Εισαγωγή στα περιεχόμενα της διδακτικής ενότητας
Η παρούσα διδακτική ενότητα αποτελεί τμήμα του εκπαιδευτικού προγράμματοςπλαισίου σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Ομάδα-στόχος
είναι οι εκπαιδευόμενοι σε δικηγορικά γραφεία, οι οποίοι εργάζονται σε γερμανική και
ελληνική γλώσσα και εξυπηρετούν τους πελάτες του δικηγορικού γραφείου. Κατά
κανόνα η διδακτική αυτή ενότητα απευθύνεται (κατά τον ίδιο τρόπο, όπως οι λοιπές
διδακτικές ενότητες αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου) και σε
εκπαιδευόμενους με μεταναστευτικό υπόβαθρο στη Γερμανία και την Ελλάδα.
Βάση του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου αποτελεί η δεδομένη εκπαίδευση
στη Γερμανία ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου, ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Η εκπαίδευση για το επάγγελμα αυτό ρυθμίζεται στη Γερμανία ενιαία για όλη την
Ομοσπονδία με το Εκπαιδευτικό Διάταγμα-Κανονισμό περί επαγγελματικής
Εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου
υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου από 15 Φεβρουαρίου του
1995 (ReNoPatAusbV Ομοσπονδιακό Φυλλάδιο Νόμων Ι, σελ. 206).
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ενιαίο Εκπαιδευτικό Διάταγμα για το επάγγελμα
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου. Κατά κανόνα στην Ελλάδα την εργασία
αυτή αναλαμβάνουν στα μεγάλα δικηγορικά γραφεία φοιτητές της Νομικής κατά τον
πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ο χρόνος αυτός θεωρείται
ως χρόνος πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια του οποίου οι πανεπιστημιακοί
απόφοιτοι αποκτούν πρακτική εμπειρία. Σε μικρότερα δικηγορικά γραφεία οι εργασίες
αυτές διεκπεραιώνονται συχνά από εκπαιδευμένες γραμματείς ή από ειδικό
προσωπικό γραφείου.
Οι διδακτικές ενότητες σε γερμανική και ελληνική γλώσσα, που αναπτύχθηκαν στα
πλαίσια του Διατάγματος-Κανονισμού περί επαγγελματικής εκπαίδευσης
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου, έχουν ως αντικείμενο τα ιδιαίτερα
συχνά ζητήματα και δικηγορικά προβλήματα στα γερμανό-ελληνικά θέματα. Σε αυτήν
τη βάση αναπτύχθηκαν, δοκιμάστηκαν και προ-πιστοποιήθηκαν οι επιμέρους
διδακτικές ενότητες στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου σε
γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση σαν Ειδικευμένος / ειδικευμένη
υπάλληλος δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα περί
επαγγελματικής εκπαίδευσης ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου ή
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού ή συμβολαιογραφικού γραφείου.
Λόγω της ομοιότητας του γερμανικού και ελληνικού νομικού συστήματος δικαίου και
της ευρείας διείσδυσης του ελληνικού συστήματος δικαίου στη γερμανική, αυστριακή
και ελβετική ιστορία δικαίου, καθίσταται δυνατή η μεταφορά των διδακτικών ενοτήτων
του γερμανικού εκπαιδευτικού κανονισμού και της γερμανικής έννομης τάξης προς
εφαρμογή στην Ελλάδα. Όλες οι διδακτικές ενότητες περιέχουν συγκριτικά στοιχεία.
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Κοινό τμήμα της εκπαίδευσης, όπως είναι δυνατόν να εφαρμοστεί και στις δύο χώρες
(Γερμανία και Ελλάδα) είναι κατά το πρώτο έτος σπουδών, τα Στοιχεία Πρακτικής
Γραφείου και Οργάνωσης Γραφείου και Βάσεις Δικαίου και στις δύο χώρες. Η εν
προκειμένω διδακτική ενότητα περιλαμβάνεται σε αυτό το εκπαιδευτικό κεφάλαιο.

Στο δεύτερο και τρίτο έτος εκπαίδευσης κοινά συστατικά εκπαίδευσης στην Ελλάδα
και στη Γερμανία αποτελούν κυρίως η λεπτομερέστερη ενασχόληση με βασικές
διατάξεις των τομέων εργασιών δικηγόρων και συμβολαιογράφων, η δομή και πορεία
απονομής της δικαιοσύνης καθώς και η απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στην καθημερινή νομική πρακτική γραφείου. Εκτός αυτού οι εκπαιδευόμενοι
αποκτούν περιεκτικές βασικές γνώσεις για επιμέρους τομείς δικαίου.
Στην προκειμένη περίπτωση περιλαμβάνονται τόσο στη Γερμανία, όσο και στην
Ελλάδα στοιχεία:
-

του Δικαίου του γάμου και οικογενειακού δικαίου (γαμικά σύμφωνα, γάμος,
διαζύγιο, υιοθεσία, συμβάσεις συμβίωσης ομοφύλων προσώπων),
του Δικαίου των ακινήτων (αγορά, πώληση, εγγραφές στο υποθηκοφυλακείο ή
στο κτηματολόγιο, δωρεές)
των κληρονομιών και δωρεών (διαθήκη, κληρονομική σύμβαση, πιστοποιητικό
κληρονομητηρίου, κληρονομικές διαφορές),
του Εμπορικού Δικαίου (ίδρυση εταιρείας, αλλαγή μορφής εταιρείας,
πτώχευση)
του Ποινικού Δικαίου (αναγκαστικές εκτελέσεις, κατάσχεση).

Η προκείμενη διδακτική ενότητα έχει ως αντικείμενο τις ιδιομορφίες του εμπορικού
δικαίου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
Οι εκπαιδευόμενοι διδάσκονται:
-

Εισαγωγή στις βάσεις του Εμπορικού Δικαίου
Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Εμπορικού Δικαίου στη
Γερμανία
Πληροφορίες σχετικά με τις ιδιαιτερότητες του Εμπορικού Δικαίου στην
Ελλάδα
Σύνοψη της ιστορικής εξέλιξης του Εμπορικού Δικαίου
Στοιχεία του Εμπορικού Δικαίου με ενδιαφέρον για δικηγόρους.

Εκάστοτε εξαίρονται και γίνεται συγκριτική επεξεργασία των ομοιοτήτων και
διαφορών μεταξύ Γερμανίας και Ελλάδας.
Η διδακτική ενότητα υπάρχει σε γερμανική και σε ελληνική έκδοση. Πέραν των
εγγράφων για τους εκπαιδευτές, η διδακτική ενότητα περιέχει και Παράρτημα με
λεξιλόγιο και γλωσσικές διευκρινήσεις.
Η διδακτική ενότητα είναι κατάλληλη ως στοιχείο πρόσθετης διδασκαλίας σε
δίγλωσσα δικηγορικά γραφεία και δικηγορικούς ή συμβολαιογραφικούς οργανισμούς
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στη Γερμανία και στην Ελλάδα. Η διδακτική ενότητα είναι συνοδευτική και
συμπληρωματική υφισταμένων στοιχείων του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
σε γερμανική και ελληνική γλώσσα για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου
δικηγορικού γραφείου στη Γερμανία και στην Ελλάδα.
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Εφαρμογή της διδακτικής ενότητας ως μέρους του διδακτικού προγράμματοςπλαισίου
Η διδακτική ενότητα σχετικά με τις Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου αποτελεί
τμήμα εκτεταμένου εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου για την εκπαίδευση
ειδικευμένου υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου / υπαλλήλου δικηγορικού γραφείου με
γερμανοελληνικό υπόβαθρο. Η διδακτική ενότητα δεν αντικαθιστά τα υφιστάμενα
εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών και την εκπαιδευτική ύλη, αλλά τα
συμπληρώνει υπό την συγκριτική άποψη των γερμανοελληνικών ιδιαιτεροτήτων.
Η διδακτική ενότητα αποτελεί συστατικό συνολικά 25 περιεχομένων διδακτικών
ενοτήτων σχετικά με επιλεγμένους ειδικούς τομείς ιδιαίτερης σημασίας σε γερμανοελληνικά δικηγορικά γραφεία και συμβολαιογραφεία. Η διδακτική ενότητα είναι
δυνατόν να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Το εν θέματι γερμανοελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα-πλαίσιο αποτελείται από τις
ακόλουθες διδακτικές ενότητες:

1. Ρόλος του δικηγόρου και του συμβολαιογράφου
2. Διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση εχεμύθειας (Διατάξεις τήρησης
απορρήτου και εμπιστευτικότητας)
3. Πρακτική γραφείου, οργάνωση γραφείου
4. Προγραμματισμός ραντεβού και
προθεσμιών, τήρηση προθεσμιών

έλεγχος

προθεσμιών,

υπολογισμός

5. Κίνηση πληρωμών και οχλήσεις
6. Νομικό Σύστημα - Βασικές Έννοιες
7. Ιδιομορφίες οικογενειακού δικαίου στη Γερμανία
8. Ιδιομορφίες εμπορικού δικαίου
9. Αναγκαστική εκτέλεση
10. Υποθηκοφυλακείο - Κτηματολογικό Γραφείο, Δικαστήριο Επιτροπείας,
Δικαστήριο Κληρονομιών
11. Διευθέτηση διαφορών και διαμεσολάβηση
12. Κληρονομικά δικαιώματα, κληρονομική μερίδα και νόμιμη μοίρα, δημοσίευση
διαθήκης
13. Οικογενειακό δίκαιο - Δίκαιο του Επωνύμου
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14. Συγγενικές Σχέσεις
15. Ρυθμίσεις επιτροπείας στη Γερμανία
16. Καθεστώτα περιουσιακών σχέσεων των συζύγων, καθεστώς περιουσιακής
αυτοτέλειας των συζύγων
17. Στοιχεία Ποινικής Δικονομίας
18. Προσωρινή διαταγή και προσφυγή κατά εντάλματος επιβολής ποινής
19. Ειδική διαδικασία έκδοσης διαταγής πληρωμής
20. Έξοδα και τέλη
21. Αιτήσεις δέσμευσης, κράτησης, κατάσχεσης
22. Σύνταξη δικογράφων
23. Αρχές Εργατικού και Κοινωνικού Δικαίου
24. Πληροφορίες μητρώων
25. Απλή και άμεση προσφυγή στη Γερμανία

Η διδακτική ενότητα “Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου” απευθύνεται σε
εκπαιδευόμενους στη Γερμανία και στην Ελλάδα με υπόβαθρο στη γερμανική και
ελληνική γλώσσα. Η διδακτική ενότητα δεν αποτελεί κύκλο γλωσσικών μαθημάτων,
άλλα εκπαιδευτική διδακτική ενότητα. Αρχική προϋπόθεση εκκίνησης είναι η γνώση
της γερμανικής και της ελληνικής γλώσσας στο επίπεδο B1 του Ευρωπαϊκού
Πλαισίου Αναφοράς. Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού αυτού προγράμματος διατίθεται
τεστ γλωσσικής κατάταξης για τη γερμανική και την ελληνική γλώσσα.
Η διδακτική ενότητα έχει δημιουργηθεί στο πνεύμα της άμεσης εφαρμογής σε
δικηγορικό γραφείο. Έχει σχεδιαστεί για διάρκεια 90 λεπτών και είναι δυνατόν να
χρησιμοποιηθεί ως διδακτική μονάδα στα πλαίσια του κανονικού χρόνου
εκπαίδευσης. Εντός της διάρκειας των 90 λεπτών προβλέπονται δύο ασκήσεις. Η
διδακτική ενότητα μπορεί κατ’ απαίτηση να επαναληφθεί πολλαπλά και μπορεί να
ποικίλει στο τομέα των ασκήσεων και είναι δυνατόν εν προκειμένω να συντμηθεί σε
45 λεπτά. Λόγω της διδακτέας ύλης, που διδάσκει βασικές γνώσεις, πολλαπλές
δοκιμές και συστάσεις απασχολουμένων με την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών
προγραμμάτων έδειξαν ότι αρκεί η εφαρμογή της διδακτικής ενότητας δύο φορές
προκειμένου να επιτευχθεί ο μαθησιακός στόχος.
Η διδακτική ενότητα αποτελείται από:
-

Εισαγωγή στο θέμα εμπόριο, εμπορική νομοθεσία και Εμπορικό Δίκαιο
Γνωριμία με και εφαρμογή του HGB
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-

Ικανότητα διάκρισης διάφορων ορισμών εμπόρων
Εμπορικό Δίκαιο στη Γερμανία
Εμπορικό Δίκαιο στην Ελλάδα
Σύγκριση του Εμπορικού Δικαίου στη Γερμανία και στην Ελλάδα
ασκήσεις
Παραρτήματα

Για την προετοιμασία συνιστούμε στους εκπαιδευτές:
-

Για τη διδακτική ενότητα θα πρέπει να συμφωνηθεί με τους εκπαιδευόμενους
πάγιος χρόνος, κατά τη διάρκεια του οποίου θα γίνεται επεξεργασία της
διδακτέας ύλης επί 90 λεπτά
Οι εκπαιδευτές είναι δυνατόν να προετοιμαστούν για τη διδακτική ενότητα με
τη βοήθεια των στοιχείων που παρέχονται στα κεφάλαια “Διδακτική Ύλη”.
Στους εκπαιδευόμενους μπορούν να δοθούν πληροφοριακά φυλλάδια (βλ.
Παράρτημα) με βασικές αρχές και ορισμούς
Μετά την εισαγωγή στο θέμα και τη νομική διευκρίνηση του αντικειμένου της
εκάστοτε διδακτικής ενότητας μπορούν να γίνουν μία ή δύο ασκήσεις
Μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων με αξιολόγηση, ακολουθεί περίληψη
που συνδέεται με επανάληψη οδηγιών για την πρακτική εφαρμογή στην
εργασιακή καθημερινότητα

Ως υλικά εργασίας συνιστώνται χαρτιά, μολύβια, τα συνοδευτικά υλικά καθώς και
πίνακας και πίνακας με αφαιρούμενες σελίδες χαρτιού (Flipchart).
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Διδακτικές πληροφορίες για τους εκπαιδευτές
Η διδακτική ενότητα είναι δίγλωσση και υπάρχει στη γερμανική και στην ελληνική
γλώσσα. Στόχος της, πέραν του περιεχομένου πληροφοριών για το θέμα:
“Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου”, είναι και η ενδυνάμωση και η δημιουργία
ειδικού λεξιλογίου για ειδικευμένους υπαλλήλους συμβολαιογραφικού γραφείου /
δικηγορικού γραφείου στην Ελλάδα και στη Γερμανία.
Η διδακτική ενότητα διδάσκει τόσο γερμανικό όσο και ελληνικό ειδικό λεξιλόγιο. Αυτό
το ειδικό λεξιλόγιο είναι δυνατόν να ενταχθεί στο γλωσσικό ενεργητικό και των δύο
γλωσσών. Στόχος για τους εκπαιδευόμενους με γερμανοελληνικό υπόβαθρο στη
Γερμανία είναι η απόκτηση του κατά κανόνα άγνωστου ελληνικού ειδικού λεξιλογίου,
ενώ για τους εκπαιδευόμενους στην Ελλάδα ο στόχος είναι να διδαχθούν τη
γερμανική ειδική ορολογία.
Από διδακτική άποψη, η ενότητα αυτή ακολουθεί όσον αφορά τη διδασκαλία των
επαγγελματικών ειδικών γνώσεων για ειδικευμένους υπαλλήλους δικηγορικών
γραφείων καταρχήν τη κλασσική μέθοδο μετάδοσης γνώσεων μέσω προφορικών
εξηγήσεων από τους εκπαιδευτές. Ακολουθούν πρακτικές ασκήσεις, έλεγχος των
όσων έχουν διδαχθεί και περίληψη.
Από διδακτική άποψη, η παρούσα ενότητα ακολουθεί κατά τη διεύρυνση της
γλωσσικής δεξιότητας τη μέθοδο “task-based-learning”, δηλαδή της “Στοχοθετημένης
Μάθησης με ασκήσεις” που στηρίζεται σε ενιαίο γλωσσικό περιβάλλον με βάση τη
μέθοδο “Full immersion”.
Προϋπόθεση της διδακτικής ενότητας είναι ο εκπαιδευτής να κατέχει επαρκώς και τις
δύο γλώσσες-στόχους, δηλαδή και Ελληνικά και Γερμανικά. Συνίσταται για τους
διδάσκοντες γλωσσικό επίπεδο B2 ή C1 βάσει του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα μπορεί να εφαρμοστεί από δύο εκπαιδευτές ή
διδάσκοντες. Στη περίπτωση αυτή ο 1ος εκπαιδευτής διδάσκει στην ελληνική γλώσσα
και ο 2ος στη γερμανική γλώσσα.
Εμπειρίες κατά την εφαρμογή της διδακτικής ενότητας έδειξαν ότι ΔΕΝ πρέπει να
αναμιγνύονται οι γλώσσες-στόχοι. Τουλάχιστον πρέπει να περατωθούν πλήρως σε
μία γλώσσα οι δομές της πρότασης (πλήρης σύνταξη με ενιαία λεξικογράφηση μίας
γλώσσας), πριν αρχίσει η χρήση της άλλης γλώσσας. ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ είναι η
μίξη των γλωσσών να αποφεύγεται σε κάθε περίπτωση. Αυτό ισχύει και για τις
περιπτώσεις που σε κάποιον δεν είναι γνωστή μία έννοια σε μία γλώσσα και η έννοια
αυτή λαμβάνεται από άλλη γλώσσα. Στην περίπτωση αυτή καλό θα ήταν αρχικά να
γίνει προσπάθεια περιφραστικής διατύπωσης της έννοιας στη γλώσσα-στόχο.
Επιπλέον ο εκπαιδευτής μπορεί να δώσει τη ζητούμενη λέξη προφορικά και
ταυτόχρονα να τη σημειώσει σε πίνακα ή flipchart.
Ως ιδανική πορεία της διδακτικής ενότητας προτείνεται ο διαχωρισμός της σε
θεματικές ενότητες ή διδακτικά κεφάλαια. Κάθε ένα από αυτά τα κεφάλαια διδάσκεται
αρχικά σε ΜΙΑ γλώσσα. Ακολουθεί η επανάληψη του κεφαλαίου στη ΔΕΥΤΕΡΗ
γλώσσα. Κρίνεται σκόπιμο για το κεφάλαιο 1 να χρησιμοποιηθεί η γλώσσα με την
οποία είναι καλύτερα εξοικειωμένοι οι εκπαιδευόμενοι. Στη Γερμανία αυτή θα είναι
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κατά κανόνα η γερμανική γλώσσα και στην Ελλάδα η ελληνική. Η επανάληψη
ακολουθεί στην αντίστοιχη δεύτερη γλώσσα. Κατά επανάληψη αυτή δίνεται επιπλέον
ιδιαίτερο βάρος στη διδασκαλία ειδικού λεξιλογίου.
Οι ερωτήσεις διατυπώνονται πάντα στη γλώσσα που χρησιμοποιείται ως γλώσσα
διδασκαλίας. Αυτό σημαίνει ότι αν ένα διδακτικό κεφάλαιο διδάσκεται στην ελληνική
γλώσσα, τότε και οι ερωτήσεις πρέπει να διατυπωθούν κι αυτές στην ελληνική
γλώσσα. Οι απαντήσεις θα πρέπει να είναι στην ελληνική γλώσσα ακόμα και σε
περίπτωση που αφορούν καθαρά γερμανικές έννομες σχέσεις.
Σχετικά με την πορεία διδασκαλίας συνιστούμε στους εκπαιδευτές τα εξής:
-

Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 1
Εισαγωγή στη διδακτική ύλη στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων λεξιλογίου και λεξικογράφησης (απαντήσεις πάντοτε
στη γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 1
Διδασκαλία των ειδικών διδακτικών θεμάτων στη γλώσσα 2
Απάντηση ερωτήσεων για τα ειδικά διδακτικά θέματα (απαντήσεις πάντοτε στη
γλώσσα που διατυπώνονται και οι ερωτήσεις!)
Άσκηση 1 στη γλώσσα 1
Άσκηση 2 στη γλώσσα 2
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 1
Περίληψη / αξιολόγηση στη γλώσσα 2
Εσωτερικές σημειώσεις του εκπαιδευτή/εκπαιδεύτριας για τις γλωσσικές
ιδιαιτερότητες και θεμάτων περιεχομένου

Εναλλακτικά, η διδακτική ενότητα είναι επίσης δυνατόν να διδαχτεί σε μία περίοδο
στη γλώσσα 1 και σε μία δεύτερη περίοδο στη γλώσσα 2. Όμως η εμπειρία δείχνει ότι
η διδακτική ενότητα με τη συνιστώμενη δίγλωσση παραλλαγή έχει τη μεγαλύτερη
διδακτική επιτυχία και διευκολύνει την άμεση απορρόφηση του ειδικού λεξιλογίου
στην πρακτική άσκηση, βασιζόμενη στην άμεση δυνατότητα σύγκρισης και των δύο
γλωσσών-στόχων.
Σε συνάρτηση με τα γλωσσικά προσόντα του διδάσκοντα θα πρέπει -εφόσον είναι
δυνατόν- να διορθώνονται αμέσως τυχόν σοβαρά γραμματικά λάθη στην προφορική
έκφραση του εκπαιδευόμενου. Στην προκειμένη περίπτωση είναι σημαντικό να
εξακολουθήσει η χρησιμοποίηση της γλώσσας στόχου και να μην επεξηγούνται
ΠΟΤΕ οι γραμματικές δομές μιας γλώσσας με τη βοήθεια άλλης γλώσσας.
Συγκεκριμένα αυτό σημαίνει ότι ουδέποτε επεξηγούνται στη Γερμανία λάθη στην
ελληνική γλώσσα με τη βοήθεια της γερμανικής γλώσσας ή στην Ελλάδα λάθη στη
γερμανική γλώσσα στα ελληνικά.
Η περαιτέρω εμπειρία από την πιλοτική εφαρμογή δίγλωσσων διδακτικών ενοτήτων
δείχνει ότι σε περίπτωση σημαντικών γλωσσικών ελλείψεων σε μία από τις δύο
γλώσσες-στόχους, οι διδακτικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου, είναι δυνατόν να έχουν υπερβολικές απαιτήσεις από τους
εκπαιδευόμενους. Εφόσον το τεστ κατάταξης πιστοποιήσει επίπεδο Β2 στη γλώσσα
1, αλλά μόνο επίπεδο Α1 στη γλώσσα 2, προτείνεται να μη γίνουν δίγλωσσα
μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει αρχικά να φοιτήσουν σε κλασσικούς
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κύκλους γλωσσικών μαθημάτων ώστε να επιτύχουν επίπεδο Β1 και στη γλώσσα 2 με
βάση το Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς. Διατίθενται τεστ κατάταξης γερμανικής και
ελληνικής γλώσσας στα πλαίσια αυτού του εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου
για την εκπαίδευση ειδικευμένου υπαλλήλου συμβολαιογραφικού / δικηγορικού
γραφείου.
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Διδακτική Ύλη
Το Εμπορικό Δίκαιο
Ναι μεν γνώριζε ήδη το Ρωμαϊκό Δίκαιο μερικές διατάξεις ειδικές για τις εμπορικές
συναλλαγές 1 , η εξέλιξη όμως ενός ειδικού νόμου, που να ισχύει αποκλειστικά για το
εμπόριο άρχισε στην Ελλάδα και στη Γερμανία, όπως και σε πολλά άλλα μέρη της
υπόλοιπης Ευρώπης, μόνο από το Μεσαίωνα. Στον 18ο και 19ο αιώνα έλαβε χώρα
σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ένας ενισχυμένος καθορισμός και κωδικοποίηση
ειδικών για το εμπόριο διατάξεων. Στη Γερμανία αυτό έγινε πολύ έντονα με ειδικό και
εκτενή τρόπο. Στην Ελλάδα οι διατάξεις είναι λιγότερο εκτενείς και με ειδικές
λεπτομέρειες.
Εμπορικό Δίκαιο στη Γερμανία
Με την έγκριση του Γενικού Γερμανικού Εμπορικού Κώδικα (ADHGB) από το 1861
εισήχθηκε για πρώτη φορά ένας ενιαίας, για όλα τα γερμανικά κράτη, ισχύος
εμπορικός νόμος.
Ο από 10 Μαΐου 1897 (RGBl. σελ. 219) Εμπορικός Κώδικας (HGB) που ισχύει
σήμερα, τέθηκε σε ισχύ ταυτόχρονα με τον από -BGB 18 Αυγούστου 1896, (RGBl.
σελ. 195) Αστικό Κώδικα την 1η Ιανουαρίου 1900. Από τη στιγμή αυτή ο HGB
τροποποιήθηκε πολλές φορές, με τη σημαντικότερη αλλαγή να είναι μάλλον η
αφαίρεση του Δικαίου Ανωνύμων Εταιρειών. Η τελευταία μεταρρύθμιση του
Εμπορικού Δικαίου έγινε την 1η Ιουλίου 1998. Μεταξύ άλλων περιείχε το νέο ορισμό
της έννοιας τους εμπόρου (έμπορος), την απελευθέρωση του δικαίου επιχειρήσεων,
τη μεταρρύθμιση του δικαίου των προσωπικών εμπορικών εταιρειών και την αλλαγή
των έννομων συνεπειών σε περίπτωση αποχώρησης ενός εταίρου.
Τα σημαντικότερα νομικά πλαίσια του Εμπορικού Δικαίου είναι
•
•
•
•
•

ο Εμπορικός Κώδικας (HGB)
ο νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (GmbHG)
ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG)
ο νόμος σχετικά με τους επαγγελματo-οικονομικούς συνεταιρισμούς (GenG)
το εθιμικό εμπορικό δίκαιο και τα εμπορικά έθιμα

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ταιριαστό για τις ειδικές απαιτήσεις των οικονομικών
συναλλαγών, επειδή δημιουργήθηκαν ειδικές διατάξεις π.χ. για μια ταχεία
διεκπεραίωση εμπορικών πράξεων, για ταχεία νομική σαφήνεια και δημοσιότητα ή
και για μια αυξημένη ιδία υπευθυνότητα των εμπόρων. Οι γενικοί κανονισμοί του
BGB ισχύουν μόνο επικουρικά σε σχέση με τους κανονισμούς του Εμπορικού
Δικαίου, δηλ. μόνο εάν δεν υπάρχει μια ειδικότερη διάταξη του Εμπορικού Δικαίου,
1

Χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες πηγές για την έρευνα: Tanja Bruhin/Gustav Heinzelmann/Hans Kφhl/Oliver
Schloz: Rechtskunde fόr Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte. 3. Auflage. Haan-Gruiten 2005; Gerhard
Kφbler: Juristisches Wörterbuch. Für Studium und Ausbildung. 14. Auflage. München 2007; Ferdinand Lutz/
Gabriela Greuling: Fachkunde fόr Rechtsanwalts und Notarfachangestellte. Haan-Gruiten 2006;
http://www.rechtslexikon-online.de/Handelsrecht.html), http://de.encarta.msn.com, σελ. 198;
ww.handelsgesetzbuch.de, ww.juraforum.de/lexikon/Handwerkskammer, μια καλή σύνοψη προσφέρει:
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/fezer/HandelsrechtskriptSS07.pdf
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εφαρμόζεται ο BGB. Μεγαλύτερη σημασία για τις έννομες σχέσεις στο Εμπορικό
Δίκαιο κατέχουν οι Γενικοί Όροι Συναλλαγών.
Το Εμπορικό Δίκαιο είναι το ειδικό δίκαιο των εμπόρων. Εξελίχθηκε από το
γερμανικό και ιταλικό δίκαιο των πόλεων. Οι βασικές ρυθμίσεις του Εμπορικού
Δικαίου βρίσκονται στον Εμπορικό Κώδικα (HGB). Το Εμπορικό Δίκαιο είναι τμήμα
του αστικού δικαίου, το οποίο ρυθμίζει το ειδικό δίκαιο των εμπόρων. Ισχύει κατά
κανόνα μόνο για έννομες σχέσεις μεταξύ εμπόρων αναμεταξύ τους.
Σαν Εμπορικό Δίκαιο υπό στενή έννοια χαρακτηρίζεται μόνο το δίκαιο της
επαγγελματικής τάξης των εμπόρων (Πρώτο Βιβλίο του HGB), οι διατάξεις περί
εμπορικών βιβλίων (Τρίτο Βιβλίο του HGB) και το δίκαιο των εμπορικών πράξεων
(Τέταρτο Βιβλίο του HGB).
Το Εμπορικό Δίκαιο τροποποιεί και συγκεκριμενοποιεί το Αστικό Δίκαιο από την
άποψη των ειδικών απαιτήσεων και αναγκών, που έχουν οι έμποροι σχετικά με τις
συναλλαγές τους, που αφορούν στο δίκαιο και οι οποίες είναι αναγκαίες στις
οικονομικές συναλλαγές.
Βασικοί στόχοι του Εμπορικού Δικαίου είναι:
•
•
•
•

ταχεία διεκπεραίωση συναλλαγών (z. B. αμελλητί διαμαρτυρία για ελάττωμα
σύμφωνα με τα §§ 377, 378 HGB)
νομική σαφήνεια, δημοσιότητα και αυξημένη προστασία εμπιστοσύνης (§§ 5,
15, 366 HGB)
ισχυρότερη δέσμευση σε έθιμα και συνήθειες (§ 346 HGB)
ενισχυμένη ιδία υπευθυνότητα του εμπορευόμενου (§ 348 ff. HGB)

Εφόσον το Εμπορικό Δίκαιο δεν έχει δικές του ρυθμίσεις, εφαρμόζεται ο Αστικός
Κώδικας (BGB).
Η δεύτερη έννοια του Εμπορικού Δικαίου περιλαμβάνει πέρα από τους παραπάνω
κανονισμούς του νόμου παραδείγματος χάρη και τα εξής:
•
•
•
•
•
•

το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιρειών (Δεύτερο Βιβλίο του HGB, GmbHG, AktG,
GenG)
το Τραπεζικό και Χρηματιστηριακό Δίκαιο
το Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο (VVG, PflVG)
το Δίκαιο Αξιόγραφων (ScheckG, WechselG, DepotG)
Το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (UWG, GWB, UrhG)
το Δίκαιο Σημάτων (GeschmMG, MarkenG)

Οι βασικές ρυθμίσεις του Εμπορικού Δικαίου βρίσκονται στον HGB. Παραπέρα
υπάρχουν όμως περισσότερα ειδικά δίκαια, όπως π.χ. ο Νόμος περί Ανωνύμων
Εταιρειών, το Νόμος περί Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης ή ο Νόμος έναντι
αθέμιτου ανταγωνισμού. Ακόμα πιο πέρα υπάρχει το εθιμικό εμπορικό δίκαιο και τα
εμπορικά έθιμα (§ 346 HGB) τα οποία παίζουν σημαντικό ρόλο, λόγω της αρχής της
ιδίας υπευθυνότητας στο Εμπορικό Δίκαιο και της ανάγκης για απλότητα, ταχύτητα
και αξιοπιστία.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

11

Εμπορικός Κώδικας, ακρωνύμιο HGB, ο από 10.5.1897 Κώδικας, που τέθηκε εν
ισχύ από την 1. 1. 1900, ο οποίος ρυθμίζει το Εμπορικό Δίκαιο. Ο προκάτοχός του
ήταν ο «Γενικός Γερμανικός Εμπορικός Κώδικας», ο οποίος εισήχθηκε το 1862–64
σε μεμονωμένα γερμανικά κρατίδια. Ο Εμπορικός Κώδικας υποδιαιρείται σε πέντε
Βιβλία (Επαγγελματική Τάξη των Εμπόρων, Εμπορικές Εταιρείες και Αφανής
Εταιρεία, Εμπορικά Βιβλία, Εμπορικές Πράξεις, Ναυτικό Εμπόριο). Σχετικά με τον
Εμπορικό Κώδικα αποφασίστηκαν συχνά τροποποιήσεις, ειδικά κατά την υλοποίηση
των Οδηγιών της ΕΚ, με το Νόμο Μεταρρύθμισης του Εμπορίου από τις 22. 6. 1998
(Εκ νέου ρύθμιση του Δικαίου Εμπόρων και Επιχειρήσεων) και το Μεταρρυθμιστικό
Νόμο Δικαιώματος Μεταφοράς από τις 25. 6. 1998 (Εκ νέου ρύθμιση του Δικαίου
Φορτίων, Μεταφορών και Αποθήκευσης). Στην Αυστρία ο γερμανικός Εμπορικός
Κώδικας εισήχθη το 1938 και έμεινε σε ισχύ και μετά το 1945. Στην Ελβετία το
Εμπορικό Δίκαιο περιέχεται στον Εμπορικό Νόμο από τις 30. 3. 1911 2 .
Οργάνωση του Εμπορικού Δικαίου στη Γερμανία
Το πρώτο βιβλίο του HGB (επαγγελματική τάξη των εμπόρων) ρυθμίζει την
κατάσταση των εμπόρων, εμπορικών επιχειρήσεων, βοηθών δικαιοπραξιών, γενικών
εμπορικών πληρεξούσιων, εμπορικών αντιπροσώπων και εμπορικών μεσιτών. Στο
δεύτερο βιβλίο ρυθμίζονται οι εμπορικές εταιρείες όπως η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η
Ετερόρρυθμη Εταιρεία και η Αφανής Εταιρεία.
Το τρίτο βιβλίο απασχολείται με τα εμπορικά βιβλία και το τέταρτο βιβλίο με τις
διάφορες εμπορικές πράξεις και εμπορικές συμβάσεις, π.χ. εμπορική
αγοραπωλησία, τις παραγγελιοδοχικές εργασίες, τις εργασίες παραγγελιοδόχου
μεταφοράς και τις εργασίες μεταφορών.
Έμπορος, δυνάμει του νόμου (και δίχως εγγραφή στο εμπορικό μητρώο) είναι
αυτός, ο οποίος ασκεί ένα ελεύθερο εμπορικό επάγγελμα (§ 1 παράγραφος 1 HGB,
έμπορος εκ του νόμου). Πέρα από αυτό ο έμπορος, του οποίου η επιχείρηση ισχύει
σαν εμπορικό επάγγελμα, δηλαδή, εάν η επωνυμία της επιχείρησης είναι
εγγεγραμμένη στο εμπορικό μητρώο (§§ 2, 3 HGB), είναι δυνητικός έμπορος, με
εθελοντική εγγραφή· π.χ. μικροεπιτηδευματίες, επιχειρήσεις της αγροτικής και
δασικής οικονομίας. Οι εμπορικές εταιρείες είναι, ακόμη και εάν σε μεμονωμένες
περιπτώσεις δεν ασκούν εμπορικό επάγγελμα, έμποροι βάση της νομικής μορφής (§
6 HGB, τυπικός έμπορος). Όποιος είναι έμπορος στο πνεύμα του HGB, έχει τις για
τους έμπορους καθορισμένες υποχρεώσεις (π.χ. τήρηση λογιστικών βιβλίων, τήρηση
επωνυμίας, ισολογισμός) και δικαιώματα (π.χ. απονομή μιας γενικής εμπορικής
πληρεξουσιότητας). Οι δικαιοπραξίες στις οποίες προβαίνει θεωρούνται εμπορικές
πράξεις, για τις οποίες ο HGB διαθέτει ειδικές ρυθμίσεις που προβλέπεται να
επιταχύνουν και να διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές (§§ 343 κε. HGB). Ο
όρος Έμπορος εκσυγχρονίστηκε και ενοποιήθηκε με το Νόμο Μεταρρύθμισης
Εμπορικού Δικαίου από τις 22. 6. 1998. Η διαφοροποίηση μεταξύ εμπόρου κατά
κύριο επάγγελμα και ατελή εμπόρου. Ο όρος Έμπορος ισχύει τώρα πια για όλους
τους επιτηδευματίες δίχως διάκριση κατά κλάδους (π.χ. και για την παροχή
υπηρεσιών, τη βιοτεχνία). Ο HGB δε γνωρίζει πια βασικές εμπορικές πράξεις. –Στην
Αυστρία ισχύει ο γερμανικός HGB από το 1897 με την έννοια Έμπορος, όπως ίσχυε
στη Γερμανία πριν από τη μεταρρύθμιση του Εμπορικού Δικαίου. Το ελβετικό δίκαιο
δε γνωρίζει ανεξάρτητη επαγγελματική τάξη εμπόρων· κατατάσσει τις εμπορικές
σχέσεις στο γενικό δίκαιο, ειδικά στον Εμπορικό Νόμο. Αντικειμενικά όμως
2

http://lexikon.meyers.de/meyers/Handelsgesetzbuch
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περιγράφεται, και μάλιστα κατά όμοια χαρακτηριστικά όπως στο γερμανικό δίκαιο, η
ιδιότητα του εμπόρου· εκφράζεται προ πάντων στο δικαίωμα εγγραφής στο εμπορικό
μητρώο και στην τήρηση λογιστικών βιβλίων.
Ο όρος Έμπορος καθορίζεται λοιπόν βάση τριών χαρακτηριστικών:
(1) Επιτήδευμα
(2) Εμπορικό επάγγελμα
(3) Εξάσκηση εμπορικού επαγγέλματος
Τα είδη των εμπόρων (είδη εμπόρων)
1. Έμπορος λόγω άσκησης εμπορικού επαγγέλματος (έμπορος εκ του νόμου)
Έμπορος δυνάμει εμπορικού επαγγέλματος (έμπορος εκ του νόμου) είναι ο
επιτηδευματίας, του οποίου η επιχείρηση κατά είδος και έκταση απαιτεί μια
επαγγελματική εγκατάσταση εγκατεστημένη κατά εμπορικό τρόπο (§ 1 παρ. 1 σε
συνδυασμό με παρ. 2 HGB). Η ιδιότητα του έμπορου υφίσταται ανεξάρτητα από μια
εγγραφή στο εμπορικό μητρώο (δηλωτική εγγραφή).
Σύμφωνα με το § 29 HGB ο έμπορος είναι υποχρεωμένος να δηλώσει την επωνυμία
και τον τόπο του εμπορικού του οίκου προς εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
Προσοχή: Εάν υφίστανται οι προϋποθέσεις μιας άσκησης επιτηδεύματος, τότε
εικάζεται (βλέπε διατύπωση "εκτός εάν" στο § 1 παρ. 2 HGB), ότι υφίσταται μια
απαίτηση εμπορικών εγκαταστάσεων („κριτήριο μεγέθους“) που να θεμελιώνει ένα
εμπορικό επάγγελμα.
2. Έμπορος δυνάμει εγγραφής στο μητρώο (δυνητικός έμπορος ή έμπορος
κατ’ επιλογή)
α) Μικροεπιτηδευματίες
Έμπορος δυνάμει εγγραφής στο μητρώο εμπορικού επαγγέλματος (δυνητικός
έμπορος ή έμπορος κατ’ επιλογή) είναι ο επιτηδευματίας, του οποίου η επιχείρηση
κατά είδος ή έκταση δεν απαιτεί μεν μια επαγγελματική εγκατάσταση εγκατεστημένη
κατά εμπορικό τρόπο, αλλά του οποίου η επωνυμία είναι εγγραμμένη στο εμπορικό
μητρώο (§ 2 πρόταση 1 HGB).
Η ιδιότητα του έμπορου θεμελιώνεται από την εγγραφή το εμπορικό μητρώο
(συστατική εγγραφή).
Μικροεπιτηδευματίες έχουν την επιλογή, να θεμελιώσουν με την εγγραφή στο
μητρώο την ιδιότητα του έμπορου (§ 2 πρόταση 2 HGB).
β) Αγρότες και δασικοί επιχειρηματίες
Η τεχνική ρύθμισης του έμπορου κατ’ επιλογή ισχύει και για την αγροτική και δασική
οικονομία (§ 3 HGB). Αγρότες και δασικοί επιχειρηματίες (δυνητικός έμπορος ή
έμπορος κατ’ επιλογή), των οποίων η επιχείρηση κατά είδος και έκταση απαιτεί μια
επαγγελματική εγκατάσταση εγκατεστημένη οργανωμένη κατά εμπορικό τρόπο
(„κριτήριο μεγέθους“), έχουν την επιλογή, να θεμελιώσουν την ιδιότητα του εμπόρου
με μια εγγραφή στο μητρώο (§ 3 παρ. 2 HGB).
Για περιστασιακό επιτήδευμα της επιχείρησης αγροτικής ή δασικής οικονομίας
μπορεί να αποκτηθεί η ιδιότητα του έμπορου ανεξάρτητα από την επαγγελματική
εγκατάσταση της αγροτικής ή δασικής οικονομίας με εγγραφή στο μητρώο (§ 3 παρ.
3 HGB).
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3. Πλασματικός έμπορος (§ 5 HGB)
Όποιος ασκεί ένα επιτήδευμα, και αυτό είναι καταχωρημένο στο εμπορικό μητρώο,
θεωρείται έμπορος (§ 5 HGB). Η διάταξη αυτή έχει σε σχέση με τον έμπορο δυνάμει
εγγραφής στο μητρώο μόνο ένα περιορισμένο πεδίο εφαρμογής ("εθελοντικό
στοιχείο").
4. Εικονικός έμπορος (θεωρία της νομιμοφάνειας)
Όποιος κατά προσμετρήσιμο τρόπο θέτει τη νομιμοφάνεια, ότι είναι έμπορος, θα
μεταχειρισθεί απέναντι σε έναν καλόπιστο τρίτο σαν έμπορος.
5. Εταιρείες σαν έμποροι (§ 6 HGB)
α) Προσωπικές εμπορικές εταιρείες και κεφαλαιουχικές εταιρείες (§ 6 Abs. 1
HGB)
Προσωπικές εμπορικές εταιρείες (OHG, KG) είναι έμποροι κατά τους κανόνες για τον
έμπορο δυνάμει εμπορικού επαγγέλματος ή τον έμπορο δυνάμει εγγραφής στο
μητρώο (§§ 1 εκ. HGB). Κεφαλαιουχικές εταιρείες (AG, KGaA, GmbH, EWIV) είναι,
δίχως διάκριση κατά το αντικείμενο της επιχείρησης, με την εγγραφή στο εμπορικό
μητρώο, έμποροι (έμπορος δυνάμει της νομικής μορφής ή τυπικός έμπορος). Η eG
δεν είναι εμπορική εταιρεία, αλλά θεωρείται έμπορος σύμφωνα με το § 17 Abs. 2
GenG.
β) Τυπικοί έμποροι διαμορφωμένοι σαν οργάνωση (§ 6 παρ. 2 HGB)
Με τη μεταρρύθμιση του Εμπορικού Δικαίου το 1998 και την άρση του § 4 HGB
(ατελείς έμποροι) η διάταξη αυτή δεν έχει πια ανεξάρτητο ρυθμιστικό περιεχόμενο. Η
διάταξη ξεκαθαρίζει, ότι το § 1 παρ. 2 HGB δεν ισχύει για τυπικούς έμπορους.
6. Σχέση προς διατάξεις του δημόσιου δικαίου (§ 7 HGB)
Οι εμπορικές πληρεξουσιότητες 3
1. Γενική εμπορική πληρεξουσιότητα (§§ 48 - 53 HGB)
2. Εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων (§§ 54 - 58 HGB)
3. Ιδιαιτερότητες για βοηθούς δικαιοπραξιών σε εξωτερική υπηρεσία
Πληρεξούσιοι πωλήσεων (§§ 55, 54 HGB) πληρεξούσιοι μεσιτείας (§§ 75 g, 55 παρ.
4 HGB)
4. Εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων του υπαλλήλου
καταστήματος (§ 56 HGB)
Γενική εμπορική πληρεξουσιότητα είναι η ευρεία πληρεξουσιότητα, η οποία
μπορεί να απονεμηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη ενός εμπορικού καταστήματος ή τον
νομικό του αντιπρόσωπο και μόνο μέσω μιας ρητής δήλωσης. Η γενική εμπορική
πληρεξουσιότητα εξουσιοδοτεί το λήπτη (γενικός εμπορικός πληρεξούσιος) για
κάθε είδους δικαιοπραξία και δικαστικές πράξεις, οι οποίες ανήκουν στο αντικείμενο
ενός εμπορικού επαγγέλματος. Αποκλείονται μόνο πωλήσεις και επιβαρύνσεις
οικοπέδων και πράξεις, στις οποίες πρέπει να προβεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος, π.χ. δήλωση στο εμπορικό μητρώο. Απέναντι σε τρίτους η έκταση της
3
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γενικής εμπορικής πληρεξουσιότητας είναι μη περιορίσιμη (εξαίρεση συνολική και
υποκαταστηματική γενική εμπορική πληρεξουσιότητα), στην εσωτερική όμως σχέση
ο γενικός εμπορικός πληρεξούσιος πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους
περιορισμούς προς αποφυγή υποχρέωσης αποζημίωσης. Ο γενικός εμπορικός
πληρεξούσιος υπογράφει με την επωνυμία στην οποία προσθέτει το όνομά του και
μια φράση που να υποδηλώνει γενική εμπορική πληρεξουσιότητα, στη Γερμανία
γενικά pp., ppa. Η γενική εμπορική πληρεξουσιότητα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή (§§ 48 κε. HGB).
Εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων (§§ 54 -58 HGB)
Εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων, είναι η από έναν έμπορο ή
γενικό εμπορικό πληρεξούσιο παρεχόμενη, πληρεξουσιότητα που δεν είναι γενική
εμπορική πληρεξουσιότητα (§ 54 HGB) για τη λειτουργία ενός εμπορικού
επαγγέλματος συνολικά (γενική εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών
πράξεων) ή για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου είδους (ειδική εξουσιοδότηση
διενέργειας εμπορικών πράξεων) ή μεμονωμένων πράξεων που σχετίζονται με
ένα εμπορικό επάγγελμα (μεμονωμένη εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών
πράξεων). Η εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων μπορεί να δοθεί
άτυπα και δεν καταχωρείται στο εμπορικό μητρώο. Είναι στο αποτέλεσμά της πιο
ανίσχυρη από τη γενική εμπορική πληρεξουσιότητα, δε δικαιώνει π.χ. σε πράξεις
σχετικές με οικόπεδα, ανάληψη δανείου ή δικονομική εκπροσώπηση.
1. Κάθε πληρεξουσιότητα, η οποία απονέμεται στην λειτουργία ενός εμπορικού
επαγγέλματος και δεν είναι γενική εμπορική πληρεξουσιότητα, είναι εξουσιοδότηση
διενέργειας εμπορικών πράξεων.
2. Διέκρινε κατά § 54 παρ. 1 HGB:
α) γενική εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων (§ 54 παρ. 1 1. παλ. HGB)
β) ειδική εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων (§ 54 παρ. 1 2. παλ. HGB)
γ) μεμονωμένη εξουσιοδότηση διενέργειας εμπορικών πράξεων (§ 54 παρ. 1 3. παλ.
HGB)
Εμπορικό μητρώο, δημόσιο, από το ειρηνοδικείο, εις του οποίου την περιφέρεια
έχει την έδρα του ένα πρωτοδικείο, τηρούμενο μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι
έννομες σχέσεις των εμπόρων και εμπορικών εταιρειών (επωνυμία, ιδιοκτήτης,
εταίροι, σχέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης κ.α.). Αποτελείται από δύο τμήματα: A
για μεμονωμένους εμπόρους και προσωπικές εταιρείες, B για κεφαλαιουχικές
εταιρείες. Εγγραφές γνωστοποιούνται στο Ομοσπονδιακό Δελτίο Γνωστοποιήσεων
και σε μια τοπική εφημερίδα (§§ 8 κε. HGB). Ο καθένας μπορεί να ελέγξει το
εμπορικό μητρώο. Καλόπιστοι προστατεύονται στην εμπιστοσύνη τους ως προς τη
ορθότητα των εγγραφών.
Εμπορικά βιβλία, λογιστικά βιβλία, βιβλία, στα οποία ο έμπορος κάνει εμφανείς τις
εμπορικές πράξεις και την κατάσταση της περιουσίας του σύμφωνα με τις αρχές της
κανονικής λογιστικής. Τα εμπορικά βιβλία πρέπει να φυλάσσονται για δέκα έτη.
Σύμφωνα με το § 238 HGB κάθε έμπορος είναι υποχρεωμένος να τηρεί βιβλία
(υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων). Σύμφωνα με το § 140 του Κώδικα
Δημοσίων Εσόδων (AO) πρέπει, όποιος είναι υποχρεωμένος να τηρεί λογιστικά
βιβλία κατά άλλους νόμους από τους φορολογικούς, π.χ. κατά το § 238 HGB, να
πληροί την υποχρέωση αυτή και για τα ενδιαφέροντα της φορολογίας. Το § 141 του
Κώδικα Δημοσίων Εσόδων επεκτείνει τον κύκλο αυτό και σε όλες τις επιχειρήσεις,
των οποίων το κέρδος, κύκλος εργασιών ή επιχειρησιακή περιουσία ξεπερνά
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συγκεκριμένα όρια. Όποιος δεν καταγράφει επιχειρησιακά περιστατικά που πρέπει
να εγγράφονται ή το κάνει εσφαλμένα, καθιστά ενδεχομένως τον εαυτό του αξιόποινο
λόγω διακινδύνευσης των φορολογικών δικαιωμάτων του δημοσίου (§ 379 AO).
Ο όρος του εμπορικού επαγγέλματος 4
Προγενέστερος ορισμός του επαγγέλματος στο πνεύμα του Εμπορικού
Δικαίου
Ένα επάγγελμα είναι κάθε ανοιχτή, προγραμματισμένη, επιτρεπόμενη, αυτόνομη
δραστηριότητα με το σκοπό της επίτευξης κέρδους, αποκλειστικά για τα ελεύθερα
επαγγέλματα.
Νεώτερος ορισμός του επαγγέλματος στο πνεύμα του Εμπορικού Δικαίου
Μια άσκηση επιτηδεύματος υφίσταται, όταν πρόκειται για μια οικονομική επιχείρηση,
η οποία δρα στην αγορά αυτόνομα, προγραμματισμένα και έναντι αμοιβής σαν
παροχέας υπηρεσιών.
1. Συμπεριφορά στην αγορά
Η εξωτερική παρουσία της δραστηριότητας.
2. Προγραμματισμός
Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας για μια συγκεκριμένη διάρκεια.
3. Νομιμότητα
Η δραστηριότητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζει τις απαγορεύσεις του νόμου και τα
χρηστά ήθη
4. Πρόθεση επίτευξης κέρδους – έναντι χρημάτων δραστηριότητα στην αγορά
Σύμφωνα με τη νομολογία η δραστηριότητα πρέπει να έχει το σκοπό επίτευξης
κέρδους (BGHZ 33, 321, 324; 36, 273, 276; 83, 382, 386)
Το Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο (BGH) δε χρησιμοποιεί σε μια νεώτερη
απόφαση από το έτος 2003 σχετικά με τον όρο του δανειστή (στο πνεύμα του § 1
παρ. 1 VerbrKrG) στην απαίτηση για μια δραστηριότητα, την πρόθεση της επίτευξης
κέρδους σαν οροθετικό κριτήριο προκειμένου να διαχωριστεί η εμπορική ή
επαγγελματική δραστηριότητα από την καθαρά ιδιωτική δραστηριότητα του δανειστή
(BGH NJW 2003, 2742). Εάν το χαρακτηριστικό της πρόθεσης επίτευξης κέρδους
είναι ξεπερασμένο τόσο από άποψη οικονομίας επιχειρήσεων όσο και από
(εμπορική) νομική άποψη και πρέπει ήδη η συνεχής, έναντι αμοιβής δραστηριότητα
μιας επιχείρησης στην αγορά να θεωρηθεί εμπορική δραστηριότητα, είναι κάτι που το
Γερμανικό Ακυρωτικό Δικαστήριο δεν έχει αποφασίσει ακόμη.
Κατά νεώτερη και κυρίαρχη άποψη στη θεωρία του εμπορικού δικαίου πρέπει να
ξεχαστεί η απαίτηση της πρόθεσης επίτευξης κέρδους και να θεωρηθεί επαρκής η
αμειβόμενη δραστηριότητα στην αγορά.
5. Αυτονομία
Η αυτονομία της δραστηριότητας.
6. Οροθέτηση σε σχέση με τα ελεύθερα επαγγέλματα
4
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Η δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελμάτων, και της εργασίας σαν καλλιτέχνης ή
επιστήμονας, δε θεωρείται κατά την κρατούσα αντίληψη επαγγελματική
δραστηριότητα στο πνεύμα του Εμπορικού Δικαίου.
Ο όρος εμπορικό επάγγελμα (§ 1 παρ. 2 HGB) 5
1. Ορισμός
Σύμφωνα με το § 1 παρ. 2 HGB ένα εμπορικό επάγγελμα είναι κάθε άσκηση
επιτηδεύματος, εκτός εάν η επιχείρηση κατά το είδος και μέγεθός της δεν απαιτεί μια
επαγγελματική εγκατάσταση εγκατεστημένη με εμπορικό τρόπο.
Ο HRefG δεν συνδέεται με μια έννοια επιχείρησης κατά το εμπορικό δίκαιο, αλλά με
την παραδοσιακή έννοια του επαγγέλματος, την οποία προϋποθέτει ο HGB.
2. Εμπορικό επάγγελμα δυνάμει του νόμου (§ 1 παρ. 2 HGB)
Σύμφωνα με το § 1 παρ. 2 HGB μπορούν επαγγέλματα κάθε είδους να είναι εμπορικά
επαγγέλματα. Ο νομικός χαρακτηρισμός εμπορικό επάγγελμα καθορίζεται από την
αναγκαιότητα εμπορικών εγκαταστάσεων.
3. Εμπορικό επάγγελμα δυνάμει εγγραφής στο μητρώο (§ 2 HGB)
Σύμφωνα με το § 2 πρόταση 1 HGB μια επιτηδευματική επιχείρηση, της οποίας η
άσκηση επιτηδεύματος δεν είναι ήδη σύμφωνα με το § 1 παρ. 2 HGB εμπορικό
επάγγελμα, ισχύει σαν εμπορικό επάγγελμα στο πνεύμα του HGB, εάν η επωνυμία
της εταιρείας είναι καταχωρημένη στο εμπορικό μητρώο.
Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη η ιδιότητα του εμπόρου δυνάμει εγγραφής μπορεί να
θεμελιωθεί για τέτοια επιτηδεύματα, τα οποία δεν είναι ήδη εμπορικά επαγγέλματα
σύμφωνα με το § 1 παρ. 2 HGB. Οι προϋποθέσεις του πραγματικού της έννοιας του
επαγγέλματος πρέπει να υφίστανται.
Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη η ιδιότητα του εμπόρου μπορεί να θεμελιωθεί για
επιτηδευματίες, των οποίων η επιχείρηση δεν απαιτεί μια εμπορική εγκατάσταση.
Εμπορικές εταιρείες
Εμπορική εταιρεία 6 , η ένωση περισσότερων προσώπων για τη λειτουργία ενός
εμπορικού επαγγέλματος με κοινή επωνυμία. Εμπορικές εταιρείες είναι είτε
προσωπικές εταιρείες (OHG, KG, EWIV) ή κεφαλαιουχικές εταιρείες (AG, GmbH,
KGaA).
Προσωπική εταιρεία, εταιρεία, της οποίας η νομική μορφή χαρακτηρίζεται από την
προσωπική ευθύνη των εταίρων για τα χρέη της εταιρείας (αντίθετα στην
κεφαλαιουχική εταιρεία)· αλλά και εδώ επιτρέπονται μερικώς περιορισμοί ευθύνης. Η
εταιρική συμμετοχή είναι κατ’ αρχή μεταβιβάσιμη μόνο με τη συναίνεση όλων των
εταίρων. Η ικανότητα δικαίου της προσωπικής εταιρείας είναι διαμορφωμένη με
διαφορετικούς τρόπους. Προσωπικές εταιρείες είναι μεταξύ άλλων η αστική εταιρεία,
η Ομόρρυθμη Εταιρεία (OHG), η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (KG), ο συνεταιρισμός.
Ομόρρυθμη Εταιρεία, ακρωνύμιο OHG, εταιρεία, η οποία λειτουργεί υπό κοινή
επωνυμία ένα εμπορικό επάγγελμα και στην οποία κάθε εταίρος ευθύνεται
5
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απεριόριστα απέναντι στους εταιρικούς δανειστές (§§ 105 κε. HGB). Η OHG είναι μια
μερικώς ικανή προς δίκαιο κοινωνία συνημμένης χειρός (αλλά όχι νομικό πρόσωπο)·
μπορεί, υπό την επωνυμία της, να αποκτήσει δικαιώματα, να αναλάβει υποχρεώσεις,
να ασκήσει αγωγή και να δεχθεί αγωγή ενώπιον δικαστηρίου. Για τις υποχρεώσεις
της εταιρείας ευθύνεται κάθε εταίρος απεριόριστα απέναντι στους εταιρικούς
δανειστές με την ιδιωτική του περιουσία (§ 128 HGB). Η OHG ιδρύεται με την
σύναψη του ιδρυτικού έγγραφου της εταιρείας· προς τα έξω καθίσταται ενεργή με την
εγγραφή της στο εμπορικό μητρώο. Δικαίωμα αντιπροσώπευσης της OHG έχει κάθε
εταίρος, εάν το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας δεν καθορίζει κάτι άλλο. Η εξουσία
διοίκησης επιχείρησης και αντιπροσώπευσης μπορεί να αφαιρεθεί για σοβαρό λόγο
από έναν εταίρο μετά από αίτηση των υπόλοιπων εταίρων με δικαστική απόφαση. Η
εξουσία αντιπροσώπευσης περιλαμβάνει απεριόριστα και μη περιορίσιμα όλες τις
δικαστικές και εξωδικαστικές δικαιοπραξίες. Η OHG λήγει με πάροδο χρόνου
σύμφωνα με το ιδρυτικό έγγραφο, απόφαση διάλυσης, εκκίνηση της πτωχευτικής
διαδικασίας επί της περιουσίας της OHG, καταγγελία ή απόφαση δικαστηρίου. – Στην
Αυστρία ισχύουν στην ουσία οι ίδιοι κανονισμοί όπως στο γερμανικό δίκαιο. Στο
ελβετικό δίκαιο η OHG έχει την αντιστοιχία της στη Συλλογική Εταιρεία (Άρθρο 552
κε. Εμπορικός Νόμος).
Ετερόρρυθμη Εταιρεία, ακρωνύμιο KG, μορφή μιας εμπορικής εταιρείας
(προσωπική εταιρεία), στην οποία τουλάχιστον ένας εταίρος ευθύνεται προσωπικά
με όλη του την περιουσία (προσωπικά ευθυνόμενος εταίρος, ομόρρυθμος
εταίρος), το άλλο μέρος μόνο με μια συγκεκριμένη περιουσιακή εισφορά, που
φαίνεται στο εμπορικό μητρώο (ετερόρρυθμος εταίρος). Ομόρρυθμος εταίρος
μπορεί να είναι και μια ΑΕ ή μια ΕΠΕ (ΕΠΕ & Σία), επιτυγχάνοντας τον περιορισμό
ευθύνης όλων των συμμέτοχων. Ο ετερόρρυθμος εταίρος έχει το δικαίωμα της
διοίκησης και αντιπροσώπευσης της KG μόνο μετά από αντίστοιχη συμφωνία·
πρέπει να ρωτηθεί μόνο σε ασυνήθιστες δικαιοπραξίες, συμμερίζεται το κέρδος και,
έως το ύψος της εισφοράς του, τη ζημιά (§§ 161 κε. HGB).
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού, ακρωνύμιο ΕΟΟΣ, τύπος νομικού
προσώπου του ευρωπαϊκού δικαίου, ο οποίος μπορεί να ιδρυθεί βάση του
κανονισμού του Συμβουλίου της ΕΚ από τις 31. 7. 1985 με ισχύ από την 1. 7. 1989,
για να προάγει τη διασυνοριακή συνεργασία. Ιδρυτικά μέλη: φυσικά και νομικά
πρόσωπα από κράτη της ΕΕ, τουλάχιστον δύο πρέπει να έχουν την έδρα τους σε
διαφορετικά κράτη της ΕΕ. Ο ΕΟΟΣ εγγράφεται στο μητρώο της χώρας της έδρας
του και αποκτά δια τούτου ικανότητα δικαίου.
Κεφαλαιουχική εταιρεία, εταιρεία με ιδία ικανότητα δικαίου (νομικό πρόσωπο), στην
οποία για την εταιρική συμμετοχή σημασία έχει η συμμετοχή στο κεφάλαιο των
εταίρων και όχι η προσωπική συνεργασία όπως στις προσωπικές εταιρείες. Η ευθύνη
των εταίρων περιορίζεται στο μερίδιο τους στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο. Νομικές
μορφές: ΑΕ, κατά μετοχές ΕΕ, ΕΠΕ.
Ανώνυμη Εταιρεία, ακρωνύμιο AG, A.-G. ή A. G., κεφαλαιουχική εταιρεία με δική
της νομική προσωπικότητα, της οποίας οι εταίροι (μέτοχοι, μεριδιούχοι) συμμετέχουν
στο κατακερματισμένο σε μετοχές κεφάλαιο, δίχως να ευθύνονται προσωπικά για τις
υποχρεώσεις της ΑΕ. Για τις υποχρεώσεις τις ΑΕ ευθύνεται απέναντι στους δανειστές
7
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αποκλειστικά η εταιρική περιουσία (Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών από τις 6. 9.
1965). Στην ίδρυση της ΑΕ πρέπει να συμμετέχουν ένα ή περισσότερα πρόσωπα, τα
οποία αναλαμβάνουν μετοχές έναντι εισφορών (ταυτόχρονη ίδρυση ή ενιαία
ίδρυση). Το ιδρυτικό έγγραφο εταιρείας (καταστατικό) πρέπει να συνταχθεί σαν
έγγραφο από συμβολαιογράφο και να αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες νομικές
απαιτήσεις. Η ΑΕ ιδρύεται μόνο με την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο. Οι εισφορές
των μετόχων μπορούν να αποτελούνται από χρήμα (εισφορά σε χρήμα) ή σε άλλες
περιουσιακές αξίες (εισφορά σε είδος). Το ελάχιστο ονομαστικό ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου είναι 50 000 € (μετοχικό κεφάλαιο και αγοραία αξία μιας ενεργής ΑΕ κατά
κανόνα δεν ταυτίζονται).
Όργανα: Όργανα της ΑΕ είναι: Διοικητικό συμβούλιο, εποπτικό συμβούλιο και γενική
συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποτελείται από ένα ή περισσότερα
πρόσωπα· τα μέλη καθορίζονται από το εποπτικό συμβούλιο για το πολύ πέντε έτη.
Το διοικητικό συμβούλιο έχει το καθήκον της διαχείρισης και αντιπροσώπευσης της
ΑΕ προς τα έξω, πρέπει να συντάσσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και να
παρουσιάσει την ετήσια έκθεση οικονομικής κατάστασης. Οι ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις, η ετήσια έκθεση οικονομικής κατάστασης και η πρόταση σχετικά με τη
χρήση του καθαρού κέρδους χρήσης πρέπει να ελεγχθούν από το εποπτικό
συμβούλιο. Το εποπτικό συμβούλιο έχει τουλάχιστον τρία έως το πολύ 21 μέλη· για
τη σύσταση του σύμφωνα με το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση των
εργαζομένων. Το εποπτικό συμβούλιο πρέπει να ελέγχει τη διαχείριση. Μέτρα της
διαχείρισης δεν μπορούν να του μεταβιβαστούν, αλλά το καταστατικό ή το εποπτικό
συμβούλιο μπορούν να αποφασίσουν, εάν μερικές δικαιοπραξίες μπορούν να
τελεστούν μόνο με την συναίνεσή του. Πρέπει να δώσει αναφορά στη γενική
συνέλευση σχετικά με την εταιρική χρήση και αντιπροσωπεύει την εταιρεία απέναντι
στο διοικητικό συμβούλιο. Η γενική συνέλευση, στην οποία ανήκουν όλοι οι μέτοχοι,
συγκαλείται κατά κανόνα από το διοικητικό συμβούλιο· μπορεί να συγκληθεί και από
το εποπτικό συμβούλιο ή μετά από αίτηση μετόχων, οι οποίοι από κοινού
αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον 5 % του μετοχικού κεφαλαίου. Αυτή ψηφίζει τους
αντιπροσώπους των μεριδιούχων στο εποπτικό συμβούλιο και τον ελεγκτή των
λογιστικών καταστάσεων, αποφασίζει ετησίως σχετικά με τη χρήση των κερδών
καθώς και για την απαλλαγή του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου και
αποφασίζει για τροποποιήσεις του καταστατικού (εδώ απαιτείται πλειοψηφία ¾) κ.α..
– Η νομική ρύθμιση της ΑΕ, η οποία κατά κανόνα είναι προσαρμοσμένη σε μεγάλες
επιχειρήσεις, τροποποιήθηκε με τον Νόμο από τις 2. 8. 1994, με τον οποίο δίδεται η
δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της νομικής μορφής της ΕΠΕ να λάβουν τη
μορφή της ΑΕ (επονομαζόμενες μικρές ΑΕ) για να αποκτήσουν έτσι ίδιο κεφάλαιο
μέσω του χρηματιστηρίου. Μια ιδιαίτερη μορφή της ΑΕ είναι η κατά μετοχές
Ετερόρρυθμη Εταιρεία. Η Ευρωπαϊκή Ανώνυμη Εταιρεία, Societas Europaea, SE,
εισηγμένη από κανονισμό της ΕΚ (σε ισχύ από τις 8. 10. 2004), αποσκοπεί στην
διευκόλυνση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή
Κοινότητα
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης 7 : Η ΕΠΕ (GmbH) δεν είναι προσωπική εταιρεία
αλλά, όπως π.χ και η Ανώνυμη Εταιρεία μια κεφαλαιουχική εταιρεία. Εξ αυτού
διαθέτει ιδία νομική προσωπικότητα. Δηλ., είναι ένα νομικό πρόσωπο. Η ΕΠΕ δρα
μέσω οργάνων, δηλ., μέσω των διαχειριστών της. Σαν ιδία νομική προσωπικότητα η
ΕΠΕ ιδρύεται με την εγγραφή στο εμπορικό μητρώο.
Ο νόμος προβλέπει ένα ελάχιστο κεφάλαιο των 25.000 €, από τα οποία ήδη κατά την
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ίδρυση πρέπει να συνεισφερθεί τουλάχιστον το ήμισυ απ’ όλους τους εταίρους από
κοινού. Οι εταίροι συμμετέχουν μέσω των εταιρικών μεριδίων τους (μερίδες
συμμετοχής) στην περιουσία της εταιρείας.
Η ευθύνη της ΕΠΕ αντιστοιχεί στο ύψος των εισφορών κεφαλαίου. Το πλεονέκτημά
της έγκειται στον περιορισμό της ευθύνης στην περιουσία της ΕΠΕ, γεγονός που την
καθιστά προτιμητέα και για τους μεμονωμένους επιχειρηματίες που έχουν τη
δυνατότητα να ιδρύσουν μονοπρόσωπη ΕΠΕ. Ένα μειονέκτημα της ΕΠΕ είναι, πέρα
από την απαίτηση ενός ελάχιστου κεφαλαίου, η υψηλότερη δαπάνη ίδρυσης, σε
σύγκριση με μια προσωπική εταιρεία. Λόγω του περιορισμού της ευθύνης στην
εταιρική περιουσία η πιστωτική φερεγγυότητα μιας ΕΠΕ είναι παραδείγματος χάρη
αισθητά χαμηλότερη από αυτή μιας αστικής εταιρείας. Στην πράξη οι πιστωτές
επιμένουν, ειδικά τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα, κατά κανόνα να τους δοθούν κατά
την ανάληψη πιστώσεων ιδιωτικές εγγυήσεις των εταίρων. Για την εξόφληση δανείων
οι εταίροι πρέπει να εγγυώνται συνεχώς, έτσι ώστε τα πλεονεκτήματα του
περιορισμού ευθύνης στην εταιρική περιουσία να μην έχουν τελικά επιδράσεις,
τουλάχιστον στις συναλλαγές με τα πιστωτικά ιδρύματα.
Η ΕΠΕ προσφέρεται προπάντων τότε, όταν το οικονομικό ρίσκο, που είναι
συνδεδεμένο με την προς ίδρυση επιχείρηση, είναι πολύ υψηλό, έτσι ώστε κανένας
από τους ιδρύοντες συνέταιρους να θέλει ή να μπορεί να ρισκάρει μια προσωπική
ευθύνη. Σε αυτή την περίπτωση, τόσο οι δαπανηρές ιδρυτικές διατυπώσεις όσο και η
διάθεση του από το νόμο απαιτούμενου ελάχιστου κεφαλαίου δεν αποτελεί κώλυμα.
Η κατά μετοχές Ετερόρρυθμη Εταιρεία 8 (ακρώνυμο KGaA) είναι μια εταιρεία με
ιδία ικανότητα δικαίου και με μετοχικό κεφάλαιο κατακερματισμένο σε μετοχές, για της
οποίας τα χρέη ευθύνεται τουλάχιστον ένας εταίρος προσωπικά και απεριόριστα. Οι
υπόλοιποι εταίροι (μέτοχοι ετερόρρυθμης μετοχικής εταιρείας) συμμετέχουν στο
μετοχικό κεφάλαιο με μετοχές και δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της
εταιρείας (§§ 278 κε. Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών). – Η Αυστριακή KG
αντιστοιχεί στη γερμανική· στην Ελβετία η KG είναι ρυθμισμένη παρόμοια στο Άρθρο
594 και επακόλουθα του Εμπορικού Νόμου, σαν ομόρρυθμοι εταίροι επιτρέπονται
μόνο φυσικά πρόσωπα.
Λογιστική, χρονολογικά και συστηματικά διαρθρωμένοι λογαριασμοί, η οποία
συλλαμβάνει με άνευ κενών καταγραφές (τεκμήρια) τα αποθέματα καθώς και τις
μεταβολές των περιουσιακών αξιών, των ξένων κεφαλαίων και του ιδίου κεφαλαίου
καθώς και δαπάνες και έσοδα ή αντίστοιχα έξοδα και παροχές μιας οικονομικής
μονάδας· το παλαιότερο τμήμα των λογιστικών. Ανάλογα με το σκοπό της λογιστικής
γίνεται διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικής λογιστικής ή λογιστική επιχείρησης και
λογιστικής εκμετάλλευσης.
Η λογιστική επιχείρησης (λογιστική πληρωμών) περιλαμβάνει όλες τις συναλλαγές
με το περιβάλλον της ενότητας εκμετάλλευσης βάση των συναφών χρηματικών και
μη χρηματικών κινήσεων χρήματος. Οδηγεί στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις
σύμφωνα με τις βασικές αρχές του εμπορικού και φορολογικού δικαίου. Η λογιστική
εκμετάλλευσης (κοστολογική λογιστική) απεικονίζει τις διαδικασίες παραγωγής και
διάθεσης (λογιστική εξόδων και παροχών, λογιστική αποτελέσματος εκμετάλλευσης).
Η διπλογραφική λογιστική εφαρμόζεται σχεδόν ανεξαίρετα στην οικονομία. Βασική
μορφή παράστασης είναι ο λογαριασμός, ένα σχήμα λογαριασμών με μια πλευρά
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χρέωσης (αριστερή πλευρά) και μια πλευρά πίστωσης (δεξιά πλευρά). Υποδέχεται
αποθέματα και μεταβολές ενός οικονομικού πραγματικού, π.χ. ταμείο, απαιτήσεις,
διαιρεμένα κατά θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Η διαφορά μεταξύ πλευράς χρέωσης
και πλευράς πίστωσης, δηλαδή μεταξύ του συνόλου των θετικών και αρνητικών
μεταβολών, δίδει το απόθεμα (κατάλοιπο). Εάν ένας λογαριασμός συλλαμβάνει
μόνο το απόθεμα και τις μεταβολές του ίδιου οικονομικούς πραγματικού, πρόκειται
για ένα καθαρό λογαριασμό (π.χ. λογαριασμός ταμείου, ο οποίος απεικονίζει
αποκλειστικά τις εισφορές και εξόδους χρημάτων). Σε έναν μικτό λογαριασμό
καταχωρούνται αποθέματα και μεταβολές άνισων οικονομικών πραγματικών (π.χ.
μικτός λογαριασμός εμπορευμάτων). Διακρίνει κανείς σε λογαριασμούς
αποθεμάτων (λογαριασμοί του ισολογισμού, π.χ. οικόπεδα, απαιτήσεις,
εμπορεύματα, ταμείο, ίδιο κεφάλαιο, υποχρεώσεις) και αποτελεσματικούς
λογαριασμούς (λογαριασμοί του λογαριασμού κερδών και ζημιών, π.χ. έσοδα
κύκλου εργασιών, έσοδα τόκων, αμοιβές, μισθοί, φόροι.)
Η απλογραφική λογιστική δε διαθέτει αποτελεσματικούς αλλά μόνο αποθεματικού
λογαριασμούς. Σήμερα βρίσκει σπανιότερα εφαρμογή. Το αποτέλεσμα δεν
εξακριβώνεται εις διπλούν, αλλά απλά με την περιουσιακή σύγκριση κατά την
ακόλουθη εξίσωση: Αποτέλεσμα = τελικό κεφάλαιο πλην αρχικό κεφάλαιο συν
αναλήψεις πλην εισφορές. Η χρονολογική και συστηματική καταγραφή των
συναλλακτικών συμβάντων γίνεται στο ημερολόγιο. Αγορές σε χρήμα καταγράφονται
ξεχωριστά στο βιβλίο ταμείου, πιστωτικές συναλλαγές σε βιβλία πελατών και
προμηθευτών.
Στη λογιστική των καμάρων συγκρίνονται τα αναμενόμενα έσοδα και έξοδα
(προσδοκώμενος προϋπολογισμός) με τα πραγματικά έσοδα και έξοδα (πραγματικός
προϋπολογισμός)· εφαρμόζεται ιδιαίτερα για το προϋπολογισμό κράτους, μιας
αρχής, περιστασιακά από επιχειρήσεις δημοσίου δικαίου.
Μέθοδοι λογιστικής
1) Λογιστική μεταβίβασης: επιχειρησιακά συμβάντα που εμφανίζονται με τεκμήρια
εγγράφονται σε ημερολόγια και από εκεί μεταβιβάζονται σε λογαριασμούς καθολικού
(χρονοβόρα και επιρρεπή σε σφάλματα). Η γερμανική λογιστική χρησιμοποιεί εκτός
του καθολικού μια σειρά από ημερολόγια όπως τα βιβλία ταμείου, αγορών,
πωλήσεων.
2) Λογιστική με διπλότυπο (λογιστική κινητών φύλλων): Η καταχώρηση
επιχειρησιακών συμβάντων γίνεται σε έναν κύκλο εργασίας στο ημερολόγιο και στους
λογαριασμούς καθολικού. Η πρώτη καταχώρηση γίνεται είτε στο ημερολόγιο με
ταυτόχρονο διπλότυπο στους λογαριασμούς καθολικού ή αντίστροφα· με τη
διαδικασία αυτή αποφεύγονται εργασίες και σφάλματα μεταβίβασης.
3) Ηλεκτρονική λογιστική: Σε αυτή την πλέον σύγχρονη μέθοδο οι μεμονωμένες
καταχωρήσεις γίνονται σε φορείς δεδομένων και επεξεργάζονται από ηλεκτρονικά
συστήματα επεξεργασίας δεδομένων.
Ευρωπαϊκό και διεθνές Εμπορικό Δίκαιο 9

9

http://www.rechtsanwalt.gr/german/handelsrecht.html
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Οι δυσκολίες στον τομέα εισαγωγών και εξαγωγών προέρχονται κυρίως από την
ανασφάλεια, σχετικά με το ποιο δίκαιο (ποιας χώρας) βρίσκει εφαρμογή στις
συναπτόμενες συμβάσεις, δεύτερον από έλλειψη επαρκών πληροφοριών και τρίτον
από τη διαφορετική ερμηνεία.
Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό εμπόριο αντιμετωπίζουν συχνά
την ανασφάλεια, ότι οι ίδιοι τύποι βρίσκουν διαφορετικές ερμηνείες σε διαφορετικές
χώρες. Επίσης οι συμβαλλόμενοι των συμβάσεων συχνά δε γνωρίζουν τα
διαφορετικά εμπορικά έθιμα των εκάστοτε χωρών. Οι αστάθμητοι αυτοί παράγοντες
μπορούν να οδηγήσουν όμως μια επιχείρηση σε μερικώς μη προβλέψιμες
οικονομικές επιβαρύνσεις. Η διαφορετική ερμηνεία στις διαδικασίες αυτές είναι συχνά
αιτία τριβών στο διεθνές εμπόριο.
Οι επονομαζόμενοι "INCOTERMS" έχουν το σκοπό, να προσφέρουν μια σειρά
διεθνών κανόνων στο εξωτερικό εμπόριο για την ερμηνεία των πραγματικά
χρησιμοποιούμενων μορφών συμβάσεων, για να μειώσουν τα εμπόδια του
εμπορίου. Η χρήση αυτών των INCOTERMS είναι εθελοντική και απαιτεί για τη θέση
τους σε εφαρμογή, τη σύναψη συμφωνίας με σύμβαση. Συνήθεις Incoterms είναι π.χ.
C&F (Αξία και Ναύλος), CIF (Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος) und FOB (Ελεύθερο επί του
πλοίου).
Στον τομέα των διεθνών συναλλαγών καταλαμβάνει το εμπορικό δίκαιο των ΗΕ
(CISG) ή το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο συμβάσεις αγοροπωλησιών για εμπορεύματα
στα συμβαλλόμενα κράτη, ή όταν οι κανόνες του διεθνούς ιδιωτικού δικαίου οδηγούν
στην εφαρμογή του δικαίου ενός συμβαλλόμενου κράτους. Το εμπορικό δίκαιο των
ΗΕ έχει πάντα προτεραιότητα απέναντι στο εθνικό δίκαιο στον τομέα ισχύος του.
Ευρωπαϊκά κράτη μέλη είναι μεταξύ άλλων η Γερμανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία,
Ολλανδία και Ισπανία. Το εμπορικό δίκαιο των ΗΕ καταλαμβάνει μόνο τη σύναψη και
τη μορφή συμβάσεων αγοροπωλησιών και των αντίστοιχών τους συμβάσεων
προμήθειας και τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν εξ αυτών για τα
συναλλασσόμενα μέρη.
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Εμπορικό Δίκαιο στην Ελλάδα
Στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχη με τη γερμανική εμπορική αγοραπωλησία
ειδική ρύθμιση. Στο σχέδιο για την εκ νέου ρύθμιση του ελληνικού Εμπορικού Κώδικα
όμως προβλέπεται μεταξύ άλλων η ανάληψη των συνήθων μορφών της εμπορικής
αγοραπωλησίας (FOB, CIF κτλ.). Ιδιαίτερη σημασία στο ελληνικό εμπορικό δίκαιο
έχουν τα επονομαζόμενα εμπορικά έθιμα. Η χρήση ρητρών Γενικών Όρων
Συναλλαγών είναι επιτρεπτή. Για διασυνοριακές εμπορικές αγοραπωλησίες συνεπώς
πρέπει πάντα να ελέγχονται οι σχετικές εθνικές και διεθνείς ρυθμίσεις και
ενδεχομένως να λαμβάνονται υπόψη στην εξέταση της περίπτωσης. 10
Το Εμπορικό Δίκαιο των εμπόρων είναι ειδικό ιδιωτικό δίκαιο. Είναι ρυθμισμένο σε
έναν ιδιαίτερο Εμπορικό Κώδικα, ο οποίος τέθηκε για πρώτη φορά σε ισχύ το
1828/1835 επί γαλλικής βάσης. Το 1910 έλαβε μια νέα μορφή. 11
Υποδιαιρείται σε ένα γενικό μέρος, τον έμπορο και την εμπορική πράξη, τις
εμπορικές εταιρείες, τις εμπορικές συμβάσεις, το ασφαλιστικό δίκαιο, το δίκαιο
αξιόγραφων, το δίκαιο πτώχευσης, το ναυτικό δίκαιο, το δίκαιο ανταγωνισμού και το
δίκαιο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εμπορικές εταιρείες
είναι η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η Ετερόρρυθμη Εταιρεία, η Αφανής Εταιρεία, ο
συνεταιρισμός, η Ανώνυμη Εταιρία, η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, η
Συμπλοιοκτησία και η κατά μετοχές Ετερόρρυθμη Εταιρεία. Η Ομόρρυθμη Εταιρεία
και η Ετερόρρυθμη Εταιρεία είναι νομικά πρόσωπα.
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (GmbH / στην Ελλάδα: Ε.Π.Ε)

12

Η ίδρυση μιας ΕΠΕ είναι σκόπιμη, όταν ο σκοπός είναι να διατηρηθεί η δομή μίας
εταιρείας απλή και εποπτική, για να είναι εφικτή μια ελαστική και χαμηλών εξόδων
εγκατάσταση. Η ΕΠΕ μπορεί περαιτέρω να είναι κατάλληλη υπό την προϋπόθεση,
ότι η εμπιστοσύνη της εταιρικής μορφής στους πελάτες, τις τράπεζες και άλλα τρίτα
μέρη δεν είναι ο κύριος στόχος της των εμπορικών σχέσεων και για το λόγο αυτό δεν
απαιτείται άλλη νομική μορφή. Και για συναλλαγές πρωταρχικά με ιδιώτες πελάτες η
ΕΠΕ μπορεί να είναι η σωστή εταιρική μορφή.
Η ελληνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης προσφέρει ειδικά μια υψηλή
ελαστικότητα στη διαμόρφωση του καταστατικού, π.χ. εν όψη της σχέσης των
εταίρων αναμεταξύ τους (η σχετικές ρυθμίσεις είναι επί το πλείστον ενδοτικές) και
στις συνελεύσεις εταίρων (για τη λήψη αποφάσεων μπορούν να συμφωνηθούν
χαμηλές τυπικές απαιτήσεις). Περαιτέρω μια χαμηλότερη οικονομική δαπάνη,
(ελάχιστο κεφάλαιο 18.000,-- ευρώ στην ΕΠE, έναντι 60.000,-- στην A.E.). Εντέλει ο
νόμος περί των ΕΠΕ είναι πιο χαλαρός από τον αυστηρό Νόμο Ανωνύμων
Εταιρειών. Δεν απαιτούνται π.χ. ελεγκτές λογιστικών καταστάσεων σαν υποχρεωτικά
όργανα όπως στη ΑΕ, κτλ.
Για την ίδρυση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης στην Ελλάδα απαιτείται η

10

Πηγή: Βιβλιογραφία: Papathoma-Baetge, A., Gesellschaftsrecht in Griechenland, 1995; Ανθόπουλος, Β.,
η
Εμπορικός Κώδικας, 6 Έκδοση 2002
11
Πηγή: http://www.koeblergerhard.de/Rechtsgriechisch/EinfuehrungGriechisch.pdf
12
Πηγή: KOSMIDIS & PARTNER Anwaltsgesellschaft, www.rechtsanwalt.gr
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σύνταξη του ιδρυτικού έγγραφου της εταιρείας από συμβολαιογράφο. Για την ίδρυση
της ΕΠΕ είναι αναγκαία η συμμετοχή ενός δικηγόρου για την προετοιμασία και
διεξαγωγή των απαιτούμενων διαδικασιών. Η δήλωση στις αρχές, οι δημοσιεύσεις
καθώς και η εγγραφή στο εμπορικό μητρώο εκτελείται επίσης από του δικηγόρους.
Σύμφωνα με το Άρθρο 3 του νόμου N. 3190/1955 η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
είναι μια εμπορική εταιρεία, ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική
επιχείρηση. Η άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων όμως είναι απαγορευμένη
(τραπεζικός, ασφαλιστικός και χρηματοοικονομικός τομέας, διαχείριση λογαριασμών
αξιόγραφων, λίζινγκ, πρακτορεία για επιτηδευματικές απαιτήσεις, διακίνηση /
υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα των τεχνολογιών αιχμής (μόνο επιχειρηματικό
κεφάλαιο), δραστηριότητες στον αθλητικό τομέα κτλ.).
Από την 01.01.2002 απαιτείται για την ίδρυση μιας ΕΠΕ ένα ελάχιστο κεφάλαιο των
18.000,-- ΕΥΡΩ (Νόμος N. 2842/2000). Το κεφάλαιο πρέπει να έχει κατατεθεί
πλήρως κατά την υπογραφή του καταστατικού (Άρθρο 4 § 1 του νόμου N.
3190/1955, αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 3 του Άρθρου 11 του νόμου N.
2579/1998), με τουλάχιστον το ήμισυ του κεφαλαίου να πρέπει να κατατεθεί τοις
μετρητοίς.
Κατά τον καθορισμό του ύψους του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει όμως να προσεχθεί,
ότι το εταιρικό κεφάλαιο πρέπει να επαρκεί για την κάλυψη των προκείμενων
οικονομικών δαπανών για τη θέση σε λειτουργία της εταιρείας, δηλαδή για τα έξοδα
εκκίνησης.
Εφόσον κατά τη σύνταξη του πρώτου ισολογισμού της εταιρείας έχει χαθεί το ήμισυ
του εταιρικού κεφαλαίου, πρέπει να συγκληθεί μια γενική συνέλευση, για να
αποφασίσει την διάλυση της εταιρείας ή τη μείωση του εταιρικού κεφαλαίου (όχι όμως
κάτω από 18.000,-- ευρώ). Αμφότερα τα συμβάντα πρέπει στην Ελλάδα να
δημοσιεύονται. Σχετικά με το ύψος του κεφαλαίου δεν υφίστανται περιορισμοί.
Σύμφωνα με το Άρθρο 43α του νόμου N. 3190/1955, τροποποιημένο από το Άρθρο 2
του Προεδρικού Διατάγματος ΠΔ 279/1993, μπορεί και ένα μεμονωμένο πρόσωπο
να ιδρύσει μια ΕΠΕ ή μια ήδη υφιστάμενη ΕΠΕ να μετατραπεί σε εταιρεία με έναν
μόνο εταίρο. Η ΕΠΕ με έναν μόνο εταίρο όμως είναι άκυρη, εάν ο ιδρυτής εταίρος
(φυσικό ή νομικό πρόσωπο) είναι επίσης ο μόνος εταίρος μιας άλλης ΕΠΕ με έναν
μόνο εταίρο ή εάν ιδρύθηκε από μια άλλη ΕΠΕ με έναν μόνο εταίρο.
Πριν την ίδρυση της εταιρείας οι εταίροι και ο διευθυντής της προς ίδρυση εταιρείας
πρέπει να αποκτήσουν από την Ελληνική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία αριθμό
φορολογικού μητρώου, εάν δεν έχουν ήδη. Για την απόκτηση του αριθμού
φορολογικού μητρώου για φυσικά πρόσωπα απαιτείται η υποβολή ενός δελτίου
ταυτότητας ή ενός διαβατηρίου. Σε νομικά πρόσωπα απαιτείται το καταστατικό, ένα
απόσπασμα εμπορικού μητρώου, καθώς και μια πιστοποίηση από τη γερμανική ΔΟΥ
σχετικά με την ύπαρξη της εταιρείας. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις απαιτείται πέρα
από τα κατονομασμένα δικαιολογητικά, ο διορισμός ενός ημεδαπού αντίκλητου.
Πριν από τη συμβολαιογραφική πρωτοκόλληση του ιδρυτικού έγγραφου της εταιρείας
πρέπει επίσης να τεθεί ερώτηση διαθεσιμότητας/έγκριση του επιθυμητού ονόματος
στο τοπικό βιομηχανικό και εμπορικό επιμελητήριο.
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οι λοιπές επιθυμητές ρυθμίσεις του ιδρυτικού έγγραφου της εταιρείας.

1. Η νομική μορφή της ΕΠΕ στην Ελλάδα 13
Σαν μικτή μορφή υπάρχει περαιτέρω στην Ελλάδα η από τη Γερμανία γνωστή ΕΠΕ &
ΣΙΑ Ε.Ε. – ετερόρρυθμη εταιρεία).
Οι ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι μια Ετερόρρυθμη Εταιρεία και εξ αυτού μια προσωπική
εταιρεία. Διαθέτει στην Ελλάδα μια ιδία νομική προσωπικότητα. Η Ε.Ε. διαθέτει δύο
διαφορετικού τύπους εταίρων, τον ομόρρυθμο εταίρο και τους ετερόρρυθμους
εταίρους. Στην Ε.Ε. οι ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται απεριόριστα για τα χρέη της
Ε.Ε. με όλη τους την περιουσία, ενώ οι ετερόρρυθμοι εταίροι μόνο περιορισμένα και
μάλιστα έως το ύψος της εταιρικής εισφοράς τους. Μια περαιτέρω ευθύνη του
ετερόρρυθμου εταίρου αποκλείεται. (Άρθρο 26 ελληνικός Εμπορικός Κώδικας.
13

Πηγή: KOSMIDIS & PARTNER Anwaltsgesellschaft, www.rechtsanwalt.gr
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Η ιδιαιτερότητα μια „αυθεντικής“ ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι ότι ο ομόρρυθμος εταίρος,
δηλαδή ο μόνος υπεύθυνος εταίρος της Ε.Ε. είναι μια ΕΠΕ (κεφαλαιουχική εταιρεία).
Συνέπεια αυτού είναι, ότι ο κανονικά απεριόριστα ευθυνόμενος ομόρρυθμος εταίρος
της ΕΕ, λόγω της ιδιότητάς του ως ΕΠΕ (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης),
ευθύνεται μόνο περιορισμένος στο εταιρικό κεφάλαιο του.
Τα πλεονεκτήματα, που προκύπτουν από αυτό είναι από τη μία η σύνδεση της
μεγάλης ελαστικότητας της προσωπικής εταιρείας στη λογιστική, στις λογιστικές
καταστάσεις και τις αποφάσεις των εταίρων με την ευνοϊκή φορολόγηση κτλ. και από
την άλλη ο περιορισμός ευθύνης της ΕΠΕ στο καταβληθέν εταιρικό κεφάλαιο.
Σαν μειονέκτημα μπορεί να αναφερθεί η ανάγκη διπλής διαχείρισης αναφορικά με τη
λειτουργία της ΕΠΕ και τη ΕΕ.
Σενάρια ίδρυσης
Κατά την ίδρυση μιας ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. μπορεί να σκεφτεί κανείς διάφορα σενάρια.
- Η ΕΠΕ και η ΕΕ ιδρύονται εκ νέου για την με σκοπό ίδρυσης μια ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε.
- Μια ΕΠΕ συμμετέχει σε μια ήδη υφιστάμενη ή προς ίδρυση ΕΕ και φέρνει μαζί
της την εμπορική επιχείρησή της.
- Μια ΕΠΕ - ομόρρυθμος εταίρος ιδρύεται εκ νέου και αναλαμβάνει τη θέση του
ομόρρυθμου εταίρου την οποία κατείχε έως τώρα ένα φυσικό πρόσωπο.
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ετερόρρυθμοι εταίροι, σαν χρηματοδότες της
μελλοντικής ΕΕ, είναι ήδη καθορισμένοι, έτσι ώστε για τη λειτουργία της ΕΠΕ & ΣΙΑ
Ε.Ε. να απαιτείται κατ’ αρχήν η ίδρυση της ΕΠΕ-ομόρρυθμος εταίρος, για να μπορεί
στη συνέχεια να λάβει μέρος ως νομικό πρόσωπο στην προς ίδρυση ΕΕ.
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κατά κανόνα θα κατέχουν σχεδόν ολόκληρο το ποσοστό στην επιχείρηση της ΕΕ.
Ταυτόχρονα η ΕΠΕ αναλαμβάνει το ρόλο της αποκλειστικά υπεύθυνης εταίρου, δηλ.
της ομόρρυθμης εταίρου.
Σύμφωνα με το Άρθρο 44 και 39 του Εμπορικού Κώδικα το ιδρυτικό έγγραφο
εταιρείας της ΕΕ μπορεί να συνταχθεί ιδιωτικά ή από συμβολαιογράφο. Σύμφωνα με
το Άρθρο 43 πρέπει να προκύπτει από την προς υποβολή σύνοψη τουλάχιστον το
παρακάτω περιεχόμενο:
- Επώνυμο και όνομα, εταιρική ιδιότητα και παραμονή των εταίρων (με εξαίρεση
των ετερόρρυθμων εταίρων).
- Η εμπορική επωνυμία της εταιρείας
- Οι εταίροι με την εντολής διοίκησης της εταιρείας (στην ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. δηλαδή
οι ομόρρυθμοι εταίροι).
- Το ύψος της συμβολής των ετερόρρυθμων εταίρων και ο περιορισμός της
ευθύνης του ετερόρρυθμου εταίρου.
- Η διάρκεια της εταιρείας
Σύμφωνα με το Άρθρο 23 παρ. 2 του Εμπορικού Κώδικα πρέπει αναγκαστικά στην
επωνυμία της ΕΕ να αναγράφεται η επωνυμία ενός ομόρρυθμου εταίρου, δηλαδή της
ΕΠΕ, ενώ δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με το Άρθρο 25 του Εμπορικού Κώδικα να
αναγράφεται η επωνυμία ενός ετερόρρυθμου εταίρου.
Έξοδα και υποχρεώσεις δημοσιότητας
Σύμφωνα με το Άρθρο 42 του Εμπορικού Κώδικα η ίδρυση τελικά υπόκειται, προς
απόκτηση ισχύος, στην υποχρέωση της δημοσιοποίησης (καθήκον δημοσιότητας).
Στη συνέχεια πρέπει να εγγραφεί μια σύνοψη του ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας ,
εντός 15 ημερών από τη σύναψη του ιδρυτικού εγγράφου της εταιρείας στο μητρώο
πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας. Η δραστηριότητα πραγματοποιείται με
ανάρτηση στο κτίριο του πρωτοδικείου.
Κατά τ’ άλλα ισχύουν για την ίδρυση, τη λογιστική, τις υποχρεώσεις δημοσιότητας
κτλ. της ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. οι αναφορές που εκτέθηκαν στα κεφάλαιο περί ΕΕ και ΕΠΕ.
Τα έξοδα για την ίδρυση της ΕΠΕ και της ΕΕ οφείλονται αθροιστικά.
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κατανομής ζημιών και κερδών στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Άρθρο
64 του ελληνικού νόμου περί φόρου εισοδήματος Ν. 2238/94).
ΕΠΕ: Η ΕΠΕ είναι υποχρεωμένη (όλοι οι διαχειριστές και εταίροι), να δημοσιεύσει τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, αποτελούμενες από τον ισολογισμό, τα
αποτελέσματα χρήσεως, πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων και προσάρτημα Άρθρο
22 παρ.4 Νόμος περί ΕΠΕ), καθώς και εκθέσεις διαχειριστών και ενδεχόμενες
εκθέσεις ελεγκτών των οικονομικών ελεγκτών. Μεγάλες ΕΠΕ υπόκεινται στην
υποχρέωση ελέγχου από οικονομικούς ελεγκτές, εφόσον πληρούν δύο εκ των τριών
προϋποθέσεων που αναφέρονται στο Άρθρο 42α του ελληνικού Νόμου περί
Ανωνύμων Εταιρειών. (Καθαρός κύκλος εργασιών πάνω από 3 εκατομ. €, ενεργητικό
πάνω από 1,5 εκατομ., 50 υπάλληλοι).
Φόροι
Η φορολόγηση της ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε. γίνεται επί της βάσης της φορολόγησης
προσωπικών εταιρειών. Ενώ σύμφωνα με το Άρθρο 109 του Νόμου περί Φόρου
Εισοδήματος μειώθηκε ο τρέχων συντελεστής φορολογίας για κεφαλαιουχικές
εταιρείες από 35% σε 32%, θα ακολουθήσει ετησίως μια περαιτέρω μείωση των
φόρων σε 29% και 25%.
Οι προσωπικές εταιρείες (ΟΕ και ΕΕ) το εναντίον φορολογούνται σύμφωνα με το
Άρθρο 10 παρ.1a Νόμος περί Φόρου Εισοδήματος (τροποποιημένη από το Άρθρο
24 του Νόμου 2836/2000 και με το Νόμο 3496/2004 Άρθρο 3 παρ.3) σήμερα με 24%,
ενώ για το φορολογικό έτος 2006 αποφασίστηκε με νόμο μια μείωση σε 22%.
Σχεδιάζεται μια περαιτέρω μείωση φόρου στα 20%.
Η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση για κεφαλαιουχικές εταιρείες είναι δηλαδή 32%
ενώ για την προσωπική εταιρεία ανέρχεται μόνο σε 24%.
Οι προσωπικές εταιρείες ΕΕ και ΟΕ στην Ελλάδα 14
Πριν την ίδρυση μιας επιχείρησης στην Ελλάδα πρέπει να απαντηθεί η ερώτηση
σχετικά με την κατάλληλη μορφή εταιρείας της επιχείρησης. Η ερώτηση εξαρτάται
από διάφορους παράγοντες. Κάποιο ρόλο παίζουν π.χ. η νομική μορφή που
επιλέχθηκε στη Γερμανία, ο προβλεπόμενος εταιρικός σκοπός, το επιθυμητό κύρος
της επιχείρησης, το εταιρικό κεφάλαιο, δυνατότητες για την ταχεία είσοδο και έξοδο
εταίρων, η πρόθεση αίτησης για κεφάλαια υποστήριξης κτλ.
Στις περισσότερες περιπτώσεις μια προσωπική εταιρεία δεν είναι σκόπιμη επιλογή,
με εξαίρεση την ΕΕ σε εταιρικό σύνδεσμο με την ΕΠΕ & ΣΙΑ Ε.Ε., σε περίπτωση
επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σε περισσότερες χώρες. Για το λόγο αυτό θα
συστηθούν εν συντομία στη συνέχεια η E.E. και η O.E.
Ετερόρρυθμη Εταιρεία (KG / στην Ελλάδα: E.E.) 15

14
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Στην Ετερόρρυθμη Εταιρεία KG – E.E. υπάρχουν δύο εταίροι, ο ομόρρυθμος εταίρος
και ο ετερόρρυθμος εταίρος. Ο ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται με τη συνολική του
περιουσία για τις υποχρεώσεις της ΕΕ και διαθέτει το αποκλειστικό δικαίωμα της
διαχείρισης. Ο ετερόρρυθμος εταίρος, αντιθέτως, ευθύνεται μόνο με τις
συμφωνημένες εισφορές του και αποκλείεται από τη διαχείριση.
Για την ίδρυση μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας πρέπει να υποχρεωθούν και οι δύο
αυτοί εταίροι και αλληλέγγυα για την παρακολούθηση ενός κοινού σκοπού (Άρθρο
741, Αστικός Κώδικας).
Τα ιδρυτικά μέλη της Ετερόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ζωής
τους (Άρθρο 127 ΑΚ, τροποποιημένος από το Άρθρο 3 του N. 1329/83). Η
συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας επιτρέπεται μόνο
μετά από έγκριση δικαστηρίου.
Ουσιαστικά χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθμης Εταιρείας στην Ελλάδα:
• Δεν απαιτείται από το νόμο καθορισμένο (ελάχιστο) κεφάλαιο
• Διαφοροποίηση κατά ομόρρυθμους εταίρους και ετερόρρυθμους εταίρους. Οι
ομόρρυθμοι εταίροι ευθύνονται με την περιουσία τους αλληλέγγυα και
απεριόριστα για τις υποχρεώσεις της εταιρείας, ετερόρρυθμοι εταίροι μόνο
περιορισμένα έως το ποσό της καταβολής της εισφοράς τους στην εταιρεία
• Η Ετερόρρυθμη Εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί δίχως σύνταξη εγγράφου από
συμβολαιογράφο / υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο επί της βάσης μιας
συμφωνίας ιδιωτικού δικαίου
• Σε αντίθεση προς την ΑΕ και την ΕΠΕ σχετικά χαλαρές υποχρεώσεις για
λογιστικά βιβλία
Ομόρρυθμη Εταιρεία (OHG / στην Ελλάδα: O.E.) 16
Για την ίδρυση μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας πρέπει να υποχρεωθούν και οι δύο αυτοί
εταίροι και αλληλέγγυα για την παρακολούθηση ενός κοινού σκοπού (Άρθρο 741,
Αστικός Κώδικας). Οι εταίροι μιας Ο.Ε. ευθύνονται όλοι από κοινού με ολόκληρη την
περιουσία τους για τις υποχρεώσεις της εταιρείας.
Τα ιδρυτικά μέλη της Ομόρρυθμης Εταιρείας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά
πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ζωής
τους (Άρθρο 127 ΑΚ, τροποποιημένος από το Άρθρο 3 του N. 1329/83). Η
συμμετοχή ανηλίκων στην ίδρυση μιας Ετερόρρυθμης Εταιρείας επιτρέπεται μόνο
μετά από έγκριση δικαστηρίου.
Ουσιαστικά χαρακτηριστικά της Ομόρρυθμης Εταιρείας στην Ελλάδα:
• Δεν απαιτείται από το νόμο καθορισμένο (ελάχιστο-) κεφάλαιο
16
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• Όλοι οι εταίροι μιας Ο.Ε. ευθύνονται αλληλέγγυα με ολόκληρη την περιουσία
τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας
• Με τη διάλυση της εταιρείας δε διαγράφεται η ευθύνη των εταίρων για
ενδεχομένως υφιστάμενες υποχρεώσεις της εταιρείας
• Η Ομόρρυθμη Εταιρεία μπορεί να ιδρυθεί δίχως σύνταξη εγγράφου από
συμβολαιογράφο / υποχρέωση παράστασης με δικηγόρο επί της βάσης μιας
συμφωνίας ιδιωτικού δικαίου
• Σε αντίθεση προς την ΑΕ και την ΕΠΕ σχετικά χαλαρές υποχρεώσεις για
λογιστικά βιβλία
Οι INCOTERMS στο διεθνές εμπόριο 17
Όταν έμποροι συνάπτουν σύμβαση για την αγορά και την πώληση εμπορευμάτων,
έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης διαπραγμάτευσης των ειδικών όρων σχετικά με την
τιμή, την ποσότητα, τις ιδιότητες κτλ. καθώς και τη μεταφορά, τους κινδύνους και την
παράδοση των εμπορευμάτων. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό
εμπόριο είναι όμως όχι σπάνια αντιμέτωπες με διαφορετικές ερμηνείες τύπων με ίδια
διατύπωση και εθνικά εμπορικά έθιμα. Για να μπορούν να αντιμετωπίσουν τους
συνεπαγόμενους αστάθμητους παράγοντες, οι συμβαλλόμενοι μπορούν να
μεταχειριστούνε τους επονομαζόμενους Incoterms, που προσφέρουν μια σειρά
διεθνών κανόνων για την ερμηνεία των κυρίως μεταχειρισμένων μορφών
συμβάσεων. Συγκεκριμένα καθορίζει η Incoterm που συμφωνείται από τους
αντισυμβαλλόμενους, ποιος αντισυμβαλλόμενος θα αναλάβει τα εκάστοτε έξοδα στην
αλυσίδα μεταφορών, ποιος είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση / εκφόρτωση και τον
εκτελωνισμό των εμπορευμάτων και φέρει ανά πάσα στιγμή μιας διεθνούς
μεταφοράς τον κίνδυνο ζημίας. Περαιτέρω οι Incoterms επιδρούν και στη βάση
δασμολογικής εκτίμησης των εισαγόμενων εμπορευμάτων.
CFR - CIF - CIP - CPT - DAF - DEQ - DES - DDP - DDU - EXW - FAS - FCA - FOB
Οι Incoterms (International Commercial Terms = Διεθνείς Κανονισμοί Εμπορίου)
εκπονούνται από το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο στο Παρίσι και λαμβάνονται
υπόψη από τα σημαντικότερα εμπορικά έθνη του κόσμου. Παρακάτω αναφέρονται
και επεξήγονται και οι 13 προς στιγμή μεταχειριζόμενοι Incoterms κατά αύξουσα
υπευθυνότητα του πωλητή. Η χρήση αυτών των Incoterms είναι εθελοντική και
απαιτεί συμφωνία με σύμβαση. Οι πρακτικά πιο συχνά χρησιμοποιημένοι Incoterms
είναι "Εκ του εργοταξίου", "Ελεύθερα επί του πλοίου", "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος"
και "Παραδοτέο δασμός πληρωμένος".
Incoterms της ομάδας E (Αναχώρηση)
Εκ του εργοταξίου (EXW)
Με τον όρο "Εκ του εργοταξίου" (EXW) ο πωλητής μειώνει του κινδύνους τους, αφού
17
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το εμπόρευμα διατίθεται στο εργοτάξιο ή στην έδρα της επιχείρησής του. Ο πωλητής
(εξαγωγέας) θέτει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή (εισαγωγέα) στις
εγκαταστάσεις του πωλητή. Μόλις το εμπόρευμα έχει αποκτηθεί και εγκαταλείψει τις
εγκαταστάσεις, ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο ζημίας και είναι επίσης υπεύθυνος για
όλα τα μεταφορικά έξοδα, τελωνειακούς δασμούς και έξοδα ασφάλισης. Στην τιμή "Εκ
του εργοταξίου" δεν λαμβάνονται υπόψη μήτε τα έξοδα της φόρτωσης εμπορεύματος
σε όχημα ή σε πλοίο ούτε ο εκτελωνισμός. Εάν στην χώρα προορισμού η βάση
δασμολογικής εκτίμησης του εμπορεύματος είναι "Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB),
πρέπει να συνυπολογιστούν τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης της μεταφοράς
εμπορεύματος από τις εγκαταστάσεις του πωλητή έως το λιμάνι εξαγωγής στην τιμή
Εκ του εργοταξίου".
Incoterms της ομάδας F (Κυρίως μεταφορά μη πληρωμένη από τον πωλητή)
Ελεύθερο παραπλεύρως πλοίου (FAS)
Ο πωλητής μεταφέρει το εμπόρευμα από την έδρα της επιχείρησής του, καθιστά το
εμπόρευμα ελεύθερο προς εξαγωγή και το τοποθετεί στο λιμάνι εξαγωγής
παραπλεύρως του πλοίου, όπου ιδιοκτησία και κίνδυνος ζημίας μεταβαίνουν στον
αγοραστή. Εφόσον δε συμφωνηθεί αλλιώς, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος τόσο για τη
φόρτωση του εμπορεύματος στο πλοίο όσο και για την πληρωμή των εξόδων, τα
οποία προκύπτουν κατά τη θαλάσσια μεταφορά του εμπορεύματος προς τον τόπο
προορισμού.
Ελεύθερο στο μεταφορέα (FCA)
Ο πωλητής (εξαγωγέας) καθιστά το εμπόρευμα ελεύθερο προς εξαγωγή και το
παραδίδει στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς στον τόπο που του ονόμασε ο
αγοραστής. Εάν ο τόπος που επιλέχθηκε από τον αγοραστή είναι η έδρα της
επιχείρησης του πωλητή, ο πωλητής πρέπει να φορτώσει το εμπόρευμα στο όχημα
μεταφοράς· ειδάλλως ο αγοραστής είναι ο ίδιος υπεύθυνος για την φόρτωση του
εμπορεύματος. Από τη στιγμή αυτή ο αγοραστής αναλαμβάνει τόσο την ιδιοκτησία
όσο και τον κίνδυνο ζημίας και φέρει όλα τα έξοδα για τη θαλάσσια μεταφορά και τη
μεταφορά του εμπορεύματος στον τόπο προορισμού.
Ελεύθερο επί του πλοίου (FCA)
Ο πωλητής (εξαγωγέας) είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του εμπορεύματος από
την έδρα της επιχείρησής του στο λιμάνι εξαγωγής, την φόρτωση στο πλοίο και τον
εκτελωνισμό του εμπορεύματος στη χώρα εξαγωγής. Από τη στιγμή που το
εμπόρευμα βρίσκεται στο πλοίο, η ιδιοκτησία και ο κίνδυνος ζημίας μεταβαίνουν στον
αγοραστή (εισαγωγέα). Από τη στιγμή αυτή ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για όλα τα
έξοδα μεταφοράς και ασφάλισης και πρέπει να κανονίσει τον εκτελωνισμό του
εμπορεύματος στην χώρα εισαγωγής. Εάν η βάση δασμολογικής εκτίμησης
αναφέρεται σε "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος" (CIF), συνυπολογίζονται διεθνή έξοδα
ναύλων και ασφάλισης στην τιμή "Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB). Ο Incoterm
"Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB) έχει τη μορφή "FOB, λιμάνι εξαγωγής". Εάν π.χ. το
λιμάνι εξαγωγής είναι η Πάτρα, η διατύπωση είναι "FOB, Πάτρα".
Incoterms της ομάδας C (Κυρίως μεταφορά πληρωμένη από τον πωλητή)
Αξία και Ναύλος (CFR)
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Ο πωλητής (εξαγωγέας) είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του εμπορεύματος από
την έδρα της επιχείρησής του στο λιμάνι εξαγωγής, τη φόρτωση στο πλοίο, τον
εκτελωνισμό στη χώρα εξαγωγής και την πληρωμή των διεθνών εξόδων ναύλων. Ο
αγοραστής αναλαμβάνει την ιδιοκτησία και τον κίνδυνο ζημίας, από τη στιγμή που το
εμπόρευμα βρίσκεται στο πλοίο. Από τη στιγμή αυτή ο αγοραστής πρέπει να
προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη και στην περαιτέρω πορεία τα έξοδα για την
εκφόρτωση, εκτελωνισμό στη χώρα εισαγωγής και τη μεταφορά του εμπορεύματος
στον τόπο προορισμού. Εάν η βάση δασμολογικής εκτίμησης αναφέρεται σε
"Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB), πρέπει να αφαιρεθούν τα διεθνή έξοδα ναύλων
από την τιμή "Αξία και Ναύλος" (CFR).
Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος (CIF)
Ο Incoterm "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος" (CIF) μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο τότε,
όταν η διεθνής μεταφορά του εμπορεύματος λαμβάνει τουλάχιστον μερικώς χώρα
στο νερό. Ο πωλητής (εξαγωγέας) είναι υπεύθυνος για τη μεταφορά του
εμπορεύματος από την έδρα της επιχείρησής του στο λιμάνι εξαγωγής, τη φόρτωση
στο πλοίο, τον εκτελωνισμό στη χώρα εξαγωγής και την πληρωμή των διεθνών
εξόδων ναύλων και πρέπει να πληρώσει και την αντίστοιχη ασφάλεια μεταφοράς
υπέρ του αγοραστή (εισαγωγέας). Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας λαμβάνει χώρα με
την άφιξη των εμπορευμάτων επί του πλοίου. Εάν το εμπόρευμα, που από εδώ και
πέρα ανήκει στον αγοραστή, υποστεί ζημιά ή κλαπεί κατά τη διεθνή μεταφορά, ο
αγοραστής πρέπει να αξιώσει την απαίτηση ασφάλειάς του επί της βάσης της
ασφάλειας που σύναψε ο αγοραστής υπέρ του. Τα έξοδα για τον εκτελωνισμό, τη
μεταφορά και την ασφάλεια του εμπορεύματος στη χώρα εισαγωγής πρέπει να τα
φέρει ο αγοραστής. Εάν η βάση δασμολογικής εκτίμησης αναφέρεται σε "Ελεύθερο
επί του πλοίου" (FOB), πρέπει να αφαιρεθούν τα διεθνή έξοδα ασφάλειας και ναύλων
από την τιμή "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος" (CIF). Ο "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος"
(CIF) έχει τη μορφή "CIF, λιμάνι προορισμού". Εάν παραδείγματος χάρη το
εμπόρευμα εξάγεται στο λιμάνι του Πειραιά, η διατύπωση είναι "CIF, Πειραιάς".
Μεταφορά πληρωμένη μέχρι (CPT)
Ο πωλητής (εξαγωγέας) καθιστά το εμπόρευμα ελεύθερο προς εξαγωγή, το
παραδίδει στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς και είναι υπεύθυνος για τα έξοδα
μεταφοράς έως τον τόπο προορισμού. Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας λαμβάνει χώρα
με την παράδοση στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς. Από τη στιγμή αυτή ο
αγοραστής πρέπει να ασφαλίσει το εμπόρευμα. Εάν η βάση δασμολογικής εκτίμησης
αναφέρεται σε "Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB), πρέπει να αφαιρεθούν τα διεθνή
έξοδα ναύλων από την τιμή "Μεταφορά πληρωμένη μέχρι" (CPT).
Μεταφορά και Ασφάλεια πληρωμένη μέχρι (CIP)
Ο πωλητής μεταφέρει το εμπόρευμα μέχρι το λιμάνι εξαγωγής, το εκτελωνίζει και το
παραδίδει στον παραγγελιοδόχο μεταφοράς και έτσι η ιδιοκτησία μεταβαίνει στον
αγοραστή. Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για τα έξοδα μεταφοράς και ασφάλειας έως
την άφιξη του εμπορεύματος στον συμφωνημένο τόπο προορισμού. Από την άφιξη
εκεί ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα και φέρει και τον κίνδυνο ζημίας.
Εάν η βάση δασμολογικής εκτίμησης αναφέρεται σε "Ελεύθερο επί του πλοίου"
(FOB), πρέπει να αφαιρεθούν τα διεθνή έξοδα ναύλων και ασφάλειας από την τιμή
"Μεταφορά και Ασφάλεια πληρωμένη μέχρι" (CIP).
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Incoterms της ομάδας D (Άφιξη)
Παραδοτέο στα σύνορα (DAF)
Ο πωλητής (εξαγωγέας) είναι υπεύθυνος για όλα τα έξοδα, τα οποία προκύπτουν
μέχρι την παράδοση του εμπορεύματος στο κατονομαζόμενο σημείο και τόπο στα
σύνορα. Η μεταβίβαση της ιδιοκτησίας λαμβάνει χώρα στα σύνορα. Ο αγοραστής
πρέπει να φέρει τον κίνδυνο και τα έξοδα για την εκφόρτωση του εμπορεύματος, να
εκτελωνίσει το εμπόρευμα και να το μεταφέρει στον τόπο προορισμού. Εάν η βάση
δασμολογικής εκτίμησης αναφέρεται σε "Ελεύθερο επί του πλοίου" (FOB), πρέπει να
αφαιρεθούν τα διεθνή έξοδα ασφάλειας και ναύλων από την τιμή "Παραδοτέο στα
σύνορα" (DAF).

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

33

εγκαταστάσεις του. Συνεπώς ο πωλητής φέρει ολόκληρο τον κίνδυνο ζημίας μέχρι
την παράδοση του εμπορεύματος στον πωλητή στο οικόπεδό του. Εάν η βάση
δασμολογικής εκτίμησης αναφέρεται σε "Αξία, Ασφάλεια και Ναύλος" (CIF),
αφαιρούνται τα έξοδα εκφόρτωσης, εκτελωνισμού, εσωτερικής μεταφοράς και
ασφάλειας του εμπορεύματος έως τις εγκαταστάσεις του αγοραστή στην χώρα
προορισμού από την τιμή "Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος" (DDP). Ο Incoterm
"Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος" (DDP) έχει hat τη μορφή "DDP, κατονομαζόμενος
τόπος προορισμού". Εάν παραδείγματος χάρη το εμπόρευμα που εισήχθηκε μέσω
Πάτρας, πρέπει να παραδοθεί στην Αθήνα, η διατύπωση είναι "DDP, Αθήνα".
Αριθμός φορολογικού μητρώου και επιχειρηματική δραστηριότητα στην
Ελλάδα 18
Στις συναλλαγές με τις ελληνικές φορολογικές αρχές απαιτείται κατ’ αρχή η αναφορά
του αριθμού φορολογικού μητρώου. Ο αριθμός φορολογικού μητρώου απαιτείται
επίσης για την διεκπεραίωση πολλών καθημερινών ιδιωτικών δικαιοπραξιών, έτσι
ώστε στην πράξη να μην μπορεί σχεδόν κανείς να παραιτηθεί από έναν ίδιο αριθμό
φορολογικού μητρώου.
Η ανάληψη κάθε είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας στην Ελλάδα αρχίζει πάντα
με το δρόμο προς τη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, έτσι ώστε το αργότερο τη
στιγμή αυτή να πρέπει να διατίθεται ή να αιτείται ένας αριθμός φορολογικού
μητρώου.
Επίσης πρέπει, για την υποχρεωτική δήλωση της ανάληψης ή παύσης κάθε
επιχειρηματικής δραστηριότητας, να υποβληθούν μια σειρά δικαιολογητικών,
ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης. Παρακάτω απαντιούνται μερικές συχνά
τιθέμενες ερωτήσεις σχετικά με την απονομή ενός αριθμού φορολογικού μητρώου
καθώς και την ανάληψη ή παύση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ευνόητα όμως
δίχως απαίτηση πληρότητας και δίχως εγγύηση.
Σε ποια υπηρεσία ή αρχή στην Ελλάδα πρέπει να γίνει αίτηση για την
απονομή ενός αριθμού φορολογικού μητρώου;
Σε κανονικές περιπτώσεις ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) πρέπει να ζητηθεί
από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) του αιτούμενου στον τόπο
διαμονής του. Σε μερικές περιπτώσεις (νομικά πρόσωπα, αιτούμενος δίχως κατοικία
στην Ελλάδα κτλ.) ισχύουν αποκλίνουσες ρυθμίσεις.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απονομή ενός αριθμού φορολογικού
μητρώου σε φυσικά πρόσωπα ελληνικής υπηκοότητας;
Με την επίδειξη ενός δελτίου ταυτότητας αναγνωρισμένου από τις αρχές πρέπει να
υποβληθεί το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής αίτησης "M1" (το έντυπο διατίθεται
από τις φορολογικές αρχές). Εφόσον η αίτηση υποβληθεί από πληρεξούσιο
πρόσωπο, πρέπει να αποδεικνύεται η αντίστοιχη πληρεξουσιότητα και ένα
επικυρωμένο αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του αιτούμενου.

18

Πηγή: KOSMIDIS & PARTNER Anwaltsgesellschaft, www.rechtsanwalt.gr
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Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απονομή ενός αριθμού φορολογικού
μητρώου σε επιτηδευματίες στην Ελλάδα;
Η απονομή ενός αριθμού φορολογικού μητρώου γίνεται κατά τον ίδιο, παραπάνω
αναφερόμενο, τρόπο για όλα τα φυσικά πρόσωπα, δίχως διαφοροποίηση κατά την
επαγγελματική τους τάξη. Η απονομή ενός αριθμού φορολογικού μητρώου σε νομικά
πρόσωπα γίνεται από την άλλη στο πλαίσιο της διαδικασίας ανάληψης της
επιχείρησης. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναφέρονται παρακάτω.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την απονομή ενός αριθμού φορολογικού
μητρώου σε αλλοδαπούς;
Το συμπληρωμένο έντυπο υποβολής αίτησης "M1" σε απλή εκτέλεση και το
διαβατήριο. Εάν τα στοιχεία στο διαβατήριο δεν είναι γραμμένα με λατινικά γράμματα,
απαιτείται το αντίγραφο μιας επίσημης ελληνικής μετάφρασης του διαβατηρίου.
Αλλοδαποί με κατοικία στην Ελλάδα πρέπει να υποβάλλουν και την ελληνική τους
άδεια παραμονής.
Επιτρέπεται να διαθέτει ή / και να χρησιμοποιεί κανείς περισσότερους
αριθμούς φορολογικού μητρώου;
Όχι! Σύμφωνα με το Άρθρο 4 του νόμου N. 2593/97, επικυρωμένο σύμφωνα με τους
κανονισμούς της παραγράφου § 3b του άρθρου 21 του νόμου N. 2948/2001, η
κατοχή ή / και χρήση περισσότερων από έναν αριθμό φορολογικού μητρώου
τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο ύψους 4.400 ΕΥΡΩ.
Ο αριθμός φορολογικού μητρώου ισχύει και μετά την παύση της επιχείρησης;
Μετά την παύση της επιχείρησης προσωπικών εταιρειών ο αριθμός φορολογικού
μητρώου φυσικών προσώπων συνεχίζει να ισχύει για ιδιωτικές δικαιοπραξίες.
Αντιθέτως αριθμοί φορολογικού μητρώου νομικών προσώπων διαγράφονται μετά
την παύση της επιχείρησης;

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

35

πληρεξουσιότητα του υπόχρεου με την επικυρωμένη υπογραφή του.
Για τη δήλωση της έναρξης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλοδαπών
προσώπων απαιτούνται επιπρόσθετα:
• Για πολίτες από κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΚ η για τουλάχιστον ένα έτος
ισχύουσα ελληνική άδεια παραμονής και η άδεια εργασίας
• Για πολίτες κρατών της ΕΚ ένα πιστοποιητικό της φορολογικής τους κατοικίας
σύμφωνα με τους κανονισμούς της εκάστοτε χώρας
Β) Προσωπικές εταιρείες (OHG, KG / ελληνικά: OE, EE)
• Το στο αρμόδιο πρωτοδικείο δημοσιευμένο καταστατικό
• Συμβόλαιο μίσθωσης για του επιχειρησιακούς χώρους ή ένα αντίστοιχο έγγραφο
ιδιοκτησίας ή μια δήλωση κατά το Ν. 1599/86 περί αμίσθωτης παραχώρησης
• Πιστοποιητικό της δήλωσης των εταίρων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κτλ.) ή απελευθέρωση από την ασφαλιστική υποχρέωση
•

Πιστοποιητικό της δήλωσης στο αρμόδιο βιομηχανικό
επιμελητήριο, εφόσον προβλέπεται ρητά από το νόμο

και

εμπορικό

• Εάν υποβλήθηκαν οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά από ένα τρίτο πρόσωπο,
πληρεξουσιότητα του υπόχρεου με την επικυρωμένη υπογραφή του
• Αριθμός φορολογικού μητρώου των εταίρων (φυσικών ή νομικών προσώπων)
• Οι σαν Ομόρρυθμοι Εταίροι συμμετέχοντες αλλοδαποί από χώρες της ΕΚ
υποβάλλουν ένα πιστοποιητικό της φορολογικής τους κατοικίας, πολίτες από
κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΚ η για τουλάχιστον ένα έτος ισχύουσα
ελληνική άδεια παραμονής και η άδεια εργασίας
Γ) Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (GmbH / ελληνικά: ΕΠΕ)
• Καταστατικό
• Έκδοση του ΦΕΚ με τη δημοσίευση ή, εάν η έκδοση δεν έχει εμφανιστεί ακόμη,
αποδεικτικό είσπραξης των τελών για τη δημοσίευση (ΤΑΠΕΤ) και μια δήλώση
(N. 1599/86) του διαχειριστή, ότι μετά την εμφάνισή του το ΦΕΚ θα υποβληθεί
σε δύο αντίτυπα
• Συμβόλαιο μίσθωσης για του επιχειρησιακούς χώρους ή ένα αντίστοιχο έγγραφο
ιδιοκτησίας ή μια δήλωση κατά το Ν. 1599/86 περί αμίσθωτης παραχώρησης
• Πιστοποιητικό της δήλωσης των εταίρων στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα
(ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΙΚΑ κτλ.) ή απελευθέρωση από την ασφαλιστική υποχρέωση
•

Πιστοποιητικό της δήλωσης στο αρμόδιο βιομηχανικό
επιμελητήριο, εφόσον προβλέπεται ρητά από το νόμο

και

εμπορικό
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• Σα διαχειριστές στην ΕΠΕ συμμετέχοντες αλλοδαποί από χώρες της ΕΚ
υποβάλλουν ένα πιστοποιητικό της φορολογικής τους κατοικίας, πολίτες από
κράτη που δεν ανήκουν στην ΕΚ η για τουλάχιστον ένα έτος ισχύουσα
ελληνική άδεια παραμονής και η άδεια εργασίας
• Εάν οι δηλώσεις και τα δικαιολογητικά υποβλήθηκαν από τρίτο πρόσωπο,
πληρεξουσιότητα του διαχειριστή με την επικυρωμένη υπογραφή του
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του Άρθρου 21 του N. 2948/2001 με χρηματικά πρόστιμα από 117,-- ΕΥΡΩ έως
1.170,-- ΕΥΡΩ.
Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση της παύσης της
επιχειρηματικής λειτουργίας στην Ελλάδα λόγω του θανάτου ενός φυσικού
προσώπου;
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Πιστοποιητικό σχετικά με τους εγγύτερους συγγενείς ή, εάν έχει συμβεί, της
αποδοχή της κληρονομίας.
• Πιστοποιητικό σχετικά με το μη άνοιγμα της διαθήκης ή, εάν υπάρχει μια
διαθήκη, αποδεικτικό του ανοίγματος μαζί με αντίγραφο της διαθήκης.
Εάν η επιχείρηση συνεχίζεται από τους κληρονόμους, πρέπει να υποβληθούν τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου
• Πιστοποιητικό σχετικά με τους εγγύτερους συγγενείς ή, εάν έχει συμβεί, της
αποδοχή της κληρονομίας.
• Πιστοποιητικό σχετικά με το μη άνοιγμα της διαθήκης ή, εάν υπάρχει μια
διαθήκη, αποδεικτικό του ανοίγματος μαζί με αντίγραφο της διαθήκης.
Από ποιο σημείο η ΕΠΕ θεωρείται νομικό πρόσωπο: με την υποβολή του
καταστατικού στο διοικητικό δικαστήριο ή μετά τη δημοσίευση στο ΦΕΚ;
Η σύμφωνα με το νόμο / δυνάμει του νόμο υπόσταση σα νομικό πρόσωπο αρχίζει με
τη δημοσίευση στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Bila-Train in practice - Ενότητα “Ιδιομορφίες του Εμπορικού Δικαίου” - ειδικευμένοι υπάλληλοι δικηγορικού
γραφείου - DE-EL

38

Διδακτικοί στόχοι της ενότητας
Διδακτικός στόχος της ενότητας είναι η απόκτηση γνώσεων στο θέμα ιδιομορφίες του
Εμπορικού Δικαίου. Η απόκτηση γνώσεων και η παροχή πρακτικών συμβουλών
γίνεται σε γερμανική και ελληνική γλώσσα.
Κρίσιμο είναι να αναπτύξουν οι εκπαιδευόμενοι ευαισθησία για τα διάφορα
καθήκοντα και αρμοδιότητες στον επαγγελματικό τους τομέα.
Οι διδακτικοί στόχοι της ενότητας αυτής είναι οι ίδιοι με τους διδακτικούς στόχους του
εκπαιδευτικού προγράμματος-πλαισίου που υπάρχει στη Γερμανία και τις
συνοδευτικές στη διδακτική ύλη σχετικά με τις ιδιομορφίες του εμπορικού δικαίου.
Νέο στοιχείο στη διδακτική ενότητα είναι η συμπλήρωση με τις συνθήκες πλαισίου
στην Ελλάδα και τις εκεί ισχύουσες ρυθμίσεις.
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Χρονοδιάγραμμα
Η ενότητα αυτή αποτελείται από μια διδακτική ενότητα διάρκειας 90 λεπτών. Η
ενότητα μπορεί να επαναληφθεί και να διαφοροποιηθεί στο τμήμα των ασκήσεων.
Διάρκεια
λεπτά
1-2
3-8

σε Διδακτικός σκοπός

Υλικό

Χαιρετισμός σε γερμανική και σε
ελληνική γλώσσα.
Εισαγωγή στο θέμα εμπορικό
δίκαιο με ορισμό και ιστορικό
υπόβαθρο σε γερμανική γλώσσα
Εισαγωγή στο θέμα εμπορικό
δίκαιο με ορισμό και ιστορικό
υπόβαθρο σε ελληνική γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
γερμανική γλώσσα
Επεξήγηση
των
νομικών
λεπτομερειών και ρυθμίσεων σε
ελληνική γλώσσα
Ερωτήσεις
και
απαντήσεις
εκάστοτε σε γερμανική και ελληνική
γλώσσα
Εξάσκηση με παραδείγματα σε
γερμανική γλώσσα

- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας
- Ενημερωτικό υλικό
για τους διδάσκοντες
της παρούσας ενότητας

-

Ομαδική ή ατομική
εργασία

61-75

Εξάσκηση με παραδείγματα σε
ελληνική γλώσσα

-

Ομαδική ή ματομική
εργασία

76-80

Συζήτηση των αποτελεσμάτων των
ασκήσεων
σε
ΜΙΑ
γλώσσα
(επιλογή από τον εκπαιδευτή)
Σύντομη
τελική
συζήτηση,
αξιολόγηση, σύνοψη (σε ΜΙΑ
γλώσσα,
επιλογή
από
τον
εκπαιδευτή)

9-13
14-20
21-28
29-40
41-60

81-90
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Διδακτικό υλικό για εκπαιδευτές
Διδακτικά υλικά για το Εμπορικό Δίκαιο υπάρχουν άφθονα, ταυτόχρονα όμως το
θέμα είναι δύσκολο στη σύλληψη λόγω της πολυπλοκότητάς του. Και στα
εκπαιδευτικά προγράμματα πλαίσια το θέμα αυτό αγγίζεται αντίστοιχα, αφού είναι
κάποιας σημασίας στην καθημερινή εργασία δίγλωσσων δικηγορικών γραφείων και
συχνά πρέπει να απευθύνονται αιτήσεις στα μητρώα άλλων χωρών.
Συνιστάται η παρουσίαση μητρώων σαν παραδείγματα. Σημείο βάρους θα πρέπει να
είναι μητρώα online. Ο χειρισμός των μητρώων θα πρέπει να εξηγείται online σε
πραγματικό χρόνο.
Η προηγούμενη περιγραφή των γερμανικών και ελληνικών μητρώων μπορεί να
ληφθεί σα βάση για τη παροχή γνώσης και γνώσεων στους εκπαιδευόμενους.
Είναι σκόπιμο να παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους στη Γερμανία το κείμενο του
νόμου.
Στο παράρτημα θα βρείτε τον πλήρη HGB σαν αρχείο pdf.
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Τεστ / αξιολόγηση
1) Περιγράψτε τις διαφορές μιας προσωπικής εταιρείας απέναντι σε μια
κεφαλαιουχική εταιρεία.
2) Ποιες είναι η σημαντικότερες νομικές βάσεις του Εμπορικού Δικαίου;
3) Δώστε τον ορισμό της ΕΠΕ
4) Περιγράψτε εν συντομία τη δομή του HGB
5) Ονομάστε παρακαλώ έξι κριτήρια για την άσκηση επιτηδεύματος
6) Δώστε παρακαλώ τον ορισμό του όρου „γενική εμπορική πληρεξουσιότητα“
7) Ποιοι είναι οι σκοποί του εμπορικού μητρώου;
8) Περιγράψτε παρακαλώ τις διαφορές μεταξύ της διπλογραφικής λογιστικής και της
απλογραφικής λογιστικής
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Λύσεις:
Ερώτηση 1)
Προσωπική εταιρεία
(Εταιρεία υπό στενή έννοια)

Κεφαλαιουχική εταιρεία
(Οργανώσεις)

1) κλειστός αριθμός μελών

1) μη κλειστός κύκλος
των μελών, ανοιχτός· εάν
αντικατάσταση των εταίρων
ο αριθμός δεν αλλάζει

2) δίχως ιδία νομική προσωπικότητα
(μη νομικό πρόσωπο)

2) ίδία νομική προσωπικότητα
(νομικό πρόσωπο)

3) Εταιρείες ευθύνονται για
εταιρικά χρέη και με τις
ιδιωτικές τους περιουσίες (σε ΑΕ όχι με
ιδιωτική περιουσία)

3) βασικά ευθύνεται μόνο
η εταιρεία για
τα εταιρικά χρέη

4) Διοίκηση εκ των εταίρων: Όργανα πρέπει
να είναι εταίροι

4) Τρίτα/ξένα όργανα:
διαχείριση και
αντιπροσώπευση γίνεται
και από τρίτους

Ερώτηση 2)
•
•
•
•
•

ο Εμπορικός Κώδικας (HGB)
ο νόμος περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (GmbHG)
ο Νόμος περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG)
ο νόμος σχετικά με τους επαγγελματο-οικονομικούς συνεταιρισμούς (GenG)
το εθιμικό εμπορικό δίκαιο και τα εμπορικά έθιμα

Ερώτηση 3)
Η ΕΠΕ (GmbH) δεν είναι προσωπική εταιρεία αλλά, όπως π.χ και η Ανώνυμη
Εταιρεία μια κεφαλαιουχική εταιρεία. Εξ αυτού διαθέτει ιδία νομική προσωπικότητα.
Δηλ., είναι ένα νομικό πρόσωπο. Η ΕΠΕ δρα μέσω οργάνων, δηλ., μέσω των
διαχειριστών της. Σαν ιδία νομική προσωπικότητα η ΕΠΕ ιδρύεται με την εγγραφή
στο εμπορικό μητρώο.
Ερώτηση 4)
Το πρώτο βιβλίο του HGB (επαγγελματική τάξη των εμπόρων) ρυθμίζει την
κατάσταση των εμπόρων, εμπορικών επιχειρήσεων, βοηθών δικαιοπραξιών, γενικών
εμπορικών πληρεξούσιων, εμπορικών αντιπροσώπων και εμπορικών μεσιτών. Στο
δεύτερο βιβλίο ρυθμίζονται οι εμπορικές εταιρείες όπως η Ομόρρυθμη Εταιρεία, η
Ετερόρρυθμη Εταιρεία και η Αφανής Εταιρεία.
Το τρίτο βιβλίο απασχολείται με τα εμπορικά βιβλία και το τέταρτο βιβλίο με τις
διάφορες εμπορικές πράξεις και εμπορικές συμβάσεις, π.χ. εμπορική
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αγοραπωλησία, τις παραγγελιοδοχικές εργασίες, τις εργασίες παραγγελιοδόχου
μεταφοράς και τις εργασίες μεταφορών.
Ερώτηση 5)
Μια άσκηση επιτηδεύματος υφίσταται, όταν πρόκειται για μια οικονομική επιχείρηση,
η οποία δρα στην αγορά αυτόνομα, προγραμματισμένα και έναντι αμοιβής σαν
παροχέας υπηρεσιών.
1. Συμπεριφορά στην αγορά
Η εξωτερική παρουσία της δραστηριότητας.
2. Προγραμματισμός
Ο σχεδιασμός της δραστηριότητας για μια συγκεκριμένη διάρκεια.
3. Νομιμότητα
Η δραστηριότητα δεν επιτρέπεται να παραβιάζει τις απαγορεύσεις του νόμου και τα
χρηστά ήθη
4. Πρόθεση επίτευξης κέρδους – έναντι χρημάτων δραστηριότητα στην αγορά
Σύμφωνα με τη νομολογία η δραστηριότητα πρέπει να έχει το σκοπό επίτευξης
κέρδους (BGHZ 33, 321, 324; 36, 273, 276; 83, 382, 386)
5. Αυτονομία
Η αυτονομία της δραστηριότητας.
6. Οροθέτηση σε σχέση με τα ελεύθερα επαγγέλματα
Η δραστηριότητα των ελεύθερων επαγγελμάτων, και της εργασίας σαν καλλιτέχνης ή
επιστήμονας, δε θεωρείται κατά την παραδοτέα αντίληψη επαγγελματική
δραστηριότητα στο πνεύμα του Εμπορικού Δικαίου
Ερώτηση 6)
Γενική εμπορική πληρεξουσιότητα, ευρεία πληρεξουσιότητα, η οποία μπορεί να
απονεμηθεί μόνο από τον ιδιοκτήτη ενός εμπορικού καταστήματος ή τον νομικό του
αντιπρόσωπο και μόνο μέσω μιας ρητής δήλωσης. Η γενική εμπορική
πληρεξουσιότητα εξουσιοδοτεί το λήπτη (γενικός εμπορικός πληρεξούσιος) για
κάθε είδους δικαιοπραξία και δικαστικές πράξεις, οι οποίες ανήκουν στο αντικείμενο
ενός εμπορικού επαγγέλματος. Αποκλείονται μόνο πωλήσεις και επιβαρύνσεις
οικοπέδων και πράξεις, στις οποίες πρέπει να προβεί ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του
καταστήματος, π.χ. δήλωση στο εμπορικό μητρώο. Απέναντι σε τρίτους η έκταση της
γενικής εμπορικής πληρεξουσιότητας είναι μη περιορίσιμη (εξαίρεση συνολική και
υποκαταστηματική γενική εμπορική πληρεξουσιότητα), στην εσωτερική σχέση ο
γενικός εμπορικός πληρεξούσιος πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλους τους
περιορισμούς προς αποφυγή υποχρέωσης αποζημίωσης. Ο γενικός εμπορικός
πληρεξούσιος υπογράφει με την επωνυμία στην οποία προσθέτει το όνομά του και
μια φράση που να υποδηλώνει γενική εμπορική πληρεξουσιότητα, στη Γερμανία
γενικά pp., ppa. Η γενική εμπορική πληρεξουσιότητα μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα
στιγμή (§§ 48 κε. HGB).
Ερώτηση 7)
Εμπορικό μητρώο, δημόσιο, από το ειρηνοδικείο, εις του οποίου την περιφέρεια
έχει την έδρα του ένα πρωτοδικείο, τηρούμενο μητρώο, στο οποίο καταγράφονται οι
έννομες σχέσεις των εμπόρων και εμπορικών εταιρειών (επωνυμία, ιδιοκτήτης,
εταίροι, σχέσεις ευθύνης και εκπροσώπησης κ.α.). Αποτελείται από δύο τμήματα: A
για μεμονωμένους εμπόρους και προσωπικές εταιρείες, B για κεφαλαιουχικές
εταιρείες. Εγγραφές γνωστοποιούνται στο Ομοσπονδιακό Δελτίο Γνωστοποιήσεων
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και σε μια τοπική εφημερίδα (§§ 8 κε. HGB). Ο καθένας μπορεί να ελέγξει το
εμπορικό μητρώο. Καλόπιστοι προστατεύονται στην εμπιστοσύνη τους ως προς τη
ορθότητα των εγγραφών.
Ερώτηση 8)
Η διπλογραφική λογιστική εφαρμόζεται σχεδόν ανεξαίρετα στην οικονομία. Βασική
μορφή παράστασης είναι ο λογαριασμός, ένα σχήμα λογαριασμών με μια πλευρά
χρέωσης (αριστερή πλευρά) και μια πλευρά πίστωσης (δεξιά πλευρά). Υποδέχεται
αποθέματα και μεταβολές ενός οικονομικού πραγματικού, π.χ. ταμείο, απαιτήσεις,
διαιρεμένα κατά θετικό ή αρνητικό πρόσημο. Η διαφορά μεταξύ πλευράς χρέωσης
και πλευράς πίστωσης, δηλαδή μεταξύ του συνόλου των θετικών και αρνητικών
μεταβολών, δίδει το απόθεμα (κατάλοιπο). Εάν ένας λογαριασμός συλλαμβάνει
μόνο το απόθεμα και τις μεταβολές του ίδιου οικονομικούς πραγματικού, πρόκειται
για ένα καθαρό λογαριασμό (π.χ. λογαριασμός ταμείου, ο οποίος απεικονίζει
αποκλειστικά τις εισφορές και εξόδους χρημάτων). Σε έναν μικτό λογαριασμό
καταχωρούνται αποθέματα και μεταβολές άνισων οικονομικών πραγματικών (π.χ.
μικτός λογαριασμός εμπορευμάτων). Διακρίνει κανείς σε λογαριασμούς
αποθεμάτων (λογαριασμοί του ισολογισμού, π.χ. οικόπεδα, απαιτήσεις,
εμπορεύματα, ταμείο, ίδιο κεφάλαιο, υποχρεώσεις) και αποτελεσματικούς
λογαριασμούς (λογαριασμοί του λογαριασμού κερδών και ζημιών, π.χ. έσοδα
κύκλου εργασιών, έσοδα τόκων, αμοιβές, μισθοί, φόροι.)
Η απλογραφική λογιστική δε διαθέτει αποτελεσματικούς αλλά μόνο αποθεματικού
λογαριασμούς. Σήμερα βρίσκει σπανιότερα εφαρμογή. Το αποτέλεσμα δεν
εξακριβώνεται εις διπλούν, αλλά απλά με την περιουσιακή σύγκριση κατά την
ακόλουθη εξίσωση: Αποτέλεσμα = τελικό κεφάλαιο πλην αρχικό κεφάλαιο συν
αναλήψεις πλην εισφορές. Η χρονολογική και συστηματική καταγραφή των
συναλλακτικών συμβάντων γίνεται στο ημερολόγιο. Αγορές σε χρήμα καταγράφονται
ξεχωριστά στο βιβλίο ταμείου, πιστωτικές συναλλαγές σε βιβλία πελατών και
προμηθευτών.
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Εξειδικευμένο λεξιλόγιο της συγκεκριμένης ενότητας
Εμπορικό Δίκαιο
έμποροι
Εμπορικός Κώδικας (HGB)
έμπορος εκ του νόμου
δυνητικός έμπορος
γενική εμπορική πληρεξουσιότητα
εμπορική εταιρεία
εμπορικό μητρώο
λογιστική
άσκηση επιτηδεύματος
Προσωπική Εταιρεία
Ανώνυμη Εταιρεία
Ομόρρυθμη Εταιρεία
Ετερόρρυθμη Εταιρεία
Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού
κεφαλαιουχική εταιρεία
Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης
κατά μετοχές Ετερόρρυθμη Εταιρεία
απλογραφική λογιστική
διπλογραφική λογιστική
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Παραπομπές στο Διαδίκτυο:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

http://www.rechtslexikon-online.de/Handelsrecht.html
http://de.encarta.msn.com
ww.handelsgesetzbuch.de
ww.juraforum.de/lexikon/Handwerkskammer
http://www.uni-konstanz.de/FuF/Jura/fezer/HandelsrechtskriptSS07.pdf
http://lexikon.meyers.de/meyers/Handelsgesetzbuch
http://lexikon.meyers.de/meyers
http://www.bwclub.de/finanzlexikon/g/gmbh.htm
http://www.koeblergerhard.de/Rechtsgriechisch/EinfuehrungGriechisch.pdf
www.rechtsanwalt.gr (: KOSMIDIS & PARTNER ANWALTSGESELLSCHAFT)
http://www.rechtsanwalt-griechenland.de/gesellschaft-in-griechenland.html
http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html
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Παραρτήματα
Στο παράρτημα θα βρείτε τον πλήρη HGB σαν αρχείο PDF
Quelle: http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html
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