάνει βασικά, δύο ενέργειες: την 
ενηµέρωση και την εκτύπωση. Η διάκριση έχει σηµασία κυρίως σε αναφορά µε τους 
χρόνους που είναι κρίσιµοι φορολογικά προκειµένου τα βιβλία να θεωρηθούν 
φορολογικά έγκυρα. Ο  Κ .Β.Σ. προβλέπει ειδικές, διαφορετικές προθεσµίες για την 
ενηµέρωση των βιβλίων και την εκτύπωση των δεδοµένων τους.  

This watermark does not appear in the registered version - http://www.clicktoconvert.com

http://www.clicktoconvert.com


Ι∆ΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ο.Ε. 

- 47 - 

Η εκτύπωση του θεωρηµένου βιβλίου Εσόδων-Εξόδων γίνετε κάθε µήνα ενώ η 
ενηµέρωσή του µέχρι της 15 του επόµενου µήνα από την λήψη ή την έκδοση του 
παραστατικού  

Όσοι επιτηδευµατίες είναι υποχρεωµένοι από τον Κ.Β.Σ. να τηρούν και βιβλίο 
απογραφών τότε η καταγραφή  της απογραφής πρέπει να γίνετε κατά ποσότητα και 
αξία µέχρι την 20ή Φεβρουαρίου εκάστοτε έτους και όχι αργότερα από την 
ηµεροµηνία υποβολής της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. ή δήλωσης φορολογίας 
εισοδήµατος. 

Τέλος τα βιβλία Εσόδων-Εξόδων θα πρέπει να βρίσκονται υποχρεωτικά στον τόπο 
τήρησή τους που έχει γνωστοποιηθεί από την αρχή, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι 
και εύκολα προσβάσιµα σε περίπτωση που θα ζητηθούν σε πιθανό έλεγχο. 

Εκτυπωµένα βιβλία κάθε µηνός υπάρχουν στην σελ.    του παραρτήµατος. 

2. Φ.Π.Α. 

2.1 Χαρακτηριστικά του Φόρου 

1. Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) είναι ένας γενικός φόρος, ο οποίος 
επιβαρύνει την εγχώρια τελική κατανάλωση, δηλαδή επιβαρύνει το εισόδηµα το οποίο 
διατίθεται για αγορά αγαθών και υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας από 
καταναλωτές, καθώς και από τους τοµείς της οικονοµίας, οι οποίοι απαλλάσσονται 
(∆ηµόσιο, απαλλασσόµενες δραστηριότητες )  ,  και οι οποίοι εξοµοιώνονται µε 
τελικούς καταναλωτές. Έτσι φορολογούνται οι εισαγωγές αγαθών από άλλα κράτη 
(εντός ή εκτός της Κοινότητας), ενώ αποφορολογούνται πλήρως οι εξαγωγές αγαθών 
προς τρίτες χώρες, καθώς και οι αποστολές αγαθών προς άλλα κράτη – µέλη της 
Κοινότητας. 

2. Επιβάλλεται σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (παραγωγή, 
εισαγωγή, χονδρεµπόριο, λιανεµπόριο) και επιβαρύνει κάθε φορά την προστιθέµενη 
αξία κάθε σταδίου. Αυτό επιτυγχάνεται στο επίπεδο καθεµίας επιχείρησης, µε τη 
χρέωση φόρου σε ολόκληρη την αξία πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών, την 
αφαίρεση του ποσού του φόρου, µε τον οποίο επιβαρύνθηκε η επιχείρηση για την 
αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δαπανών κλπ. και την απόδοση στο δηµόσιο της 
διαφοράς του φόρου. 

3. Είναι φόρος ουδέτερος, δηλαδή επιβαρύνει κατά τον ίδιο τρόπο τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες ανεξάρτητα από: 

· Την προέλευση αυτών ( εγχώρια, εισαγόµενα από το εξωτερικό) 

· Τον αριθµό των παραγωγικών σταδίων, από τα οποία διέρχονται ένα αγαθό µέχρι 
να διατεθεί στην τελική κατανάλωση. 

4. Ο Φ.Π.Α., σε σχέση µε τους φόρους τους οποίους αντικατέστησε, είναι πιο 
αποτελεσµατικός, όσον αφορά την άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής, διότι παρέχει 
τη δυνατότητα:  

· Πλήρους απαλλαγής των επενδύσεων, και των εξαγωγών συµβάλλοντας έτσι 
στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, 

· ∆ικαιότερης κατανοµής των φορολογικών βαρών, µε την καθιέρωση 
χαµηλότερου συντελεστή στα αγαθά και τις υπηρεσίες πρώτης ανάγκης, 

· Απλούστερης διαχείρισης του φόρου αυτού, τόσο για το δηµόσιο, όσο και για τις 
επιχειρήσεις, σε σχέση µε τους διάσπαρτους φόρους που αντικατέστησε. 
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5. Το σοβαρότερο µειονέκτηµα του φόρου αυτού, µπορεί να θεωρηθεί, η επιβολή 
του στο στάδιο του λιανικού εµπορίου διότι µε τον τρόπο αυτόν αυξάνεται σηµαντικά 
ο αριθµός των υποκειµένων µε αποτέλεσµα το δυσκολότερο έλεγχο της ορθής 
εφαρµογής των διατάξεων αυτών για τον περιορισµό της φοροδιαφυγής.  

6. Στο φόρο υπόκειται: 

· Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ηµεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων 
εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονοµική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από 
τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόµενο σκοπό ή το αποτέλεσµα της 
δραστηριότητας αυτής 

· Κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγµατοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός 
καινούργιου µεταφορικού µέσου, το οποίο αποστέλλεται ή µεταφέρεται προς άλλο 
κράτος – µέλος. 

3. Φ.Π.Α. – Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 

3.1 Χειρισµός σε βιβλία Β’ κατηγορίας 

Η παρακολούθηση και η απόδοση του Φ.Π.Α. στην αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. γίνεται µε την 
βοήθεια ενός εντύπου που ονοµάζετε έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. Η 
διαδικασία για τα έντυπα του Φ.Π.Α. στα βιβλία β’ κατηγορίας είναι ανάλογη µε 
εκείνη που εφαρµόζετε και στα βιβλία α’ κατηγορίας. Η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. 
συµπληρώνεται και κατατίθεται στη αντίστοιχη ∆.Ο.Υ. σύµφωνα µε τις παρακάτω 
ηµεροµηνίες:   

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ  ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-20/4/20ΧΧ 

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-20/7/20ΧΧ 

Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-20/10/20ΧΧ 

∆’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΑΠΟ 1-20/1/20ΧΧ+1 

 

Περαιτέρω κατάθεση από τις παραπάνω ηµεροµηνίες θεωρείται εκπρόθεσµη και 
επιβάλλεται πρόστιµο. Κατ’ εξαίρεση όταν η περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά τότε η ηµεροµηνία παρατείνετε µέχρι την 26η ηµέρα του επόµενου  µήνα  
από την λήξη της φορολογικής περιόδου. 

Το αποτέλεσµα µιας περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. µπορεί να είναι: 

· Πιστωτικό υπόλοιπο, που σηµαίνει ότι µας οφείλει αυτό το ποσό η ∆.Ο.Υ. Το 
ποσό αυτό δεν καταβάλλεται στον φορολογούµενο αλλά συµψηφίζεται µε το 
υπόλοιπο του επόµενου τριµήνου. 

· Χρεωστικό υπόλοιπο, που σηµαίνει ότι απαιτεί αυτό το ποσό η ∆.Ο.Υ. και πρέπει 
να καταβληθεί σε προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. 

· Μηδενικό υπόλοιπο, που σηµαίνει ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε αδράνεια ή τελεί 
υπό εκκαθάριση, δεν κάνει καθόλου εγγραφές στα βιβλία της και συνεπώς δεν 
προκύπτει και το αντίστοιχο Φ.Π.Α. 

Αν η περιοδική δήλωση υποβάλλεται χειρόγραφα τότε η υποβολή της γίνεται σε 
τριπλούν. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στο ΚΕ.Π.Υ.Ο., το πρώτο αντίγραφο 
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παραµένει στο τµήµα εσόδων της ∆.Ο.Υ. και το δεύτερο αντίγραφο (απόδειξη) 
επιστρέφεται σφραγισµένο στο φορολογούµενο. Αν η δήλωση υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά µε την εφαρµογή του συστήµατος taxis, τότε η υποβολή γίνεται σε 
διπλούν, αφού δεν χρειάζεται η σχετική αποστολή στο ΚΕ.Π.Υ.Ο. ενώ παράλληλα 
εκδίδεται ηλεκτρονικά το αποδεικτικό είσπραξης και επιτυχηµένης καταχώρισης. 

Στο τέλος κάθε χρόνου υποβάλλεται και η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. σε τρία 
αντίτυπα και υποβάλλεται µέχρι τις 25 Φεβρουαρίου κάθε χρόνου. Αυτή αποτελεί µια 
ανακεφαλαιωτική δήλωση και περιλαµβάνει τα ποσά των περιοδικών δηλώσεων που 
υποβλήθηκαν µέσα στο έτος για τον τελικό διακανονισµό των εκπτώσεων του Φ.Π.Α. 

Τέλος λόγω της κατάργησης των τελωνιακών διατυπώσεων, όσον αφορά τις 
ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών και µε σκοπό τη στατιστική παρακολούθηση του 
ενδοκοινοτικού εµπορίου, καθιερώνεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης 
INTRASTAT. Η δήλωση αυτή υποβάλλεται µαζί µε την προσωρινή δήλωση Φ.Π.Α. 
ενώ θεωρητικά αναφέρουµε ότι υπάρχουν δύο είδη δηλώσεων (εντύπων) 
INTRASTAT, ένα για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και ένα άλλο για τις 
ενδοκοινοτικές παραδόσεις. Τα έντυπα αυτά συµπληρώνονται µε σκοπό να 
χρησιµοποιηθούν από την ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ και 
αποκλειστικά και µόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Υπόδειγµα περιοδικής και εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. υπάρχει στη σελ.   του 
παραρτήµατος. 

3.2 Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 

Οι επιτηδευµατίες υποχρεώνονται να τηρούν, να εκδίδουν, να υποβάλλουν και να 
διαφυλάσσουν τα βιβλία και στοιχεία που ορίζονται από τις διατάξεις του κώδικα 
βιβλίων και στοιχείων. Έτσι λοιπόν ο επιτηδευµατίας έχει υποχρέωση να θεωρεί στον 
αρµόδιο προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ. και ειδικότερα στο τµήµα Κ.Β.Σ. της ∆.Ο.Υ., πριν 
από κάθε χρήση, τα απαραίτητα βιβλία και στοιχεία που ορίζει ο Κ.Β.Σ. 

Ειδικότερα στην συνέχεια θα αναφέρουµε τις ενέργειες που απαιτούνται των βιβλίων 
και στοιχείων της δικής µας εταιρείας, όπου τηρείται βιβλίο Β΄ κατηγορίας και η 
κύρια δραστηριότητα είναι εστιατόριο. 

Αναλυτικότερα τα βιβλία που πρέπει να θεωρήσουµε είναι το βιβλίο ΕΣΟ∆ΩΝ-
ΕΞΟ∆ΩΝ, ενώ τα απαραίτητα στοιχεία, στην πρώτη φάση της λειτουργίας της 
επιχείρησης τουλάχιστον είναι: 

· ∆ελτίο Αποστολής  

· Τιµολόγιο-∆ελτίο Αποστολής 

· Απόδειξη Λιανικής Πώλησης. Αυτή θα χρησιµοποιείτε σε περίπτωση βλάβης ή 
µη λειτουργίας της Φορολογικής Ταµειακή Μηχανής. 

· ∆ελτίο Παραγγελίας. Αφορά µόνο τις επιχειρήσεις εστίασης και γενικότερα τις 
επιχειρήσεις υγειονοµικού ενδιαφέροντος. 

· Τέλος θα πρέπει να θεωρηθεί και το βιβλίο της Φορολογικής Ταµειακής Μηχανής 
για την έναρξη και λειτουργία της. 

Όλα τα στοιχεία που αναφέραµε παραπάνω πριν χρησιµοποιηθούν αριθµούνται κατά 
αύξων αριθµό και στην συνέχεια θεωρούνται. 

Αρχικά πριν ξεκινήσει η θεώρηση πρέπει να κατατεθούν τα παρακάτω δικαιολογητικά 
στον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ.: 
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1. Βεβαίωση εγγραφής στο Επαγγελµατικό και Βιοτεχνικό Επιµελητήριο  

2. Βεβαίωση από το Ι.Κ.Α. ότι η επιχείρηση δεν απασχολεί προσωπικό ή ότι αν 
απασχολεί ότι έχει καταβάλει όλες τις υποχρεώσεις της προς το Ι.Κ.Α. 

3. Βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Ε. ότι η επιχείρηση ή τα µέλη µιας εταιρίας δεν έχουν 
καµία οφειλή προς τον Ο.Α.Ε.Ε. 

Οι παραπάνω βεβαιώσεις χορηγούνται από τις αντίστοιχες υπηρεσίες αποκλειστικά 
και µόνο για την θεώρηση βιβλίων και στοιχείων και έχουν ορισµένη χρονική ισχύ, 
συνήθως ένα χρόνο. 

Η θεώρηση γίνεται µε την βοήθεια δύο εντύπων του συστήµατος ΤΑΧΙS της ∆.Ο.Υ. 
Τα δύο έντυπα είναι τα παρακάτω: 
· Σηµείωµα Κ.Β.Σ.  Β1 
· ∆ήλωση έναρξης – Μεταβολής – Παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ.   Β2 

Υπόδειγµα εντύπων Β1 και Β2 υπάρχουν στην σελ.   του παραρτήµατος. 

ΕΝΤΥΠΟ Β1 

Το έντυπο αυτό αποτελείται από δύο φύλλα: 

Το πρώτο φύλλο εµπρός και πίσω χρησιµοποιείται για τους παρακάτω σκοπούς: 

1. Θεώρηση Βιβλίων και στοιχείων  

2. Ακύρωση- ∆ήλωση Απώλειας Βιβλίων και Στοιχείων 

3. Γνωστοποίηση τόπου τήρησης- ενηµέρωσης βιβλίων 

4. ∆ιάφορες αιτήσεις – γνωστοποιήσεις και παρατηρήσεις κατά την κρίση των 
επιτηδευµατιών που αφορούν τον Κ.Β.Σ. 

 Το δεύτερο φύλλο περιλαµβάνει εµπρός και πίσω πλήρεις και εµπεριστατωµένες 
οδηγίες για την διευκόλυνση τον επιτηδευµατιών κατά την συµπλήρωσή του.  

ΕΝΤΥΠΟ Β2 

Το έντυπο αυτό αποτελείται από ένα φύλλο 

Το εµπρός µέρος αυτού χρησιµοποιείτε για την δήλωση έναρξης λειτουργίας της 
Φ.Τ.Μ. 

Το πίσω µέρος χρησιµοποιείται για: 
· ∆ήλωση µεταβολής-Παύσης λειτουργίας Φ.Τ.Μ., µεταβίβαση Φ.Τ.Μ., αλλαγή 
τόπου λειτουργίας, παύση λειτουργίας, κ.λπ. 
· Συµπλήρωση παρατηρήσεων κατά την κρίση του χρήστη ή κατόχου της Φ.Τ.Μ. 
· Το µέσο του πίσω µέρους αυτού περιλαµβάνει πλήρης οδηγίες και γενικές 
πληροφορίες για διευκόλυνση της ορθής συµπλήρωσής του. 

3.3 ∆ιαδικασία Θεώρησης 

Στην τελευταία σελίδα κάθε βιβλίου και του τελευταίου φύλλου κάθε στελέχους 
στοιχείων του Κ.Β.Σ. επικολλάται αυτοκόλλητη ετικέτα, η οποία εκτυπώνεται 
µηχανογραφικά από το υποσύστηµα του Κ.Β.Σ. του TAXIS και περιέχει: 

· Τη ∆.Ο.Υ. θεώρησης των βιβλίων ή στοιχείων 
· Τον Α.Φ.Μ. του επιτηδευµατία- επιχείρησης 
· Το ονοµατεπώνυµο / επωνυµία του επιτηδευµατία- επιχείρησης 
· Την εγκατάσταση για την οποία θεωρήθηκε το είδος 
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· Την κατηγορία βιβλίων 
· Τον αριθµό πράξης θεώρησης 
· Το είδος του βιβλίου ή στοιχείου που θεωρείται 
· Το πλήθος των στελεχών αυτών  
· Την ένδειξη της σειράς (αν υπάρχει) 
· Τη χρήση της σειράς ( εκτός ή εντός επιχείρησης)  
· Τον αριθµό της πρώτης και τελευταίας σελίδας του θεωρούµενου είδους 
· Το πλήθος των αντιτύπων του θεωρούµενου είδους 
· Την ηµεροµηνία θεώρησης 
· Το ίχνος (στοιχείο) της µηχανής διάτρησης της ∆.Ο.Υ. 
· Την απόφαση θεώρησης του Προϊσταµένου ∆.Ο.Υ. στις περιπτώσεις που γίνεται 
θεώρηση µε απόφαση Προϊσταµένου. 

Για κάθε θεώρηση εκτυπώνεται αποδεικτικό θεώρησης, το οποίο χορηγείται στον 
επιτηδευµατία και διαφυλάσσεται από αυτόν για χρονικό διάστηµα όσο µε το 
προβλεπόµενο για το βιβλία και στοιχεία που αναφέρονται σε αυτό. 

Μετά από όλες αυτές τις ενέργειες που απαιτούνται για την θεώρηση, τα βιβλία και 
στοιχεία είναι έτοιµα για χρησιµοποίηση και ορθή τήρηση αυτών. 

4. ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 

4.1 Καταστάσεις ΚΕ.Π.Υ.Ο. 

Οι επιτηδευµατίες, το ∆ηµόσιο και οι αγρότες υποβάλλουν µέχρι την 30ή Σεπτεµβρίου 
κάθε χρόνου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για µηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση 
πληροφοριών, τριπλότυπες καταστάσεις µε τις συναλλαγές που πραγµατοποίησαν 
κατά το  προηγούµενο ηµερολογιακό και όχι διαχειριστικό έτος, γ ια  την  
επαγγελµατική τους εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους. 

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις υποβάλλονται κατά πελάτη και κατά προµηθευτή για 
τα τιµολόγια µε αξία πάνω από 300 ευρώ, που προέρχονται από τις παρακάτω 
συναλλαγές: 

· Αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών 

· Χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχής υπηρεσιών 

· Καταβολή ή είσπραξη αµοιβών, αποζηµιώσεων, οικονοµικών ενισχύσεων και 
άλλων δικαιωµάτων.  

4.2 Υπόδειγµα συγκεντρωτικής κατάστασης. 

ΜΕΧΡΙ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ Ο  

Α.Φ.Μ. ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 1, 2, 3. 

ΜΕΧΡΙ 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ Ο  

Α.Φ.Μ. ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 4, 5, 6, 

ΜΕΧΡΙ 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ Ο  

Α.Φ.Μ. ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 7, 8, 9. 

ΜΕΧΡΙ 21 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΣ ΠΟΥ Ο  

Α.Φ.Μ. ΤΟΥΣ ΛΗΓΕΙ ΣΕ 0. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ 

6. ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑ 

1. ΕΝΝΟΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ- ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

· Μισθωτοί: θεωρούνται αυτοί που ασχολούνται κατά κύριο επάγγελµα σαν 
υπάλληλοι ή σαν εργάτες και όχι αυτοί που προσφέρουν ευκαιριακή εργασία, έστω 
και µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας κατά τις ελεύθερες ώρες τους, ενώ σαν κύριο 
επάγγελµα έχουν κάποιο άλλο. 

Τους µισθωτούς τους χωρίζουµε σε δύο µεγάλες κατηγορίες στους υπαλλήλους και 
στους εργάτες µε τα εξής ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε µιας από τις δύο 
παραπάνω κατηγορίες µισθωτών. 

Υπάλληλοι θεωρούνται οι µισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ή κατά κύριο 
λόγο πνευµατική εργασία (αρ. 1 Ν.∆. 2655/53, Εγγρ. Υπ. Εργ. 13117/16-8-94 ). 

Εργάτες θεωρούνται οι µισθωτοί εκείνοι που παρέχουν αποκλειστικά ‘η κατά κύριο 
λόγο σωµατική εργασία (αρ. 1 Ν.∆. 2655/53, Εγγρ. Υπ. Εργ. 13117/16-8-94 ). 

· Εργασία: είναι κάθε απασχόληση του ανθρώπου, κάθε µορφή δραστηριότητας µε 
κάποιο σκοπό. Νοµικά σκοπός εργασίας µπορεί να είναι οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι 
θεµιτός, δηλαδή όχι παράνοµος ή ανήθικος. Το είδος της εργασίας είναι αδιάφορο. 
Μπορεί να είναι πνευµατική ή σωµατική, να συνίσταται σε ενέργεια θετική ή σε απλή 
παρουσία σε ένα τόπο. Από τις διακρίσεις τις εργασίας ιδιαίτερα σηµαντική είναι η 
διάκριση της σε εξαρτηµένη και ανεξάρτητη γιατί στο εργατικό δίκαιο υπάγεται µόνο 
η σχέση παροχής εξαρτηµένης εργασίας. Προϋπόθεση δηλαδή για την εφαρµογή του 
εργατικού δικαίου είναι η ύπαρξη εξαρτηµένης εργασίας. 

· Εξαρτηµένη εργασία παρέχουν όσοι βρίσκονται σε σχέση υπηρεσιακής 
εξάρτησης µε τον εργοδότη, εργαζόµενοι υπό την επιτήρηση του και την καθοδήγηση 
τους. Η εξάρτηση µπορεί να είναι περισσότερο ή λιγότερο στενή, ανάλογα µε τη φύση 
της εργασίας ( Αρ. Π. 1462/80, 2217-19/88, 593/92 Εγγρ. Υπ. Εργ. 2418/93). 

2. ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ - ΜΙΣΘΟΣ - ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ 

Υπολογισµός της ακαθάριστης αµοιβής των απασχοληµένων µισθωτών 

Α)Υπάλληλοι 

Οι υπάλληλοι αµείβονται µε µηνιαίο µισθό. Ο µισθό ς διακρίνεται: 

1. Σε κανονικό ή νόµιµο ή βασικό µισθό είναι αυτός που προκύπτει από τις 
συλλογικές συµβάσεις ή τις Υπουργικές αποφάσεις. Αποτελείται από το βασικό µισθό 
και από τα διάφορα επιδόµατα που προβλέπονται από τις συλλογικές συµβάσεις όπως 
π.χ. οι πολυετίες, το ανθυγιεινό της εργασίας κ.λ.π.. 

2. Σε πραγµατικό ή συµβατικό ή καταβαλλόµενο µισθό είναι αυτός που προκύπτει από 
τη συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζόµενου. Αποτελείται από το νόµιµο µισθό, 
προσαυξηµένο µε τα οικειοθελή επιδόµατα. 

Τρόπος υπολογισµού µηνιαίου µισθού. 

1. Άσχετα µε το πόσες εργάσιµες µέρες έχει ο κάθε µήνας, θα θεωρείται πάντοτε ότι 
οι εργάσιµες µέρες του εκάστοτε µήνα είναι 25 
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2. Σε περίπτωση που δεν εργάσθηκε ο υπάλληλος µια µέρα, τότε ο µισθός του µήνα 
αυτού θα είναι πραγµατικός µισθός/25 ήµερες Χ 24 ηµέρες =α ευρώ µισθός για το 
µήνα που απουσίαζε µια µέρα. 

3. Σε περίπτωση που εργάσθηκε µια Κυριακή, τότε ο µισθός του µήνα αυτού Θα 
είναι: πραγµατικός µισθός Χ 26 µέρες /25 µέρες = β ευρώ µισθός για το µήνα που 
εργάσθηκε επιπλέον και µια Κυριακή. Φυσικά η Κυριακάτικη αµοιβή Θα έχει και την 
προσαύξηση 75%, υπολογιζόµενη πάνω στο νόµιµο µισθό. Η προσαύξηση του 
75%,λόγω απασχόλησης τις Κυριακές ή τις νόµιµες αργίες, υπολογίζεται πάντοτε σε 
όλες τις ώρες (κανονικές, νυχτερινές, υπερωρίες κ.λπ.) που απασχολείται ο 
εργαζόµενος τις µέρες αυτές (Εγγρ. Υπ. Εργ. 972/86). 

4. Σε περίπτωση που ο εργαζόµενος την Κυριακή ή τη νόµιµη αργία απασχολείται 
και υπερωριακά, τότε για τις επί πλέον αυτές ώρες, δικαιούται και πρόσθετη αµοιβή 
για υπερωριακή εργασία. 

Η προσαύξηση της υπερωριακής εργασίας που είναι 50% ή 75% ανάλογα, 
υπολογίζεται πάνω στο ωροµίσθιο που έχει προηγουµένως προσαυξηθεί και µε την 
προσαύξηση του 75% λόγω Κυριακής 

5. Σε περίπτωση που ένας εργαζόµενος απασχολείται υπερωριακά κατά τη νύχτα, 
τότε η προσαύξηση της υπερωρίας υπολογίζεται επί ωροµισθίου το οποίο 
προηγουµένως έχει προσαυξηθεί κατά 25% λόγω νύχτας, ενώ αν απασχολείται 
υπερωριακά κατά τις νυχτερινές ώρες Κυριακής ή αργίας, τότε η προσαύξηση της 
υπερωριακής εργασίας υπολογίζεται επί ωροµισθίου το οποίο προηγουµένως Θα έχει 
προσαυξηθεί και µε τις δύο προσαυξήσεις (25% ±75%100%) (Εγγρ. Υπ. Εργ. 972/86). 

6. Σε περίπτωση π.χ. που ο υπάλληλος δεν εργάσθηκε 5 ώρες και η επιχείρηση 
Θέλει να µειώσει το µισθό του για τις µη εργάσιµες 5 ώρες, τότε Θα κάνει του 
παρακάτω υπολογισµούς: 

Πραγµατικός µισθός/25 ηµεροµίσθια =α ευρώ= πραγµατικό ηµεροµίσθιο α  Χ  6 
ηµέρες= β ευρώ εβδοµαδιαίος µισθός 

β/40 ώρες= γ ευρώ = πραγµατική αµοιβή για κάθε ώρα εργασίας, ωροµίσθιο γ Χ 5 
ώρες =δ ευρώ ποσό που Θα µειωθεί ο µηνιαίος µισθός. 

∆ηλαδή πραγµατικός µισθός-δ = ε ευρώ = µηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου για το 
µήνα αυτό. Αν σι συµβατικές (πραγµατικές ώρες εργασίας ήταν λιγότερες από 40 (π.χ. 
38 ώρες), τότε η αµοιβή ανά ώρα εργασίας Θα ήταν: β(πραγµατικός µισθός)/38 (ώρες 
εργασίας)= γ ευρώ =πραγµατική αµοιβή για κάθε ώρα εργασίας κ.λ.π.. 

Β)Εργατοτεχνίτες  

Οι Εργατοτεχνίτες αµείβονται µε ηµεροµίσθιο. Το οποίο διακρίνεται: 

1. Σε κανονικό ή νόµιµο ή βασικό ηµεροµίσθιο: είναι αυτό που προκύπτει βάσει των 
συλλογικών συµβάσεων κ.λ.π., όπου συµπεριλαµβάνονται και τα κάθε είδους 
επιδόµατα (όπως π.χ. της πολυετίας, της ανθυγιεινής εργασίας κ.λ.π.). 

2. Σε πραγµατικό ή συµβατό ή καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο: είναι αυτό που 
προκύπτει από τη συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργατοτεχνίτη (φυσικά, νοείται, ότι 
το πραγµατικό ηµεροµίσθιο είναι πάντοτε ίσο ή µεγαλύτερο από το νόµιµο). 

Τρόπος υπολογισµού του ηµεροµισθίου. 
Ο εργατοτεχνίτης αµείβεται, φυσικά, για τις ηµέρες µόνο που εργάζεται. 
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Σε περίπτωση που εργάζεται Κυριακή, τότε για την Κυριακάτικη εργασία του θα 
αµειφθεί µε το πραγµατικό ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο µε 75% πάνω στο νόµιµο 
ηµεροµίσθιο. 

Σε περίπτωση π.χ. που ο εργατοτεχνίτης δεν εργάσθηκε 5 ώρες και η επιχείρηση θέλει 
να µειώσει το ηµεροµίσθιο του κατά τις µη εργάσιµες ώρες, τότε θα προβεί στους εξής 
υπολογισµούς: 

Πραγµατικό ηµεροµίσθιο Χ 6 ηµέρες = β ευρώ= πραγµατικός εβδοµαδιαίος µισθός 
β/40 ώρες = γ ευρώ = πραγµατική αµοιβή για κάθε ώρα εργασίας, γ  Χ 5 ώρες = δ 
ευρώ = που θα µειωθεί το πραγµατικό ηµεροµίσθιο, δηλαδή πραγµατικό ηµεροµίσθιο 
- δ = ε ευρώ = αποδοχές του εργατοτεχνίτη για τη µέρα αυτή. Αν σι πραγµατικές 
(συµβατικές) ώρες εργασίας ήταν π.χ.  38  ώρες (αντί 40 ώρες) τότε η πραγµατική 
αµοιβή ανά ώρα εργασίας θα υπολογίζονται ως εξής β(πραγµατικός µισθός)/38(ώρες 
εργασίας)= γ ευρώ = πραγµατική αµοιβή για κάθε ώρα εργασίας. Για τον υπολογισµό 
του µηνιαίου µισθού (αυτού που αµείβεται µε ηµεροµίσθιο) πολλαπλασιάζεται το 
ποσό του ηµεροµίσθιου µε τον αριθµό των εργάσιµων ηµερών. 

3. ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - Ι∆ΙΟΡΡΥΘΜΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ 

Όταν λέµε “ωράριο εργασίας εννοούµε το χρονικό εκείνο διάστηµα, µέσα στο οποίο ο 
µισθωτός προσφέρει την εργασία του ηµερήσια ή εβδοµαδιαία στον εργοδότη του. 
Στον χρόνο αυτό της εργασίας, δεν συµπεριλαµβάνεται ούτε ο χρόνος µετάβασης του 
στην εργασία, έστω και αν η µετάβαση γίνεται µε µεταφορικά µέσα της ίδιας της 
επιχείρησης (Άρειος Πάγος 255/77), ούτε ο χρόνος για κτύπηµα της κάρτας, για 
πλύσιµο, για αλλαγή ενδυµασίας ή για άλλης µορφής προετοιµασία του µισθωτού, 
αλλά ούτε και τα διάφορα διαλείµµατα για ανάπαυση και για γεύµατα (Υπ. Εργ. 
656/83, Ν. 1788/88), ούτε ακόµα και η διακοπή για το πρόγευµα που δεν υπερβαίνει 
ποτέ τη µισή ώρα (Αρ. Πάγ. 886/80, άρθρο 6 Ν.∆. 3789/57). Με το Π.∆. 88/99 
καθιερώθηκε σε γενικό επίπεδο, η υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί διάλειµµα 
τουλάχιστον 15 λεπτά της ώρας, όταν ο χρόνος της ηµερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις 
6 ώρες. 

Τα 15 αυτά λεπτά δεν χορηγούνται ούτε κατά την έναρξη ούτε κατά τη λήξη της 
εργασίας (δηλαδή, ούτε να έρχονται 15 λεπτά αργότερα ούτε και να αποχωρούν 15 
λεπτά νωρίτερα), αλλά κατά τη διάρκεια των ωρών εργασίας. Στο χρόνο όµως της 
εργασίας συµπεριλαµβάνεται ο χρόνος που χρειάζεται για να συµµαζευτούν τα 
εργαλεία και να πάρουν οδηγίες οι εργαζόµενοι από τους προϊστάµενους τους (Αρ. Π. 
255/77, 779/89). 

Το ωράριο διακρίνεται 

α) σε νόµιµο ωράριο που ορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 2874/00. Αυτό είναι µέχρι 8 
ώρες την ηµέρα και µέχρι 43 ώρες την εβδοµάδα (από 1.4.2001 και µετά). 

β) σε συµβατικό ωράριο που καθορίζεται από τις συλλογικές ή τις ατοµικές συµβάσεις 
και είναι πάντοτε µικρότερο από το νόµιµο. Σήµερα το συµβατικό ωράριο είναι 40 
ώρες την εβδοµάδα. 

γ) Ο εργοδότης έχει το δικαίωµα να απασχολεί τους µισθωτούς του και οι µισθωτοί 
έχουν αντίστοιχα την υποχρέωση να παρέχουν την εργασία τους για 3 ακόµα ώρες 
πέραν από το συµβατικό ωράριο που είναι σήµερα 40 ώρες την εβδοµάδα (δηλαδή 
41η, 42η και 43η ώρα ανά εβδοµάδα) που ονοµάζεται 

Ιδιόρρυθµη υπερωριακή απασχόληση (άρθρο 4 παρ.  2  Ν. 2874/00). Οι µισθωτοί. 
που απασχολούνται υπερωριακά, αµείβονται για τις 3 ώρες της ιδιόρρυθµης 
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υπερωριακής απασχόλησης (41 η, 42η και 43η ώρα) της εβδοµάδας καθώς και για τις 
νόµιµες ώρες υπερωριακής απασχόλησης µέχρι να συµπληρωθούν συνολικά (από 
νόµιµες υπερωρίες)  1 2 0  ώρες ετησίως, µε αµοιβή ίση µε το καταβαλλόµενο 
ωροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 50% (άρθρο 4 Ν. 2874/00, Εγκ. 80015/22.3.01 Υπ. 
Εργ.). Για την υπερωριακή απασχόληση του µισθωτού πάνω από 120 ώρες ετησίως η 
προσαύξηση είναι 75%. 

Ο εργοδότης έχει δικαίωµα να καθορίζει τις ώρες, που Θα απασχολούνται οι 
εργαζόµενοι στην επιχείρηση του και όποιος από αυτούς αρνηθεί απολύεται χωρίς 
αποζηµίωση (Εφετείο Θεσ/νίκης 1873/89). 

Για τις επιχειρήσεις µε εξαήµερο. 

Το ανώτατο όριο της ηµερήσιας εργασίας σε εξαήµερη απασχόληση είναι οι 8 ώρες. 
Το ωράριο των εµπορικών καταστηµάτων είναι σήµερα ελεύθερο από ∆ευτέρα µέχρι 
και Σάββατο και καθορίζεται από τους καταστηµατάρχες ποιες ηµέρες και ώρες 
επιθυµούν αυτοί να κρατήσουν ανοιχτά τα καταστήµατα τους. Οι εργαζόµενοι φυσικά, 
στα καταστήµατα αυτά έχουν 5νθήµερο εργασίας και  40ώρες εβδοµαδιαία 
απασχόληση, σύµφωνα πάντα και µε άλλες σχετικές διατάξεις του νόµου οι οποίες 
ρυθµίζουν τις ηµέρες ανάπαυσης. Αν τα καταστήµατα λειτουργούν µε διακεκοµµένο 
ωράριο, τότε η µεσηµβρινή διακοπή για γεύµα Θα πρέπει να είναι µέχρι 3 ώρες το 
καλοκαίρι και µέχρι 2 ώρες χειµώνα (Εγγρ. Υπ. Εργ. 668/83, άρθρο 42 παρ. ό  Ν. 
1892/90). 

Η απασχόληση που είναι πάνω από 43 ώρες εβδοµαδιαία ή πάνω από 8 ώρες την 
ηµέρα, θεωρείται υπερωριακή και προσαυξάνεται µε 50% µέχρι να συµπληρωθούν 
συνολικά (χωρίς τις ιδιόρρυθµες υπερωρίες) ετησίως οι 120 ώρες. Οι νόµιµες 
υπερωρίες πάνω από 120 ώρες ετησίως προσαυξάνονται µε ποσοστό 75% (βλέπε 
περισσότερα για τα ποσοστά υπερωριών στη σελίδα   )  (Αρ. Π. 353/95, 1017/95, 
άρθρο 4 παρ. 4 Ν. 2874/00, άρθρο Ι Ν. 435/76). 

Για τις επιχειρήσεις µε πενθήµερο. 

Το νόµιµο ωράριο είναι µέχρι 9 ώρες την ηµέρα και µέχρι 43 ώρες την εβδοµάδα, από 
τις οποίες οι 3 ώρες (43 - 40 = 3 ώρες) αµείβονται ως ιδιόρρυθµη υπερωρία µε 
προσαύξηση 50%. 

Για όσους απασχολούνται 5 ηµέρες την εβδοµάδα (πενθήµερο), η ιδιόρρυθµη 
υπερωριακή απασχόληση µπορεί να φτάσει µέχρι τις 3 ώρες την εβδοµάδα (43 - 40 = 
3 ώρες), ενώ η εργασία πάνω από τις 43 ώρες την εβδοµάδα (ή 9 ώρες την ηµέρα) 
θεωρείται υπερωρία. Η 3ωρη ιδιόρρυθµη υπερωριακή εργασία (41 η, 42η και 43η 
ώρα) κατανέµεται και πραγµατοποιείται µέσα στις 5 εργάσιµες ηµέρες (ανάλογα µε 
τις ανάγκες της επιχείρησης) και ποτέ µέσα στην 6η µέρα που έχει καθιερωθεί ως 
αργία (Εγγρ. Υπ. Εργ. 161 5/95). 

 Σε περίπτωση που οι ώρες της ιδιόρρυθµης υπερωρίας είναι συγχρόνως, και ώρες 
νυκτερινής απασχόλησης ή ακόµα και απασχόλησης Κυριακής, τότε προσαυξάνονται 
πρώτα οι αµοιβές των ωρών αυτών µε το 25% της νυκτερινής απασχόλησης και µε το 
75% της Κυριακάτικης απασχόλησης και στο σύνολο της αµοιβής (ωροµίσθιο ± 25% 
νυκτερινής ± 75% Κυριακής) υπολογίζεται η προσαύξηση τον 50% της ιδιόρρυθµης 
υπερωρίας (Αρ. Π. 575/98 τµ. Β). 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ. α) Η αµοιβή της ιδιόρρυθµης υπερωρίας υπολογίζεται µε βάση τις 
πραγµατικές αµοιβές που οφείλονται όταν πραγµατοποιείται η ιδιόρρυθµη υπερωρία 
και όχι µε τις νόµιµες αµοιβές (άρθρο 4 παρ. 4 Ν.2874/00). 
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β) Η ιδιόρρυθµη υπερωρία, δηλαδή σι ώρες µεταξύ 40 και 43 την εβδοµάδα 
πραγµατοποιούνται χωρίς να απαιτείται προηγουµένως άδεια από την Επιθεώρηση 
Εργασίας (άρθρο 4 παρ. 2 Ν. 2874/00). 

γ) Η πρόσθετη απασχόληση από τις 6 ώρες και 40 λεπτά (40/6 6 ώρες και 40’) µέχρι 
τις 8 ώρες (όταν είναι εξαήµερη η εβδοµαδιαία εργασία) και µέχρι τις 40 ώρες 
εβδοµαδιαίως δεν έχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον, διότι δεν έχει την προσαύξηση 
του 50% της ιδιόρρυθµης υπερωρίας ούτε και την προσαύξηση της νόµιµης 
υπερωρίας (άρθρου 4 Ν. 2874/00, Αρ. Π .24/00). Το ίδιο ισχύει και για την ηµερήσια 
πρόσθετη απασχόληση από τις 8 ώρες (40/5 = 8 ώρες) µέχρι τις 9 ώρες (όταν είναι 
πενθήµερη η εβδοµαδιαία εργασία) και µέχρι τις 40 ώρες εβδοµαδιαίως, διότι δεν 
υπάρχει ούτε ιδιόρρυθµη υπερωρία για την προσαύξηση τον 50% ούτε και νόµιµη 
υπερωρία για την προσαύξηση της υπερωρίας. 

δ) Στο χρονικό διάστηµα από 15 Σεπτεµβρίου µέχρι 15 Νοεµβρίου κάθε χρόνου Θα 
πρέπει να συµπληρώνεται και να υποβάλλεται στην Επιθεώρηση Εργασίας σε δύο 
αντίτυπα το έντυπο “Πίνακας Εργασίας Προσωπικού” (Εγκ. Υπ. Εργ. 80015/0 1). 
Επίσης, κάθε νεοπροσλαµβανόµενος θα πρέπει να καταχωρείται στο “Ειδικό Βιβλίο 
Νεοπροσλαµβανόµενου Προσωπικού”. 

Παράδειγµα υπολογισµού της αµοιβής σε ιδιόρρυθµες και σε παράνοµες 
υπερωρίες. 

Ένας εργάτης που εργάζεται σε ανώνυµη βιοµηχανική εταιρία, µέσα σε µια 
συγκεκριµένη εβδοµάδα απασχολήθηκε 45 ώρες. Το συµβατικό του ωράριο είναι 
έστω π.χ. 39 ώρες και το νόµιµο ωράριο 43 ώρες την εβδοµάδα. Η εταιρία’ αυτή δεν 
ζήτησε σχετική άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας ούτε και υπέβαλε απλή έγγραφη 
αναγγελία (ανάλογα) για την παραπάνω υπερωριακή απασχόληση. Το πραγµατικό του 
ηµεροµίσθιο είναι 50 ευρώ. Καµιά από τις παραπάνω ώρες δεν είναι νυκτερινή ή 
Κυριακή. Η νόµιµη υπερωρία έχει προσαύξηση 50% µέχρι να συµπληρωθούν 
συνολικά 120 ώρες ετησίως (στις ώρες αυτές δεν συµπεριλαµβάνονται σι ώρες που 
έχουν χαρακτηριστεί ως “ιδιόρρυθµες υπερωρίες”). 

Ζητείται: Να υπολογισθεί η αµοιβή που δικαιούται να πάρει ο εργάτης για τις 45 ώρες 
που εργάσθηκε στη συγκεκριµένη αυτή εβδοµάδα. 

Λύση 
Προσδιορισµός του πραγµατικού (συµβατικού) ωροµισθίου. 

ηµεροµίσθιο 50 ευρώ Χ 6 ηµέρες = 300 ευρώ = εβδοµαδιαία αµοιβή 300 ευρώ / 39 
ώρες = 7,69 ευρώ πραγµατικό (συµβατικό) ωροµίσθιο (Υπ. Εργ. 13037/82). 

Προσδιορισµός της συνολικής αµοιβής της εβδοµάδας 

Αµοιβή για το συµβατικό ωράριο της εβδοµάδας 7,69Χ39=300€ 
Αµοιβή για την απλή πρόσθετη εργασία 
40 ώρες - 39 ώρες = 1 ώρα, 1 ώρα Χ 7,69=7,69€ 
Αµοιβή για την ιδιόρρυθµη υπερωρία 
43 · 40 = 3 ώρες, 3 ώρες Χ 7,69€ = 23,07€ 
Προσαύξηση αµοιβής της ιδιόρρυθµης υπερωρίας 
23,07Χ50%=11,54€ 
Αµοιβή υπερωρίας (45 - 43 ώρες) 
45 - 43 = 2 ώρες, 2 ώρες Χ 7,69 ευρώ = 15,38€ 
Προσαύξηση υπερωρίας 15,38 Χ 150% (διότι είναι παράνοµη) 23,07€ 
Σύνολο αµοιβής στη συγκεκριµένη εβδοµάδα = 380,75€ 
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4. ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Οι υπάλληλοι ή οι εργάτες, άσχετα αν η απασχόληση τους είναι συνεχής ή έκτακτη, 
όταν προσφέρουν την εργασία τους κατά τις νυκτερινές ώρες, δηλαδή κατά το χρονικό 
διάστηµα από 10µ.µ. (βραδινής) µέχρι 6ης π.µ.(πρωινής), ή όταν ένα µέρος µόνο της 
προσφερόµενης εργασίας τους παρέχεται στο παραπάνω χρονικό διάστηµα, τότε οι 
κανονικές (νόµιµες) αποδοχές (και όχι οι πραγµατικές αποδοχές που καταβλήθηκαν) 
των ωρών αυτών Θα προσαυξάνονται κατά 25% (Εγγρ. Υπ. Εργ. 887/80, 1198/80, 
1331/83). 

Όταν η νυχτερινή εργασία συµπέσει µε υπερωριακή εργασία και µέρα Κυριακή, τότε 
καταβάλλονται σι προσαυξήσεις του 25% της νυχτερινής εργασίας και του 75% 
της Κυριακής πάνω στις αντίστοιχες νόµιµες αποδοχές (Υπ. Εργ. 670/82). 
Επιπλέον καταβάλλεται και η προσαύξηση της υπερωρίας (50% ή 75% ανάλογα) 
αλλά πάνω όµως στις αντίστοιχες πραγµατικές αποδοχές των ωρών αυτών, που Θα 
έχουν προσαυξηθεί προηγούµενα µε τις δύο προσαυξήσεις νυχτερινής εργασίας και 
Κυριακής (25%±75%100%)(Υπ. Εργ. 972/86). 

5. ΥΠΕΡΩΡΙΑ 

Σε περίπτωση που κάποιος µισθωτός (υπάλληλος ή εργάτης) απασχολήθηκε στην 
επιχείρηση περισσότερες ώρες από εκείνες που προβλέπονται από το νόµο σαν 
ηµερήσιο ή εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας, δικαιούται να πάρει για τις επιπλέον ώρες 
απασχόλησης του και µεγαλύτερη πραγµατική αµοιβή που αποκαλείται προσαύξηση 
υπερωρίας 

Το ωράριο όπου θα υπολογιστεί η αµοιβή της υπερωρίας θα πρέπει να είναι 
προηγουµένως προσαυξηµένο µε την τυχόν προσαύξηση 75% λόγω Κυριακής ή 
εξαιρέσιµης γιορτής και µε τυχόν προσαύξηση 25% λόγω νυχτερινής απασχόλησης. 

Η υπέρβαση του 8ώρου ηµερήσια ή του 43ώρου εβδοµαδιαία ονοµάζεται υπερωρία. 
Σε περίπτωση όµως πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας υπερωρία θεωρείται η 
υπέρβαση του 43ώρου εβδοµαδιαία ή του 9ώρου ηµερήσια. ∆ηλαδή, σε περίπτωση 
που κάποιος υπάλληλος ή εργάτης απασχοληθεί πάνω από 8 ώρες ή 9 ώρες ανάλογα 
µέσα σε µια µέρα οι επιπλέον αυτές ώρες θεωρούνται υπερωρία γι’ αυτήν την 
συγκεκριµένη µόνο µέρα, ανεξάρτητα αν στην ίδια εβδοµάδα θα σηµειωθεί ή όχι 
υπέρβαση του 43ώρου απασχόλησης αντίστοιχα. 

Οι εργοδότες που απασχολούν τους µισθωτούς των επιχειρήσεων τους πάνω από 40 
ώρες τη βδοµάδα, τότε υποχρεώνονται να καταβάλλουν για κάθε ώρα εργασίας πάνω 
από τ ις  40 και µέχρι τις 43 ώρες τη βδοµάδα το ωροµίσθιο που αντιστοιχεί 
προσαυξηµένο κατά 50%. Η απασχόληση στις ώρες αυτές λέγεται ιδιόρρυθµη 
υπερωρία. 

Γι’ αυτούς που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που εφαρµόζουν το σύστηµα των 
5νθήµερο ή εξαήµερο σι 3 ώρες (43-40) εβδοµαδιαία θεωρούνται ώρες ιδιόρρυθµης 
υπερωρίας Που η πραγµατοποίηση τους δεν απαιτεί άδεια από την επιθεώρηση 
εργασίας. 

Αµοιβή Υπερωριακής απασχόλησης — Όρια υπερωριών 

Οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης αµείβονται µε το πραγµατικό ωροµίσθιο 
προσαυξηµένο µε το αντίστοιχο ποσοστό της υπερωρίας. Σαν πραγµατικό ωροµίσθιο 
εννοούµε το ωροµίσθιο που καταβάλλεται στον εργαζόµενο. Τέτοιο ωροµίσθιο είναι 
εκείνο στο οποίο συµπεριλαµβάνονται όλα τα επιδόµατα και οι παροχές σε είδος, 
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νόµιµες και οικειοθελείς καθώς επίσης και σι τυχόν προσαυξήσεις του 75% των 
Κυριακών και εξαιρέσιµων γιορτών και του 25% της νυχτερινής εργασίας. 

Τα όρια των υπερωριών καθορίζονται συνήθως κάθε εξάµηνο από το Υπουργείο 
Εργασίας. Πάνω απ’ τα όρια αυτά σι υπερωρίες είναι παράνοµες. Για υπερωρίες µέχρι 
120 ώρες το χρόνο για κάθε µισθωτό και µε την προϋπόθεση ότι συντρέχει κάποια 
περίπτωση που αναφέρεται στο νόµο π.χ.  (παραµονές εξαιρέσιµων γιορτών άρθρο 
ΙΝ.∆. 515/70, εγκύκλιος 78668/70 Υπ. Εργ.). µπορούν σι επιχειρήσεις µε απλή 
εγγραφή αναγγελία που υποβάλλεται στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας πριν από τη 
υπερωριακή απασχόληση ή όπου δεν υπάρχει τέτοια υπηρεσία στην αρµόδια 
Αστυνοµική Αρχή, να απασχολούν υπερωριακά το προσωπικό τους. 

Για να εργαστεί υπερωριακά πάνω από 120 ώρες µέσα στο ίδιο έτος ένας µισθωτός 
Θα πρέπει να δώσει άδεια η Επιθεώρηση Εργασίας. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να 
τηρούν βιβλίο υπερωριών θεωρηµένο από την Επιθεώρηση Εργασίας όπου Θα 
αναγράφονται σε στήλες: 

· Τα ονοµατεπώνυµα των µισθωτών που απασχολήθηκαν υπερωριακά. 

· Τα αίτια της υπερωριακής απασχόλησης. 

· Οι ηµεροµηνίες πραγµατοποίησης των ηµεροµηνιών. 

· Η ώρα έναρξης και λήξης των υπερωριών. 

· Η ειδικότητα των µισθωτών. 

Η υπερωριακή απασχόληση επιτρέπεται µέχρι 3 ώρες την ηµέρα και µόνο σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή σε περιπτώσεις ασθένειας εργαζοµένων που 
απασχολούνται σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ολόκληρο το 24ώρο και για 
διάστηµα µόνο µέχρι 5 ώρες, οι υπερωρίες των άλλων εργαζοµένων µπορεί να 
φτάσουν στις 4 ώρες τη µέρα. Έγγραφη αναγγελία απαιτείται και όταν διακοπεί η 
υπερωριακή απασχόληση. 

Σε περίπτωση που ένας µισθωτός που πραγµατοποίησε παράνοµες υπερωρίες, τότε η 
απαίτηση του µισθωτού για αποζηµίωση των πραγµατοποιηµένων παράνοµων 
υπερωριών δεν θεωρείται παράλογη, άσχετα αν το ύψος του ποσού είναι υπερβολικό 
και η οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης κακή. 

Ποσοστά προσαύξησης υπερωριών 

Μέχρι 120 ώρες ετήσια, προσαύξηση 50% 

Από 121 και πάνω ώρες ετήσια, προσαύξηση 75% 

Όταν οι υπερωρίες είναι παράνοµες η προσαύξηση ανέρχεται σε 150%, από την 
πρώτη ώρα της υπερωρίας. 

Η προσαύξηση της υπερωριακής απασχόλησης υπολογίζεται επί του πραγµατικού 
µισθού η ηµεροµισθίου. 

6. ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΕΣ 

Εξαιρέσιµες γιορτές θεωρούνται από το νόµο οι παρακάτω (Υπ. Εργ. 3 88/82) 

· Η Πρώτη µέρα των Χριστουγέννων 

· Η δεύτερη µέρα του Πάσχα 

· Η 25 Μαρτίου 
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· Η 15 Αυγούστου 

· Η 1 Μαΐου 

· Η 28 Οκτωβρίου (προαιρετική αργία) 

Για τις παραπάνω επίσηµες γιορτές ισχύει ότι και για τι Κυριακές µε την διαφορά 
µόνο ότι οι εργαζόµενοι στις επίσηµες γιορτές δε δικαιούνται άλλη µέρα ανάπαυσης 
στη βδοµάδα που έρχεται. Επίσης αν µια από τις παραπάνω αργίες συµπίπτει ηµέρα 
Κυριακή ή Σάββατο δεν µετατίθεται σε άλλη µέρα. Από τι παραπάνω υποχρεωτικές 
µέρες αργίας η 28 Οκτωβρίου συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεωτικές αργές µόνο µε 
τη θέληση του κάθε εργοδότη. ∆ηλαδή αν θελήσει ο εργοδότης µπορεί να 
λειτουργήσει η επιχείρηση του κατά την 28 Οκτωβρίου, ενώ για τις υπόλοιπες 5 
ηµέρες αργίας για να λειτουργήσει η επιχείρηση θα πρέπει να ανήκει στις 
εξαιρούµενες επιχειρήσεις. 

Για τις παραπάνω έξι επίσηµες ηµέρες αργίας παρατηρούνται τα εξής.· 

· Αν η επιχείρηση δεν λειτουργεί σε µία από τις παραπάνω εξαιρούµενες έξι µέρες 
εργασίας τότε συµβαίνουν τα εξής: 

1. Στους εργάτες καταβάλλεται ένα πραγµατικό ηµεροµίσθιο χωρίς την προσαύξηση 
75%. Αν η εξαιρέσιµη γιορτή συµπέσει να είναι Κυριακή (ή Σάββατο για πενθήµερο) 
ο εργοδότης καταβάλλει στους εργάτες ένα ηµεροµίσθιο χωρίς την προσαύξηση του 
75% Εγγρ. Υπ. Εργ. 1591/87, 1643/87, 1717/83, Αρ. Πάγος . 323/62). 

2. Στους υπαλλήλους δεν καταβάλλεται καµία πρόσθετη αµοιβή, δηλαδή δεν 
καταβάλλεται το 1/25 του µισθού αλλά ούτε και γίνεται µείωση του µισθού τους. 

· Αν η επιχείρηση λειτουργήσει νόµιµα σε µια από τις εξαιρούµενες έξι ηµέρες 
εργασίας τότε συµβαίνουν τα εξής: 

1. Στους εργάτες που εργάστηκαν σε µια από τις 6 µέρες αργίας, καταβάλλεται το 
πραγµατικό ηµεροµίσθιο προσαυξηµένο κατά 75% πάνω στο αντίστοιχο νόµιµο 
ηµεροµίσθιο. 

2. Στους εργάτες που δεν ήρθαν να εργαστούν σε µια από τις ηµέρες αργίας δεν 
καταβάλλεται ούτε το πραγµατικό ηµεροµίσθιο, αλλά ούτε και η νόµιµη προσαύξηση 
75% (Αρ. Παγ. 323/62, άρθρο 2 παρ. 3 Ν.∆. 3755/57). 

3. Στους υπαλλήλους που εργάστηκαν σε επιχείρηση που λειτούργησε νόµιµα και 
τις 5 πρώτες µέρες αργίας (δηλαδή 25 ∆εκεµβρίου, 2η µέρα του Πάσχα, 25 Μαρτίου, 1 
Μαΐου) καταβάλλεται το 1/25 του πραγµατικού µισθού τους και επιπλέον η 
προσαύξηση του 75% στο νόµιµο ηµερήσιο µισθό τους (δηλαδή του 1/25 του νόµιµου 
µισθού τους). 

Σε περίπτωση όµως που η επιχείρηση ανήκει σε αυτές που λειτουργούν και τις 
Κυριακές, τότε καταβάλλεται στους υπαλλήλους µόνο η προσαύξηση του 75% πάνω 
στις νόµιµες αποδοχές τους (Υπ. Εργ. 670/82). 

4. Στους υπαλλήλους που εργάστηκαν σε επιχείρηση που λειτούργησε νόµιµα την 
28η Οκτωβρίου (δηλαδή σε επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως κάθε χρόνο την 28η 
Οκτωβρίου) τότε, καταβάλλεται µόνο η νόµιµη προσαύξηση του 75% του ηµερήσιου 
µισθού τους και όχι επιπλέον και το 1/25 του µισθού, που καταβάλλεται στις άλλες 
µέρες αργίες. Στην περίπτωση όµως που η επιχείρηση λειτούργησε έκτακτα την ηµέρα 
αυτή, τότε καταβάλλεται εκτός από την προσαύξηση του 75% πάνω στο 1/25 του 
νόµιµου µισθού και επιπλέον και το 1/25 του καταβαλλόµενου µισθού. Ενώ, σε όσους 
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αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, υποχρεούται ο εργοδότης να καταβάλλει το πραγµατικό 
ηµεροµίσθιο και προσαύξηση 75% πάνω σ’ αυτό (άσχετα αν η επιχείρηση λειτουργεί 
κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου ή λειτούργησε έκτακτα µόνο τη φετινή χρονιά). 

5. Στους υπαλλήλους που δεν ήρθαν να εργαστούν σε επιχείρηση που λειτούργησε 
νόµιµα σε µία τις παραπάνω 5 εξαιρέσιµες εορτές (δηλαδή 25 ∆εκεµβρίου, 2 µέρα του 
Πάσχα,  2 5  Μαρτίου,  1 5  Αυγούστου,  1  Μαΐου) δεν καταβάλλεται η παραπάνω 
πρόσθετη αµοιβή του 1/25 του µισθού τους ούτε και η νόµιµη προσαύξηση του 75%, 
αλλά ούτε και γίνεται φυσικά καµιά µείωση του µισθού τους. 

6. Στους υπαλλήλους που δεν ήρθαν αδικαιολόγητα να εργαστούν σε επιχείρηση 
που λειτουργεί νόµιµα την 28 Οκτωβρίου (δηλαδή σε επιχείρηση που λειτουργεί 
νόµιµα κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου) τότε, όχι µόνο δεν καταβάλλεται η νόµιµη 
προσαύξηση του 75% αλλά έχει το δικαίωµα ο εργοδότης να περικόψει επιπλέον τις 
πραγµατικές αποδοχές τους κατά το 1/25(πράγµα που εφαρµόζεται στην πράξη). Ενώ 
στους εργάτες που δεν ήρθαν αδικαιολόγητα να εργαστούν στην επιχείρηση που 
λειτούργησε νόµιµα την 28 Οκτωβρίου, δεν τους καταβάλλεται το ηµεροµίσθιο της 
ηµέρας αυτής. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Αν η εξαιρέσιµη γιορτή συµπέσει σε χρόνο ασθένειας του εργάτη, 
θα πρέπει και πάλι να καταβληθεί το ηµεροµίσθιο για την ηµέρα αυτή, σαν να 
εργαζόταν ο εργάτης αυτός κανονικά. Αν ο εργάτης ήταν µε άδεια κανονική τον καιρό 
που συµπίπτει και η εξαιρέσιµη γιορτή, τότε στην άδεια αυτή δεν µετριέται και η µέρα 
της εξαιρέσιµης αυτής γιορτής, ενώ αν η άδεια είναι χωρίς αποδοχές ή την ηµέρα της 
εξαιρέσιµης γιορτής γίνεται απεργία, τότε δεν καταβάλλεται στον εργάτη το 
παραπάνω ηµεροµίσθιο της εξαιρέσιµης γιορτής (Εγγρ. Υπ. Εργ. 694/87). Αν ο 
εργάτης απασχολήθηκε την ηµέρα της εξαιρέσιµης γιορτής εκτός έδρας, τότε το 
ηµεροµίσθιο το παίρνει προσαυξηµένο µε το ποσοστό 75% πάνω στο νόµιµο 
ηµεροµίσθιο (και όχι στο πραγµατικό). 

β) Αν κάποιος µισθωτός απασχοληθεί λιγότερες ώρες από εκείνες που καθορίζονται 
από το νόµιµο ωράριο εργασίας, τότε και η προσαύξηση 75% υπολογίζεται και αυτή 
πάνω στις νόµιµες αποδοχές που αναλογούν στις αντίστοιχες µειωµένες ώρες 
εργασίας της Κυριακής ή της εξαιρέσιµης γιορτής (Εγγρ. Υπ. Εργ. 1844/86, Αρ. Π. 
1465/82). 

γ) Για τα πρόσωπα που κατέχουν θέση εποπτείας, διεύθυνσης ή θέση εµπιστευτική 
της επιχείρησης δεν ισχύουν αυτά που καθορίζονται για τις αµοιβές και τις 
προσαυξήσεις που αφορούν τις Κυριακές και εξαιρέσιµες γιορτές (Αρ. Π. 1123/93, Μ. 
Πρωτοδικείο Αθηνών 4426/92). 

δ) Οι αµοιβές και οι προσαυξήσεις 75%, που αφορούν Κυριακές και εξαιρέσιµες 
γιορτές, υπάγονται στις εισφορές του Ι.Κ.Α. κανονικά, όπως και οι άλλες αποδοχές 
(Εγκύκλιος. Ι.Κ.Α. 2 12/85). 

Αν η αργία(εξαιρέσιµη γιορτή) συµπίπτει µε µέρα Κυριακή ή µε µέρα Σάββατο (για 
τις επιχειρήσεις που εργάζονται πενθήµερο), τότε δεν µεταφέρεται η αργία σε άλλη 
εργάσιµη µέρα της εβδοµάδας που έρχεται µετά την Κυριακή, ούτε και υποχρεώνεται 
ο εργοδότης να χορηγήσει άλλη µέρα για ανάπαυση στους εργάτες και υπαλλήλους 
της επιχείρησης του(ν. 1400/83). Υποχρεώνεται όµως ο εργοδότης να καταβάλλει το 
ηµεροµίσθιο στους εργάτες χωρίς την προσαύξηση του 75% (Εγγρ. 674/82 Υπ. Εργ.). 

Για τις τοπικές γιορτές όπως ο Άγιος-∆ηµήτριος για τη Θεσσαλονίκη κ.λ.π., για τις 
γιορτές των Θεοφανείων, της Μ. Παρασκευής, της 2ης µέρας των Χριστουγέννων, της 
Πρωτοχρονιάς, της Καθαρά ∆ευτέρας και για τις υπόλοιπες γιορτές που δεν 
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θεωρούνται από το νόµο εξαιρέσιµες καθώς επίσης και για τις επίσηµες µέρες γενικού 
πένθους παρατηρούνται τα εξής: 

1. Σε περίπτωση που δε θα λειτουργήσει η επιχείρηση τότε οι µεν εργάτες χάνουν το 
ηµεροµίσθιο της ηµέρας αυτής ενώ οι υπάλληλοι θα λάβουν στο τέλος του µήνα όλο 
το µισθό τους χωρίς καµία περικοπή ή πρόσθετη αµοιβή. 

2. Σε περίπτωση που θα λειτουργήσει η επιχείρηση τότε οι εργάτες που θα 
εργαστούν θα πάρουν το πραγµατικό τους ηµεροµίσθιο για τη µέρα αυτή που 
εργάστηκαν, χωρίς την προσαύξηση του 75%, ενώ οι υπάλληλοι που εργάστηκαν τη 
µέρα αυτή δεν θα πάρουν εκτός από το µηνιαίο µισθό τους καµία άλλη πρόσθετη 
αµοιβή , διότι στο µηναίο µισθό τους περιλαµβάνεται και η αµοιβή για την εργασία 
των πιο πάνω εορτών (Π Πρωτοδικείο Θεσ/νίκης 1762/8 1, Εφετείο Θεσ/νίκης 
588/84). Εννοείται πως αν δεν εργαστούν, δεν θα πάρουν τις παραπάνω αποδοχές, 
δηλαδή θα αφαιρεθεί από το µισθό των υπαλλήλων αυτών το 1/25 και οι εργάτες δεν 
θα πληρωθούν για την ηµέρα αυτή. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η απασχόληση κατά την τελευταία Κυριακή του έτους είναι 
υποχρεωτική, εφόσον ο εργοδότης το αποφασίσει να λειτουργήσει η επιχείρηση του. 
Σε περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης την τελευταία Κυριακή του έτους, όσοι 
απασχοληθούν και αµείβονται µε ηµεροµίσθιο, θα πάρουν στο ηµεροµίσθιο τους και 
προσαύξηση 75% πάνω στο νόµιµο ηµεροµίσθιο. Αντίθετα όσοι αµείβονται µε 
µηνιαίο µισθό θα πάρουν µόνο προσαύξηση 75% πάνω στο 1/25 του νόµιµου 
µηνιαίου µισθού τους, εφόσον φυσικά τύχουν αναπληρωµατικής ανάπαυσης, ενώ αν 
δεν τύχουν αναπληρωµατικής άδειας θα πάρουν επιπλέον και το 1/25 του 
καταβαλλόµενου µισθού τους. 

Συµψηφισµός — παραγραφή αµοιβής Κυριακής ή εξαιρέσιµης γιορτής 

Όταν συντάσσεται η σύµβαση πρόσληψης, µπορεί να συµφωνηθεί, να καταβάλλει ο 
εργοδότης, κάθε µήνα, πέρα από τις νόµιµες αποδοχές και ένα ακόµα επιπλέον ποσό 
στον απασχολούµενο µισθωτό, που θα θεωρείται ως αµοιβή για την τυχόν 
απασχόλησή του (είτε αυτός είναι εργάτης είτε υπάλληλος) κατά τις Κυριακές και 
εξαιρέσιµες γιορτές (Αρ. Π. 1204/90, Εφετείο Θεσ/νίκης 2519/89). 

Αν φυσικά οι αµοιβές αυτές σε κάποιο µήνα, για τις Κυριακές και εξαιρέσιµες 
γιορτές, µαζί µε τις προσαυξήσεις τους είναι περισσότερες από το ποσό που έχει 
συµφωνηθεί και καταβάλλεται κάθε µήνα, τότε ο εργοδότης καταβάλλει στο µισθωτό 
και την επιπλέον διαφορά που του οφείλει. ενώ αντίθετα, αν σε κάποιο µήνα δεν 
πραγµατοποιήθηκε απασχόληση σε ηµέρα Κυριακή, τότε το ποσό που συµφωνήθηκε 
καταβάλλεται κανονικά στον µισθωτό. 

Απαγορεύεται να δηλώσει ο εργοδότης εκ των υστέρων ότι το επιπλέον ποσό που 
διατίθεται κάθε µήνα στο µισθωτό, καταβάλλεται για να συµψηφιστούν σι αποδοχές 
του απασχολούµενου µισθωτού τις Κυριακές και εξαιρέσιµες γιορτές. 

Η απαίτηση του µισθωτού για αµοιβή σε εξαιρέσιµες γιορτές καθώς και για την 
προσαύξηση 75% αυτής, όταν η απασχόληση αυτή είναι νόµιµη παραγράφεται σε 5 
χρόνια και όταν η απασχόληση είναι παράνοµη (χωρίς δηλαδή τις νόµιµες 
διατυπώσεις) παραγράφεται, σε 20 χρόνια, µετρούµενα µετά από τη λήξη του έτους 
που γεννήθηκε η απαίτηση (Αρ. Π. 1184/74). 
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7. Α∆ΕΙΕΣ - ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Άδεια είναι η προσωρινή και για ένα ορισµένο χρόνο απαλλαγή του µισθωτού από την 
υποχρέωση του να παρέχει εργασία. Κατά τη διάρκεια της άδειας δεν διακόπτεται η 
σχέση εργασίας και ο εργοδότης καταβάλει κανονικά στο µισθωτό τις αποδοχές του. 

Όλοι οι µισθωτοί (υπάλληλοι και εργάτες) που απασχολούνται στον εργοδότη χωρίς 
διακοπές πάνω από ένα χρόνο, δικαιούνται άδεια (Ν. 549/77). Για λήψη της πρώτης 
ετήσιας άδειας ο χρόνος υπολογίζεται από την ηµέρα πρόσληψης π.χ. ένας υπάλληλος 
προσλήφθηκε στις 11-02-2000 σε µια επιχείρηση, ο υπάλληλος αυτός δικαιούται 
άδεια από 11-02-2001 γιατί τότε συµπληρώνει έτος εργασίας στον ίδιο εργοδότη. Τη 
δεύτερη άδεια τη δικαιούται µέσα σε οποιοδήποτε µήνα του έτους 2002 κ.λπ. 

Οι ηµέρες ασθένειας, ατυχήµατος, στράτευσης, απεργίας, δικαιολογηµένης απουσίας 
ή άδειας χωρίς αποδοχές, ολιγοήµερης απουσίας, διαθεσιµότητας, καθώς και 
υπερηµερίας του εργοδότη υπολογίζονται για τη συµπλήρωση της ετήσιας 
απασχόλησης που δίνει το δικαίωµα στο µισθωτό να πάρει την κανονική του άδεια. 

Οι ανήλικοι και οι σπουδαστές δικαιούνται και αυτοί την ίδια άδεια µε τους άλλους 
µισθωτούς. 

Η άδεια χορηγείται στο µισθωτό µετά από έγκριση του εργοδότη. Αν ο µισθωτός 
ζητήσει να πάρει την άδεια του τότε ο εργοδότης υποχρεούται να του τη δώσει το 
αργότερο µέσα σε δύο µήνες. Ο νόµος υποχρεώνει τον εργοδότη να χορηγήσει την 
άδεια τουλάχιστον στο µισό προσωπικό που απασχολεί µέσα στους καλοκαιρινούς 
µήνες. Επιτρέπεται να χορηγήσει ο εργοδότης την άδεια των µισθωτών της 
επιχείρησης του, το πολύ σε δύο χρονικές περιόδους, από τις οποίες η πρώτη να µην 
περιλαµβάνει λιγότερες από 6 εργάσιµες ηµέρες(και 12 για τους ανήλικες). 

Αν ο µισθωτός δεν ζητήσει την άδεια του, ο εργοδότης και πάλι είναι υποχρεωµένος 
να του τη δώσει µέσα στο έτος που τη δικαιούται και όχι στο επόµενο έτος. Στη 
περίπτωση που ο µισθωτός πάρει την άδεια του στις τελευταίες µέρες του έτους, τότε 
αν οι µέρες αδείας είναι περισσότερες από τις µέρες που αποµένουν µέχρι τη λήξη του 
έτους, µπορεί να συνεχίσει την άδεια του και µέσα στις πρώτες µέρες του επόµενου 
έτους µέχρι να λήξει όλος ο χρόνος της άδειας του. 

Απαγορεύεται η απόλυση του µισθωτού, κατά το χρόνο που βρίσκεται σε άδεια (Μ. 
549/77). ∆ηλαδή από τη στιγµή που ο εργαζόµενος πάρει την κανονική του άδεια, και 
µέχρι να επιστρέψει στην επιχείρηση, στην επιχείρηση απαγορεύεται η απόλυση του 
για οποιοδήποτε λόγο. 

7.1 Μορφές άδειας: 

1. Άδεια λουτροθεραπείας αναπήρων πολέµου. 
2. Άδεια εκπαίδευσης συνδικαλιστών. 
3. Άδεια µαθητών - σπουδαστών για εξετάσεις. 
4. Άδεια χωρίς αποδοχές. 
5. Άδεια Εκλογών: 
6. Γονική Άδεια Ανατροφής. 
7. Άδεια Σχολική. 
8. Άδεια Γάµου και Γέννησης παιδιού: 
9. Πρόσθετη άδεια χήρων, ·αγάµων γονέων: 
10. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς. 
11. Άδεια για µετάγγιση αίµατος ή αιµοκάθαρση κλπ. 
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7.2 Αποδοχές κανονικής άδειας (αναψυχής) – επιδόµατα αδείας 

Ο εργοδότης πρέπει να καταβάλλει στο µισθωτό τις αποδοχές που θα έπαιρνε αν 
εργαζόταν κανονικά µε πλήρη απασχόληση κατά τη διάρκεια του χρόνου της άδειας. 
Στις αποδοχές αυτές περιλαµβάνονται και όλα τα επιδόµατα και οι προσαυξήσεις στο 
µισθωτό. Οι αποδοχές της άδειας καθώς και το επίδοµα άδειας προκαταβάλλονται στο 
µισθωτό στην αρχή της άδειας. 

Μαζί µε τις αποδοχές της άδειας ο µισθωτός δικαιούται να πάρει και το επίδοµα 
άδειας. Το επίδοµα αυτό δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο από το µισό µηνιαίο µισθό ή 
από 13 ηµεροµίσθια, ανάλογα µε τον τρόπο αµοιβής. ∆ηλαδή αν ο µισθωτός παίρνει 
άδεια 25 ηµέρες το επίδοµα του είναι ο µισός µισθός ή 13 ηµεροµίσθια αν αµείβεται 
µε το ηµεροµίσθιο. Το επίδοµα άδειας υπόκειται κανονικά µε κρατήσεις Ι.Κ.Α., 
Φ.Μ.Υ. κλπ., όπως ακριβώς και οι τακτικές µηνιαίες αποδοχές του εργαζόµενου. 
Επίσης θα πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση ότι το ποσό του επιδόµατος άδειας 
καταβάλλεται όλο µαζί και απαγορεύεται η κατάτµηση του. Σε περίπτωση που ο 
εργοδότης αρνηθεί να καταβάλλει το επίδοµα άδειας τιµωρείται µετά από µήνυση, µε 
φυλάκιση 3 µήνες και µε χρηµατικά πρόστιµο. Η εξίσωση του εργαζόµενου για το 
επίδοµα άδειας παραγράφεται σε 5 έτη. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ Α∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ∆ΟΜΑ Α∆ΕΙΑΣ 

Η διάρκεια της άδειας και το επίδοµα άδειας είναι συνάρτηση του χρόνου υπηρεσίας 
του µισθωτού. Οι ηµέρες της άδειας, οι αποδοχές της άδειας και το επίδοµα άδειας 
που δικαιούται ο µισθωτός φαίνονται στους παρακάτω πίνακες: 

ΗΜΕΡΕΣ Α∆ΕΙΑΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΗΜ. Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ 5ΗΜΕΡΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

ΗΜ. Α∆ΕΙΑΣ ΓΙΑ 6ΗΜΕΡΗ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

1ος ΧΡΟΝΟΣ 20 24 

2ος ΧΡΟΝΟΣ 21 25 

3ος ΧΡΟΝΟΣ 22 26 

 

7.3. ∆ΩΡΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ∆ΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

Οι µισθωτοί που εργάζονται σε έναν εργοδότη δικαιούνται πέρα του µισθού τους και 
της άδειας τους τα δώρα των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 

Το επίδοµα (δώρο) Πάσχα 

Η χορήγηση των επιδοµάτων (δώρων) Πάσχα και Χριστουγέννων στους µισθωτούς 
γίνεται βάσει παγίων κανόνων που θέσπισαν ο Ν. 1082/80 και η υπουργική απόφαση 
19040/81. 

Το επίδοµα Χριστουγέννων ολόκληρο ανέρχεται σε ένα µηνιαίο µισθό για τους 
αµειβόµενους µε µισθό ή είκοσι πέντε (25) ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 
ηµεροµίσθιο. 

Το επίδοµα Πάσχα ολόκληρο, δηλαδή για όσους εργαζόµενους η σχέση τους διήρκεσε 
από 1.1.ΧΧ - 30.4.ΧΧ) ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό ή δέκα πέντε (15) 
ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Καταβάλλεται δε στο ακέραιο σε 
εκείνους που η σχέση εργασίας στον εργοδότη τους διήρκεσε ολόκληρη τη χρονική 
περίοδο από 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου. Αν η σχέση εργασίας δεν 
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διήρκεσε ολόκληρο το άνω διάστηµα, ο εργαζόµενος δικαιούται ως επίδοµα Πάσχα 
ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού του µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο (ανάλογα µε 
τον συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής) για κάθε οκτώ (8) ηµέρες διάρκειας της εργασιακής 
σχέσης. ∆ηλαδή, υπάλληλος που προσλήφθηκε από 1.1.ΧΧ και απολύθηκε την 
19.3.ΧΧ, δικαιούται έξι δέκατα πέµπτα (6/15) του µισού του µηνιαίου µισθού του, 
επειδή εργάσθηκε στον εργοδότη του 48 ηµέρες συνολικά. Εάν είναι ηµεροµίσθιος 
δικαιούται για το ίδιο χρονικό διάστηµα έξι ηµεροµίσθια. 

Το επίδοµα Πάσχα υπολογίζεται βάσει των πράγµατι καταβαλλοµένων µισθών ή 
ηµεροµισθίων την 15η ηµέρα πριν το Πάσχα. Για όσους αποχώρησαν ή απολύθηκαν 
πριν από αυτήν την ηµεροµηνία υπολογίζεται βάσει των πραγµατικών αποδοχών τους 
κατά την ηµεροµηνία λύσεως της εργασιακής σχέσεως. 

Ως καταβαλλόµενος µισθός ή ηµεροµίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών 
αποδοχών, εκτός από το επίδοµα δυσχερούς διαβιώσεως (Ν.∆. 907/7 1). Τακτικές 
αποδοχές για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών θεωρούνται ο µισθός και το 
ηµεροµίσθιο. Καθώς και κάθε άλλη παροχή σε χρήµα ή σε είδος (όπως τροφή, 
κατοικία κλπ.) εφόσον καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµα 
αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας, τακτικά κάθε µήνα ή κατ’ επανάληψη 
περιοδικά κατά ορισµένα χρονικά διαστήµατα του έτους. Μεταξύ των τακτικών 
αποδοχών κρίθηκε από τη νοµολογία ότι περιλαµβάνονται: α) Η προσαύξηση για 
νόµιµη και τακτική εργασία κατά τις Κυριακές ή αργίες ή νυκτερινές ώρες. εφόσον· 
χορηγείται σταθερά και µόνιµα. β) Η αµοιβή που παρέχεται για νόµιµη και τακτική 
υπερωριακή εργασία, γ) Το επίδοµα άδειας, δ) Η αµοιβή για τακτική υπερεργασία. Για 
όλα τα παραπάνω βλ. λεπτοµέρειες στο άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. 19040/81 αποφάσεως 
του Υπουργείου Εργασίας. 

Το επίδοµα ισολογισµού, κατά την υπ’ αριθµ. 136/79 Τµ. Β’ απόφαση του Αρείου 
Πάγου, δεν λαµβάνεται υπ’ όψη για τον υπολογισµό των επιδοµάτων (δώρων) εορτών 
Πάσχα και Χριστουγέννων. Αντίθετη άποψη διατύπωσε το Υπουργείο Εργασίας 
(Εγγρ. 23153/8.1.86), σύµφωνα µε την οποίο και το επίδοµα ισολογισµού, εάν 
καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο, αποτελεί µέρος των τακτικών αποδοχών και πρέπει 
να λαµβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών. 

Το τακτικώς και µονίµως καταβαλλόµενο, ως συµβατικό αντάλλαγµα, επίδοµα 
παραγωγικότητας (πριµ παραγωγής) αποτελεί µέρος των τακτικών αποδοχών και 
συνυπολογίζεται στα επιδόµατα αδείας και εορτών (Α.Π. 505/80, Τµ. Β’). Το επίδοµα 
αδείας περιλαµβάνεται µεταξύ των τακτικών αποδοχών και συνεπώς συνυπολογίζεται 
στα δώρα εορτών (Εγγρ. Α 40/9/8.3.83). 

Για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών δεν προσµετρούνται οι ηµέρες 
αδικαιολόγητης απουσίας, µεταξύ των οποίων και της απεργίας (ΑΠ. 528/57, Εγγρ. 
Υπ. Εργ. 133 12/79), καθώς και οι ηµέρες αδείας άνευ αποδοχών. Αντιθέτως, 
προσµετρούνται σι ηµέρες δικαιολογηµένης απουσίας, όπως είναι και ο χρόνος 
αποχής των γυναικών προ και µετά τον τοκετό. ∆εν προσµετρούνται σι ηµέρες 
ασθενείας για τις οποίες καταβλήθηκε επίδοµα ασθενείας. Για τους µισθωτούς που 
τελούν σε κατάσταση στρατεύσεως προβλέπει η απόφαση 19040/8 1 Υπουργών 
Οικονοµικών και Εργασίας. 

Οι ηµέρες κατά τις οποίες µισθωτός τελούσε σε διαθεσιµότητα προσµετρούνται κατά 
το ήµισυ (1/2) για τον υπολογισµό των επιδοµάτων εορτών. Οι αποδοχές των 
επιδοµάτων αυτών, όµως, υπολογίζονται πάντοτε βάσει τον αποδοχών υπό καθεστώς 
πλήρους απασχολήσεως. 
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Το Επίδοµα Πάσχα καταβάλλεται τη Μεγάλη Τετάρτη. Ο εργοδότης όµως, δικαιούται 
να παρακρατήσει τµήµα του επιδόµατος που αναλογεί από τη Μεγάλη Τετάρτη µέχρι 
30 Απριλίου και να το πληρώσει στο δικαιούχο την ηµεροµηνία αυτή εφόσον η 
εργασιακή σχέση διαρκέσει ως τότε χωρίς διακοπή. Αν σηµειωθεί κάποια διακοπή, το 
επίδοµα µειώνεται όπως γίνεται και µε τις άλλες διακοπές της εργασιακής σχέσεως. 

Επίδοµα (δώρο) Χριστουγέννων 

Όλοι οι µισθωτοί, που η εργασιακή τους σχέση διήρκεσε χωρίς διακοπή από την 1η 
Μαΐου µέχρι 31 ∆εκεµβρίου. δικαιούνται ολόκληρο το επίδοµα Χριστουγέννων, το 
οποίο ανέρχεται σε ένα µηνιαίο µισθό για τους αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 
ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο. Το επίδοµα Χριστουγέννων 
καταβάλλ ε τ α ι  τ η ν  21η ∆εκεµβρίου και υπολογίζεται βάσει των πράγµατι 
καταβαλλοµένων αποδοχών κατά την 10η ∆εκεµβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση δεν 
διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα από 1/5 - 31/12, τότε καταβάλλονται για 
επίδοµα Χριστουγέννων δύο εικοστά πέµπτα (2/25) του µηνιαίου µισθού ή δύο 
ηµεροµίσθια, αναλόγως, για κάθε δέκα εννέα (19) ηµέρες διάρκειας της εργασιακής 
σχέσεως.20  

Ηµεροµίσθιο 25η ∆εκεµβρίου  

Όπως είναι γνωστό, η 25η ∆εκεµβρίου (ηµέρα Χριστουγέννων) έχει καθιερωθεί από το 
νόµο ως ηµέρα υποχρεωτικής αργίας. Για όλες τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας 
οφείλονται στο προσωπικό αποδοχές ως εξής: 

¨ Εφόσον η επιχείρηση δεν λειτουργεί τις ηµέρες αυτές, οφείλεται µόνο στους 
αµειβόµενους ηµεροµίσθιο µισθωτούς το συνήθως καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο. 
Στους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό ‘ δεν οφείλεται τίποτε. 

¨ Σε όσους απασχοληθούν κατά τις ηµέρες υποχρεωτικής αργίας οφείλεται: 

Ø Εάν αυτοί σι µισθωτοί αµείβονται µε ηµεροµίσθιο θα λάβουν το 
καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιο µε προσαύξηση. 75% επί αυτού. Η προσαύξηση όµως, 
υπολογίζεται επί του νοµίµου (αυτού, δηλαδή, των συλλογικών συµβάσεων εργασίας) 
και όχι επί του καταβαλλοµένου ηµεροµισθίου. 

Ø Εάν αµείβονται µε µηνιαίο µισθό, θα λάβουν µόνο την προσαύξηση 75% επί 
του ενός εικοστού πέµπτου (1/25) του νοµίµου µισθού. Εάν η υποχρεωτική αργία 
συµπέσει µε Κυριακή, τότε ο εργοδότης πρέπει να χορηγήσει σε όλους τους 
απασχοληθέντες µισθωτούς αναπληρωµατική ανάπαυση σε άλλη ηµέρα της 
εβδοµάδας. 

Ηµέρες αργίας κατ’ έθιµο (Πρωτοχρονιά, Θεοφάνια), κατά τις οποίες δεν λειτουργούν 
οι δηµόσιες υπηρεσίες, οι τράπεζες και πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Η επιχείρηση, που δεν Θα λειτουργήσει οποιαδήποτε ηµέρα εθιµικής αργίας, δεν 
οφείλει τίποτε στο προσωπικό της. ανεξάρτητα αν αυτό αµείβεται µε µηνιαίο µισθό ή 
ηµεροµίσθιο. 

Εάν, όµως, η επιχείρηση απασχολήσει εν µέρει ή ολόκληρο το προσωπικό της οφείλει: 
α) Στους µε ηµεροµίσθιο αµειβόµενους απλώς το συνήθως καταβαλλόµενο 
ηµεροµίσθιο τους, χωρίς καµία προσαύξηση, β) Στους µε µηνιαίο µισθό αµειβόµενους 
τίποτε. 

                                                 
20 Περισσότερα για τα επιδόµατα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το Κείµενο της 

σχετικής υπουργικής αποφάσεως 19040/81 καταχωρούνται στο Τεύχος Απριλίου 1993 του ΛΟΓΙΣΤΗ. 
σελ. 709 - 716. 
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ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΝ 01/07/2006-31/12/2006 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 

1) 10/07/2006: Ενοίκιο µηνός Ιουλίου 1500,00€ µε Α .Π.∆. Νο 12. 

2) 12/07/2006: Αγοράζουµε από τον Ελευθεριάδη Μιχάλη πάγια (καρέκλες) 
καθαρής αξίας 15.000,00€ + 2.850,00€ Φ .Π.Α. µε Τ.-∆.Α. Νο 258. 

3) 12/07/2006: Αγοράζουµε από τον Λιόγκα Χαρίσιο εµπ/τα, αξίας 692€ + Φ.Π.Α. 
9% (αναψυκτικά) και εµπ/τα αξίας 1256€ + Φ.Π.Α. 19%(ποτά). Τ.-∆.Α. Νο 125. 

4) 13/07/2006: Αγοράζουµε από τον Στογιάννη Κων/νο πάγια (τραπέζια) αξίας 
25.000€ + Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 6987. 

5) 15/07/2006: Αγορές εµπ/των από Ταρταρά ∆ηµήτριο καθαρής αξίας 968€ + 
Φ.Π.Α. 9% & καθαρής αξίας 658€ + Φ.Π.Α. 19%.  Τ.-∆.Α. Νο 369. 

6) 19/07/006: Αγορές εµπ/των από Μπιµπλιτζή Πέτρο 258€+Φ.Π.Α. 9% & 
698€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. 658. 

7) 20/07/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 100€+Φ.Π.Α. 9% & 251€+Φ.Π.Α. 
19%. Η∆Ζ Νο 8. 

8) 22/07/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 236€+Φ.Π.Α. 9% & 152€+Φ.Π.Α. 
19%. Η∆Ζ Νο 9. 

9) 28/07/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 698€+Φ.Π.Α. 9% & 547€+Φ.Π.Α. 
19%. Η∆Ζ Νο 10. 

10) Αγορές εµπ/των από Μπέτα Νίκη αξίας 698€+Φ.Π.Α. 9% & 39€+Φ.Π.Α 19%.  
Τ.-∆.Α. Νο 479. 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2006 

1) 01/08-2006-30/08/2006: Πωλήσεις εµπορευµάτων λιανικώς καθαρής αξίας 7.247€ 
+ Φ.Π.Α. 9% & 3.065€ + Φ.Π.Α. 19%. Η∆Ζ Νο 11-20. 

2) 01/08/2006: Ενοίκιο Αυγούστου 1500,00€. ΑΠ∆ Νο 13. 

3) 03/08/3006: Ο Πασχαλίδης Σαράντης µας κάνει µία µεταφορά αξίας 56€+Φ.Π.Α. 
19%. ΦΡΤ Νο 125. 

4) 05/8/2006: Αγορές εµπ/των από Λαζόγκα Ελένη αξίας 268€+Φ.Π.Α. 9% & 
698€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 254. 

5)  11/08/2006: Αγορές ειδών καθαρισµού (δαπάνες) από Σακαλή Θεόδωρο αξίας 
299,16€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 1256. 

6) 15/08/2006: Αγορές εµπ/των από Καραµούζη Νικόλαο αξίας 698€+Φ.Π.Α. 9% & 
685€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 698. 

7) 29/08/2006: Αγορές εµπ/των από Ζηνόβιο ∆ηµήτρη αξίας 456€+Φ.Π.Α. 9% & 
658€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 698. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

1) 01/09/2006: Ενοίκιο Σεπτεµβρίου 1500€. Α Π∆ Νο 14. 

2) 02/09/2006-30/09/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 9583€+Φ.Π.Α. 9% & 
5844€+Φ.Π.Α. 19%. Η∆Ζ Νο 21-30. 
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3) 07/09/2006: Αγορές εµπ/των από Μπισµπίκη Αλέξανδρο αξίας 325€+Φ.Π.Α. 9% 
& 487€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 258. 

4) 12/09/2006: Εξόφληση λογαριασµού ΟΤΕ (δαπάνες) αξίας 256€+Φ.Π.Α. 19%. 
ΑΠ∆ Νο 2365. 

5) 14/09/2006: Ο Λαζαρίδης Ιγνάτιος µας κάνει έκπτωση αξίας 14€+Φ.Π.Α. 9% & 
268€+Φ.Π.Α. 19%. Π.Τ. Νο 98. 

6) 15/09/2006: Αγορές εµπ/των από Ιακωβίδη Περικλή αξίας 325€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-
∆.Α. Νο 694. 

7) 25/09/2006: Εξόφληση λογαριασµού ∆ΕΗ (δαπάνες) αξίας 154,28 άνευ Φ.Π.Α. & 
258€+Φ.Π.Α. 9%. ΑΠ∆ Νο 12598. 

8) 29/09/2006: Αγορές εµπ/των από Παρσόπουλο Γεώργιο αξίας 987€+Φ.Π.Α. 9% & 
215€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 471. 

9) 30/09/2006: Μισθοδοσία Σεπτεµβρίου: 945,25€. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2006 

1) 01/10/2006: Ενοίκιο Οκτωβρίου 1500€. ΑΠ∆ Νο 15. 

2) 02/10/2006: Αγορές εµπ/των από Παρσόπουλο Γεώργιο αξίας 258€+Φ.Π.Α. 9% & 
369€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 268. 

3) 03/10/2006-30/10/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 14.491€+Φ.Π.Α. 9% & 
8.519€+19%.Η∆Ζ Νο 31-40. 

4) 10/10/2006: Πωλήσεις εµπ/των στον Πετίκα Χρήστο αξίας 2.859€+Φ.Π.Α. 9% & 
1.854€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 1. 

5) 12/10/2006: Αγορές εµπ/των από τον Καστανά Β. Α.Ε. αξίας 268€+Φ.Π.Α. 9% & 
987€+Φ.Π.Α. !9%. Τ.-∆.Α. Νο 489. 

6) 12/10/2006: Μεταφορά εµπ/των (δαπάνες) από τον Σεµερτζίδη Λάζαρο αξίας 
623€+Φ.Π.Α. 19%. ΦΡΤ Νο 258. 

7)  19/10/2006: Αγορές ειδών οικιακής χρήσης (δαπάνες) από Αφοί ∆ανιηλίδη Ο.Ε. 
αξίας 1258€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 2548. 

8) 29/10/2006: Αγορές εµπ/των από Αγγέλου Ευάγγελο αξίας 965€+Φ.Π.Α. 9% & 
258€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 698. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

1) Ενοίκιο Νοεµβρίου 1500€. ΑΠ∆ Νο 16. 

2) 02/11/2006-30/11/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 11.820€+Φ.Π.Α. 9% & 
7.936€+Φ.Π.Α. 19%. Η∆Ζ Νο 41-50. 

3) 04/11/2006: Αγορές εµπ/των από Τιτή Πέτρο αξίας 358€+Φ.Π.Α. 9% & 258€+ 
19% Φ.Π.Α. Τ.-∆.Α. Νο 478. 

4) 10/11/2006: Αγορές εµπ/των από Σκουτέλα Ιωάννη αξίας 124€+9% Φ.Π.Α.  & 
658€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 698. 

5) 12/11/2006: Ο Ταρταράς ∆ηµήτριος µας κάνει έκπτωση στο Τ.∆.Α. Νο 369 
(15/07/06) αξίας 147€+Φ.Π.Α. 9% & 254€+Φ.Π.Α. 19%. Π.Τ. Νο 65. 
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6) 15/11/2006: Αγορές εµπ/των από Κοπανίδη Βασίλειο αξίας 658€+Φ.Π.Α. 19%. 
Τ.-∆.Α. Νο 459. 

7) 19/11/2006: Αγορές χρωµάτων για ελαιοχρωµατισµό του καταστήµατος (δαπάνες) 
από την ∆ανδουλάκη Αικατερίνη αξίας 658€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 698. 

8) 28/11/2006: Αγορές εµπ/των από Κωτούλα Βάϊο αξίας 95€+Φ.Π.Α. 9% & 478€ + 
Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 6987. 

9) 29/11/2006: Αγορές εµπ/των από Πιστόλα ∆ηµήτριο  αξίας 954€+Φ.Π.Α. 9% & 
587€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 47821. 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

1) 01/12/2006: Ενοίκιο ∆εκεµβρίου 1500,00€. ΑΠ∆ Νο 17. 

2) 01/12/2006: Αγορές εµπ/των από Καραδήµογλου Ελένη αξίας 214€+Φ.Π.Α. 9% + 
369€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 214. 

3) 02/12/2006-28/12/2006: Πωλήσεις εµπ/των λιανικώς αξίας 10.928,61€+Φ.Π.Α. 
9% & 6.160,20€+Φ.Π.Α. 19%. Η∆Ζ Νο 51-60. 

4) 5/12/2006: Αγορές εµπ/των από Νάνο Αθανάσιο αξίας 954€+Φ.Π.Α. 9% & 239€ 
+ Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 958. 

5) 08/12/2006: Εξόφληση λογαριασµού ∆ΕΗ (δαπάνες) αξίας 25,25€ άνευ Φ .Π.Α. & 
125€+Φ.Π.Α. 9%. ΑΠ∆ Νο 268. 

6) 10/12/2006: Αγορές εµπ/των από Μεχτερίδη Χαράλαµπο αξίας 69€+Φ.Π.Α. 9% & 
268€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 259. 

7) 15/12/2006: Πωλήσεις  εµπ/των στην ∆ανδουλάκη Αικατερίνη αξίας 
1500€+Φ.Π.Α. 9% & 750€+Φ.Π.Α. 19%. 

8) 19/12/2006: Αγορές εµπ/των από Ραπότικα Χρήστο αξίας 124€+Φ.Π.Α. 9% & 
958€+Φ.Π.Α. 19%. Τ.-∆.Α. Νο 2641. 

9) 28/12/2007: Αγορές εµπ/των από Ρούσση Κων/να αξίας  847€+Φ.Π.Α. 9% & 
269€+Φ.Π.Α. 19%. 

10) 31/12/2006: Απόσβεση Παγίου (τραπέζια - Τ.-∆.Α. Νο 6987) αξίας 1875€. 

11) 31/12/2006: Απόσβεση Παγίου (καρέκλες – Τ.-∆.Α. Νο 258) αξίας 1200€. 
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Οι εγγραφές, οι εκτυπώσεις των βιβλίων εσόδων – εξόδων και η έκδοση των 
εντύπων Φ.Π.Α. έγιναν µέσω του προγράµµατος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της εταιρίας Λογισµικού EPSILON NET. Επίσης και η 
µισθοδοτική κατάσταση έγινε µέσω της ίδιας εταιρίας. 

Τα έντυπα που χρησιµοποιήθηκαν στην εργασία είναι από τις αντίστοιχες 
υπηρεσίες (∆.Ο.Υ., Ο.Α.Ε.∆., κ.λπ.). 
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