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1. 

Το νομικό σύστημα της Κύπρου 

 

Το νομικό σύστημα της Κύπρου είναι μοναδικό, θα μπορούσαμε να το 

χαρακτηρίσουμε και ως ποικιλόμορφο. Ο λόγος είναι ότι το ιδιωτικό δίκαιο της 

Κύπρου βασίζεται στο κοινό δίκαιο, το οποίο έχει κωδικοποιηθεί σε νομοθετήματα. 

Το δημόσιο δίκαιο της Κύπρου βασίζεται σε μια ηπειρωτική παράδοση. Η νομοθεσία 

της Κύπρου έχει μια μάλλον διακριτή αποικιακή απόχρωση. Το χαρακτηριστικό 

αυτό οφείλεται στην ιστορία των αποικιακών εισβολών στη χώρα. Εξαιτίας της 

τουρκικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της χώρας, αλλά και των δεκαετιών που 

χαρακτηρίστηκαν από έκτακτες πολιτικές συνθήκες, στην Κύπρο έχει επικρατήσει μια 

παραδοσιακή νοοτροπία αέναης προσωρινότητας. Αυτοί οι παράγοντες έχουν 

συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ξεχωριστής και σύνθετης εικόνας ενός μοναδικού 
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νομικού συστήματος, το οποίο δεν έχει μελετηθεί ιδιαιτέρως σε βάθος, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό1. 

 

Κατά την αρχαιότητα 

Σύμφωνα με τη μυθολογία, ρόλο νομοθέτη στην Κύπρο κατά την αρχαιότητα είχε 

μια Κύπρια, η Δημώνασσα. Είχε θεσπίσει 3 νόμους, τους οποίους αναγνώριζαν όλοι 

οι υπόλοιποι Κύπριοι. Αυτοί οι 3 νόμοι ήταν οι εξής: 

1. Κάθε σύζυγος που απατάει τον σύζυγό της θα κουρεύεται γουλί και θα 

καταχωρείται επισήμως ως παντρεμένη πόρνη. 

2. Απαγορεύεται να θάβονται οι αυτόχειρες. 

3. Η σφαγή ενός ταύρου τιμωρείται με εκτέλεση. 

Είναι σαφές ότι οι εποχές έχουν αλλάξει, όπως και το νομικό σύστημα της Κύπρου. 

Με το πέρασμα των χρόνων, οι παρακάτω αποικιοκράτες κατέλαβαν την Κύπρο. 

Ανακατασκευάστηκε ολόκληρο το νομικό σύστημα. Συνέπεια ήταν το νομικό 

σύστημα να επηρεαστεί από διάφορους πολιτισμούς και από τους νόμους των πρώην 

κατακτητών που θα μελετήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο. 

                                                           
1THE CONTRIBUTION OF MIXED LEGAL SYSTEMS TO EUROPEAN PRIVATE LAW (Jan Smits ed., 

Intersentia 2001); JAN SMITS, THE MAKING OF EUROPEAN PRIVATE LAW: TOWARD A IUS COMMUNE 

EUROPAEUM AS A MIXED LEGAL SYSTEM (Intersentia 2002). 
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https://www.pinterest.co.uk/harpwiki/harps-in-4th-century-bce/?lp=true 

 

Από τη βυζαντινή εποχή έως την αποικιοκρατία 

Κατά τη βυζαντινή εποχή, η νομοθεσία του Βυζαντίου αποτελούσε την ευρέως 

αναγνωρισμένη νομοθεσία της χώρας. Ήταν μέρος του νομικού κώδικα των Ασσιζών, 

που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο της φραγκοκρατίας (1192-1489) και της 

ενετοκρατίας (1489-1570).  Κατά τον 16ο αιώνα, οι Ενετοί επιχείρησαν να εισάγουν 

το δικό τους νομικό σύστημα. Ωστόσο, κατά την οθωμανική περίοδο (1570-1878) οι 

περισσότεροι κάτοικοι της Κύπρου εφάρμοζαν την οθωμανική νομοθεσία.  
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Από τον 16ο έως τον 19ο αιώνα, οι Ενετοί επιθυμούσαν να εισάγουν το δικό τους 

νομικό σύστημα. Από το 1570 έως το 1878, οι οθωμανικοί κώδικες ήταν οι νόμοι που 

χρησιμοποιούνταν και εφαρμόζονταν2. 

Το 1869 τέθηκε σε εφαρμογή ένας νέος κώδικας γνωστός ως «Mejelle» ή «Αστικός 

Κώδικας της 10ης Μαρτίου 1869». Βασιζόταν στις αποφάσεις και τα «λεχθέντα εν 

παρόδω» του Ιμάμη. Το κείμενο λέγεται ότι είχε σημαντικές ομοιότητες με τη 

«Χεττάγια», ένα κραταιό ινδικό καθεστώς. 

Ο Οθωμανικός Εμπορικός Κώδικας έμοιαζε, επίσης, με τον Ναπολεόντειο Κώδικα 

που εφαρμόστηκε στη Γαλλία κι ενίοτε σε ευρύτερες περιοχές της Ευρώπης. Ο 

Οθωμανικός Ποινικός Κώδικας και ο Ναυτικός Κώδικας που χρησιμοποιούνταν 

εκείνη την εποχή βασίζονταν, επίσης, στην γαλλική νομοθεσία περί κακουργημάτων 

και στο γαλλικό ναυτικό δίκαιο, αντίστοιχα. 

Έως το 1878 εφαρμόστηκαν και άλλα οθωμανικά νομοθετήματα στην Κύπρο, όπως 

το κληρονομικό δίκαιο, ο νόμος περί Τύπου, ο νόμος περί ακίνητης περιουσίας και ο 

νόμος περί ορυχείων. Ωστόσο, το 1878 η Τουρκία παραχώρησε την Κύπρο στη 

Μεγάλη Βρετανία ως μέρος της Σύμβασης Αμυντικής Συμμαχίας που συνάφθηκε στις 

4 Ιουνίου 1878 ανάμεσα στην Τουρκία και τη Μεγάλη Βρετανία. Στην υπογραφή της 

εν λόγω σύμβασης οδήγησε η ανησυχία της Τουρκίας ότι η Ρωσία κατελάμβανε 

ολοένα περισσότερες περιοχές με γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Τουρκία. Η 

                                                           
2Savvides D, 'Cyprus ∙ The Current Legal And Policy Outlook Of Public Procurement And PPP In 

Cyprus' (2017) 12 European Procurement & Public Private Partnership Law Review 
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Τουρκία ζήτησε τη βοήθεια της Μεγάλης Βρετανίας, κι έτσι παραχωρήθηκε η 

διοίκηση και η κατοχή της Κύπρου στη Μεγάλη Βρετανία έναντι μέρους του 

δημοσιονομικού πλεονάσματος της τελευταίας, το οποίο κατ’ εκτίμηση ανήλθε στα 

22.936 «πουγγία», όπου «έκαστον πουγγίον = 500 γρόσια». 

Αρχικά, η διοίκηση της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία θα αποτελούσε ένα 

προσωρινό μέτρο. Υπήρχε η πεποίθηση πως όταν η Ρωσία έφευγε από την Αρμενία, 

θα έπαυε η κατοχή και η διοίκηση της Κύπρου από τη Μεγάλη Βρετανία, και η 

Κύπρος θα επέστρεφε στους Οθωμανούς. 

 

Η ίδρυση της Δημοκρατίας 

Η Κύπρος έγινε βρετανική αποικία λόγω της αρχικής κατοχής του νησιού από την 

Τουρκία και τη μετέπειτα παραχώρησή της στη Μεγάλη Βρετανία. Η βρετανική 

διακυβέρνηση της Κύπρου διήρκησε 82 χρόνια, από το 1878 έως το 1960, όταν το 

έθνος διεκδίκησε την ανεξαρτησία του. Οι βασικές αλλαγές που επέφερε η βρετανική 

διακυβέρνηση στο κυπριακό νομικό σύστημα ήταν η εισαγωγή των αρχών κοινού 

δικαίου, και συγκεκριμένα το νομικό προηγούμενο, το σκεπτικό των δικαστικών 

αποφάσεων και η ευθυδικία. Μεταξύ των πράξεων που εισήγαγαν οι Βρετανοί ήταν και 

ο ποινικός κώδικας. Κάποιοι από τους νόμους που εισήχθησαν ήταν το βρετανικό 

ποινικό δίκαιο και ο νόμος περί αστικών αδικημάτων. Ορισμένες βρετανικές 

υποθέσεις με βαρύνουσα σημασία, όπως η υπόθεση Donoghue κατά Stevenson για 

τον νόμο περί αμέλειας, αποτέλεσαν ισχύον δίκαιο και στην Κύπρο. Μετά το 1960 
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και την ανεξαρτησία της Κύπρου, υπήρξε μια ώθηση για τη διατήρηση του αγγλικού 

νομικού συστήματος. Σύμφωνα με τον νόμο των δικαστηρίων (14/60), ενότητα 

29(1)(β), προβλέπεται ότι επιπλέον της εφαρμογής του συντάγματος της Κυπριακής 

Δημοκρατίας και των νόμων που διατηρεί το άρθρο 188 του συντάγματος, τα 

δικαστήρια της Κύπρου διατηρούν επίσης το κοινό δίκαιο, τις αρχές ευθυδικίας και 

την αγγλική νομοθεσία που εφαρμόζονταν στην Κύπρο πριν από το 1960. Κατά 

συνέπεια, οι εμπορικές, κοινωνικές και νομικές νόρμες της Κύπρου είναι παρόμοιες με 

τις αντίστοιχες του Ηνωμένου Βασιλείου3. 

Σε διαδικαστικό επίπεδο, η πλειονότητα των δικαστικών διαδικασιών της Κύπρου 

εμπνέονται από τις αντίστοιχες διαδικασίες του Ηνωμένου Βασιλείου – και μάλιστα σε 

τέτοιο βαθμό που πολλοί νόμοι μεταφράζονται στην αγγλική γλώσσα. Όπως 

συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Κύπρο παρέχεται το δικαίωμα ορθής 

διαδικασίας και το δικαίωμα έφεσης. Η αρχή της ορθής διαδικασίας δεν προβλέπεται 

απλώς από τη νομοθεσία, αλλά εφαρμόζεται σε όλη τη χώρα. Έτσι διασφαλίζεται πως 

όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα σε δίκαιη και δημόσια δίκη ενώπιον των ομότιμών 

τους. Ομοίως, οι κατηγορούμενοι έχουν δικαίωμα να παρίστανται στη δίκη τους και 

δικαίωμα νομικής εκπροσώπησης. Εάν ένας κατηγορούμενος δεν έχει την οικονομική 

δυνατότητα να προσλάβει νομικό εκπρόσωπο, τότε ο νομικός εκπρόσωπος διορίζεται 

δημοσία δαπάνη. Εναλλακτικά, ο κατηγορούμενος δύναται να προσκομίσει 

                                                           
3The Mixed Legal System of the Republic of Cyprus, supra note 4, at 443-445. 
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αποδεικτικά στοιχεία και να εξετάσει τους μάρτυρες ο ίδιος προσωπικά, αντί κάποιου 

επίσημου νομικού εκπροσώπου.  

Όπως συμβαίνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχουν διαφορετικές βαθμίδες 

δικαστηρίων που αναλαμβάνουν διαφορετικές υποθέσεις. Τα Επαρχιακά Δικαστήρια 

ασχολούνται συνήθως με ποινικές και αστικές υποθέσεις, οι οποίες σε περίπτωση 

άσκησης έφεσης μπορεί να παραπεμφθούν στο Ανώτατο Δικαστήριο. Το Ανώτατο 

Δικαστήριο εκδίδει οριστικές αποφάσεις βάσει του διοικητικού δικαίου και ακολουθεί 

τις αρχές του γαλλικού δικαίου. Επίσης, αυτά τα δικαστήρια εκδικάζουν υποθέσεις 

πολιτικών αδικημάτων και αδικημάτων που άπτονται της ασφάλειας.  

Αντίθετα με το αγγλικό σύστημα, το κυπριακό νομικό σύστημα διαθέτει γραπτό 

σύνταγμα που βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 

Επίσης, το σύνταγμα εμπνέεται από την εφαρμογή της εν λόγω σύμβασης στις ΗΠΑ 

και σε όλη την Ευρώπη.  

 

Πηγές του κυπριακού δικαίου 

Η Κύπρος θεωρείται ότι είναι μια πρόσφατη δημοκρατία. Έτσι, οι νόμοι και το 

νομικό σύστημά της δεν είναι τόσο ανεπτυγμένα και απορρέουν κυρίως από το 

αγγλικό δίκαιο. Σύμφωνα με το άρθρο 29(1) του νόμου των δικαστηρίων του 1960, οι 

αγγλικοί νόμοι διατηρούνται στο κυπριακό νομικό σύστημα από τη σύστασή του το 
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1960. Αυτό σημαίνει ότι η κυπριακή νομοθεσία βασίζεται κυρίως στο αγγλικό νομικό 

σύστημα. Οι τρεις βασικοί πυλώνες του κυπριακού δικαίου είναι οι εξής4: 

1) Το κοινό δίκαιο 

Το αγγλικό σύστημα κοινού δικαίου θεωρείται πως αποτελεί μια πλούσια συλλογή 

αρχών δικαίου που έχουν επηρεαστεί από το ρωμαϊκό δίκαιο, αλλά έχουν 

διατηρήσει την ιδιαίτερη φύση τους. Επίσης, θεωρείται ότι το κοινό δίκαιο είναι 

αρκετά χαλαρό, και ότι λόγω της απλότητάς του αφομοιώνεται εύκολα. 

2) Οι αρχές της ευθυδικίας 

Οι κανόνες ευθυδικίας αποτελούν βασικά τις πιο ουσιαστικές αρχές δικαίου στην 

Κύπρο και έχουν συμπεριληφθεί στο νομικό σύστημα προκειμένου να καλύψουν 

κάποια μικρά κενά του κοινού δικαίου. Επίσης, είναι γνωστοί ως αξιώματα 

ευθυδικίας και ενισχύουν την επικράτηση της δικαιοσύνης στην κοινωνία. 

3) Γραπτό δίκαιο 

Το γραπτό δίκαιο βασίζεται στη νομοθεσία που θεσπίζεται από το κοινοβούλιο. 

Ακριβώς επειδή το κυπριακό νομικό σύστημα εξάγεται από το αντίστοιχο 

βρετανικό σύστημα, θεωρείται για την Ευρώπη ότι αποτελεί ένα ολοκληρωμένο 

και πλούσιο σύνολο κανόνων. 

                                                           
44Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 

2003) 
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Η διοίκηση του κυπριακού συστήματος δικαιοσύνης 

Εκ πρώτης όψεως, η διοίκηση του συστήματος δικαιοσύνης στην Κύπρο φαίνεται 

απολύτως όμοια με αυτή του αγγλικού δικαίου. Ωστόσο, η σύγχρονη δομή είναι 

μάλλον κληροδότημα της ύστερης αποικιακής περιόδου και είναι σαφώς επηρεασμένη 

από τη συγχώνευση των δύο παλαιών ανώτατων δικαστηρίων της Κύπρου, που 

προβλεπόταν κατά τη σύστασή τους. Το δικαστικό σύστημα της Κύπρου συχνά 

συμμορφώνεται με την παράδοση του κοινού δικαίου, χρησιμοποιώντας εργαλεία και 

συλλογιστικές του κοινού δικαίου (αν και αυτό αποτελεί σημείο διαφωνίας μεταξύ των 

νομικών)5. Το αγγλικό κοινό δίκαιο και το κυπριακό κοινό δίκαιο παρουσιάζουν 

αναλογίες ως προς τη χρήση του δικονομικού δικαίου – ακόμη και σε τομείς όπου το 

ουσιαστικό δίκαιο έχει αντιγραφεί σχεδόν πλήρως από το ηπειρωτικό δίκαιο6. 

 

Η δικαστική διαδικασία 

Το κυπριακό νομικό σύστημα περιλαμβάνει δύο είδη δικαστηρίων: 

❖ Το Ανώτατο Δικαστήριο 

❖ Τα Κατώτερα Δικαστήρια 

                                                           
1. 5THE CONTRIBUTION OF MIXED LEGAL SYSTEMS TO EUROPEAN PRIVATE LAW (Jan Smits ed., 

Intersentia 2001); JAN SMITS, THE MAKING OF EUROPEAN PRIVATE LAW: TOWARD A IUS COMMUNE 

EUROPAEUM AS A MIXED LEGAL SYSTEM (Intersentia 2002). 
6Savvides D, 'Cyprus ∙ The Current Legal And Policy Outlook Of Public Procurement And PPP In 

Cyprus' (2017) 12 European Procurement & Public Private Partnership Law Review 
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Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου 

Το 1964 ιδρύθηκε Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου βάσει του νόμου περί απονομής 

δικαιοσύνης. Το Ανώτατο Δικαστήριο αποτελείται από 13 μέλη, τα οποία είναι 

«νομικοί υψηλού επαγγελματικού και ηθικού επιπέδου». Αυτό το δικαστήριο έχει 

δικαιοδοσία σε ποινικές και αστικές υποθέσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκδίκασης. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου έχει την εξουσία να ενεργεί ως 

Διοικητικό Δικαστήριο, Εφετείο, Ναυτοδικείο και φυσικά ως Ανώτατο Συνταγματικό 

Δικαστήριο.  

Τα Κατώτερα Δικαστήρια 

Στην Κύπρο υπάρχουν έξι είδη κατώτερων δικαστηρίων7: 

1. Επαρχιακά Δικαστήρια 

Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στην Κύπρο εκδικάζουν υποθέσεις κοινού και ποινικού 

δικαίου. Στην Κύπρο υπάρχουν πέντε Επαρχιακά Δικαστήρια, τα οποία έχουν την 

εξουσία να προβαίνουν σε οποιαδήποτε ενέργεια εντός της επικράτειας του εκάστοτε 

δικαστηρίου. Ομοίως, τα Επαρχιακά Δικαστήρια μπορούν να εμπλακούν σε 

οποιαδήποτε υπόθεση δεν έχει ανατεθεί συγκεκριμένα στη δικαιοδοσία των 

Δικαστηρίων Εργατικών Διαφορών, των Οικογενειακών Δικαστηρίων, των 

Δικαστηρίων Ελέγχου Ενοικιάσεων ή του Ανώτατου Δικαστηρίου.  

2. Οικογενειακά Δικαστήρια 

                                                           
7Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 2003) 
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Κάθε περιοχή της Κύπρου έχει το δικό της Οικογενειακό Δικαστήριο. Τα 

Οικογενειακά Δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία για περιουσιακά ζητήματα σε 

περίπτωση διαζυγίου, υποθέσεις διατροφής και διαφωνίες για την επιμέλεια και την 

πληρωμή διατροφής για τα τέκνα, ή άλλους τομείς του οικογενειακού δικαίου όπως οι 

ακυρώσεις γάμων. 

3. Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών    

Το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών έχει την έδρα του στη Λευκωσία και είναι το 

μόνο αρμόδιο για την εκδίκαση διαφορών στο πλαίσιο εργασιακών σχέσεων. Απουσία 

Εργατοδικείου, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι στην Κύπρο προσφεύγουν ενώπιον 

του Δικαστηρίου Εργατικών Διαφορών. 

4. Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων 

Στην Κύπρο υπάρχουν τρία Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων. Τα τρία δικαστήρια 

αναλαμβάνουν υποθέσεις από τις πέντε επαρχίες της Κύπρου: η Λευκωσία έχει δικό 

της δικαστήριο, η Λεμεσός και η Πάφος μοιράζονται το ίδιο δικαστήριο, όπως 

επίσης η Λάρνακα και η Αμμόχωστος μοιράζονται το ίδιο δικαστήριο. Τα 

Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων χειρίζονται ένα ευρύ φάσμα υποθέσεων που 

αφορούν τις ενοικιάσεις ακίνητης περιουσίας. Συνήθεις υποθέσεις αφορούν την 

προσαρμογή των ενοικίων και τις εξώσεις. 

5. Στρατιωτικά Δικαστήρια 

Τέσσερα χρόνια μετά την ανεξαρτησία της Κύπρου, ο Στρατιωτικός Ποινικός 

Κώδικας του 1964 θέσπισε την ίδρυση του Στρατιωτικού Δικαστηρίου. Το 
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Στρατιωτικό Δικαστήριο έχει ποινική δικαιοδοσία επί των μελών των ενόπλων 

δυνάμεων. Είναι ένα σαφώς διαδικαστικό δικαστήριο που ακολουθεί τον Στρατιωτικό 

Ποινικό Κώδικα και τους σχετικούς διαδικαστικούς κανονισμούς8. 

Τα δικαστήρια της Κύπρου οργανώνονται όπως περιγράφεται παρακάτω: 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 

 

Επαρχιακό 

Δικαστήριο 

Κακουργιο-

δικεία 

Οικογενειακά 

Δικαστήρια 

Δικαστήρια 

Εργατικών 

Διαφορών 

Δικαστήρια 

Ελέγχου 

Ενοικιάσεων 

Στρατιωτικό 

Δικαστήριο 

 

ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΤΑΔΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ9 

Το δίκαιο βασίζεται κυρίως στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στους Κανόνες 

Πολιτικής Δικονομίας. Αμφότερα βασίζονται στο αγγλικό δίκαιο και την αγγλική 

πρακτική που εφαρμοζόταν τη δεκαετία του 1950. Οι Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας 

ακολουθούν την αγγλική Λευκή Βίβλο του 1954 με ελάχιστες τροποποιήσεις. Οι 

Κανόνες Πολιτικής Δικονομίας πραγματεύονται τα εξής: 

                                                           
8Krawietz W, Political And Legal System Of The Republic Of Cyprus (Duncker & Humblot GmbH 2003) 

9 Το κείμενο που αφορά τη δικονομία στην Κύπρο έχει αντιγραφεί από τον λόγο του Γιώργου Λιασίδη στο 
συνέδριο της EURESEAU, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2015, που μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση 
http://www.studiofinpro.it/wp-content/uploads/INTRODUCTION-TO-CYPRUS-LEGAL-SYSTEM.pdf 
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1. Έγερση διαδικασιών και σχετικές επιδόσεις 

 2. Διαδικαστικά έγγραφα  

3. Προδικαστικά ζητήματα, όπως οι τριτανακοπές, το δικαίωμα ανακάλυψης, τα 

στοιχεία κτλ. 

 4. Δίκη  

5. Έφεση  

6. Εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων  

Τα κύρια στάδια της πολιτικής δικονομίας έχουν ως εξής:  

1. Κατάθεση κλητήριου θεσπίσματος, γενικώς ή ειδικώς προσυπογραμμένο, για 

την επίδοση κλητήριου θεσπίσματος στους εναγόμενους.  

2. Κατάθεση ειδοποίησης παράστασης από τον εναγόμενο εντός 10 ημερών από 

την ημερομηνία επίδοσης. Εάν ο εναγόμενος αμφισβητεί τη δικαιοδοσία, θα 

πρέπει να ζητήσει άδεια για να αιτηθεί παράστασης υπό όρους. Εάν ο 

εναγόμενος βρίσκεται εκτός της δικαιοδοσίας, ο ενάγων οφείλει πρώτα να 

ζητήσει άδεια για να σφραγίσει το κλητήριο θέσπισμα και άδεια για να το 

επιδώσει εκτός της δικαιοδοσίας. Εάν κατατεθεί ένα γενικώς 

προσυπογραμμένο δικόγραφο αγωγής, τότε πρέπει να κατατεθεί δικόγραφο 

αγωγής εντός 10 ημερών από την παράσταση. Ο εναγόμενος πρέπει να 

καταθέσει υπόμνημα αντίκρουσης εντός 14 ημερών έπειτα από την κατάθεση 

ειδοποίησης παράστασης, εφόσον έχει υποβληθεί ειδικώς προσυπογραμμένο 
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κλητήριο θέσπισμα, ή εντός 14 ημερών έπειτα από το δικόγραφο αγωγής, 

εφόσον έχει υποβληθεί γενικώς προσυπογραμμένο κλητήριο θέσπισμα. Ο 

ενάγων δύναται να καταθέσει απάντηση εντός 7 ημερών από την παραλαβή του 

υπομνήματος αντίκρουσης, χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό. Εάν ο 

εναγόμενος προβεί σε ανταγωγή, ο ενάγων οφείλει να καταθέσει την απάντηση 

και την αντίκρουση της ανταγωγής εντός 14 ημερών από την ανταγωγή. Μόλις 

ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά έγγραφα, αμφότερα τα μέρη δικαιούνται να 

ζητήσουν ημερομηνία ακρόασης από το δικαστήριο. 

3.  Ο γραμματέας κανονίζει τις οδηγίες και ο δικαστής αποφασίζει πότε ορίζεται 

η ακρόαση της υπόθεση. Πριν από τη δίκη, αμφότερα τα μέρη δύνανται να 

υποβάλλουν διάφορα προδικαστικά αιτήματα. Κατά τη διάρκεια της δίκης, 

αμφότερα τα μέρη προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία. Κάθε δικηγόρος 

εξετάζει τους δικούς του μάρτυρες, και στη συνέχεια μπορεί να γίνει 

αντεξέταση και επανεξέταση των μαρτύρων. Τέλος, γίνονται οι αγορεύσεις 

αμφότερων των μερών ώστε να εκδοθεί η δικαστική απόφαση. 

Τα κύρια στάδια της ποινικής δικονομίας έχουν ως εξής:  

Εφαρμοστέο δίκαιο θεωρείται ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Στην ενότητα 3 του 

κεφαλαίου 155 του εν λόγω κώδικα προβλέπεται ότι σε περίπτωση απουσίας 

κυπριακών διατάξεων, εφαρμόζεται η αγγλική πρακτική. Οι έρευνες σχετικά με τα 

εκάστοτε αδικήματα συνήθως διενεργούνται από αξιωματικούς της αστυνομίας που 

έχουν την αρμοδιότητα να ζητήσουν από οποιοδήποτε άτομο να παρουσιαστεί στο 

αστυνομικό τμήμα προκειμένου να εξεταστεί, να ληφθούν καταθέσεις ή να 
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συμπληρωθούν έντυπα, και να προβαίνουν σε συλλήψεις ή έρευνες. Συνήθως οι 

ποινικές διώξεις εγείρονται μέσω κατηγορίας που λαμβάνει συγκεκριμένη μορφή. 

Συνήθως η κατηγορία παρουσιάζεται ενώπιον ενός δικαστή, ο οποίος διατάζει να 

καταχωρηθεί και στη συνέχεια εκδίδεται κλητήριο θέσπισμα για την παράσταση του 

κατηγορουμένου. Η επίδοση του κλητήριου θεσπίσματος γίνεται προσωπικά. Σε όλες 

τις ποινικές υποθέσεις, τόσο του Επαρχιακού Δικαστηρίου όσο και του 

Κακουργιοδικείου, κάθε δικηγόρος εξετάζει πρώτα τους μάρτυρές του και ακολουθεί 

αντεξέταση και επανεξέταση των μαρτύρων, όπως συμβαίνει και στις αστικές 

υποθέσεις. Στις συνοπτικές δίκες και στις δίκες για πληροφορίες, δηλ. στο 

Κακουργιοδικείο, ο κατηγορούμενος απαντάει στην κατηγορία ή στις πληροφορίες 

για το Κακουργιοδικείο, και δηλώνει ένοχος ή αθώος. Ο κατηγορούμενος πάντοτε 

θεωρείται αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Έπειτα από τη δήλωση περί ενοχής 

ή αθωότητας του κατηγορουμένου, το δικαστήριο συνεχίζει την ακροαματική 

διαδικασία με τον κατήγορο να παραθέτει τα αποδεικτικά στοιχεία του. Όταν ο 

κατήγορος ολοκληρώσει, η υπεράσπιση μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν υπάρχει 

αληθοφάνεια της προβαλλόμενης αξίωσης. Εάν ο ισχυρισμός εισακουστεί, τότε η δίκη 

ολοκληρώνεται και αθωώνεται ο κατηγορούμενος. Διαφορετικά, το δικαστήριο 

συνεχίζει με την υπεράσπιση του κατηγορουμένου, αλλά πρέπει να ενημερώσει τον 

κατηγορούμενο α) ότι δύναται να δώσει μη ένορκη κατάθεση και β) ότι σε αυτήν την 

περίπτωση δεν οφείλει να υποβληθεί σε αντεξέταση, ή γ) ότι μπορεί να προσκομίσει 

αποδεικτικά στοιχεία εφόσον δώσει όρκο και δ) ότι σε αυτήν την περίπτωση θα 

υποβληθεί σε αντεξέταση. Το μέρος εκείνο που κάλεσε μάρτυρα τελευταίο δύναται να 
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απευθυνθεί πρώτο στο δικαστήριο και το έτερο μέρος θα πρέπει να ανταποκριθεί. 

Κατά την ολοκλήρωση της δίκης, βγαίνει η ετυμηγορία. Το δικαστήριο δύναται είτε 

να αθωώσει τον κατηγορούμενο είτε να τον κρίνει ένοχο και να του επιβάλει την 

ανάλογη ποινή. Σε συνοπτικές δίκες, εάν δεν εμφανιστεί ο κατηγορούμενος, το 

δικαστήριο δύναται είτε να εκδώσει ένταλμα σύλληψης είτε να προχωρήσει σε 

ερημοδικία. Για αδικήματα που επιφέρουν ποινή φυλάκισης άνω των 5 ετών, πρέπει να 

γίνεται προκαταρκτική εξέταση από δικαστή, προκειμένου να διαπιστώνεται εάν 

υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να παραπεμφθεί ο κατηγορούμενος σε δίκη. Εάν ο 

δικαστής αποφασίσει να παραπέμψει τον κατηγορούμενο σε δίκη, η υπόθεση 

παραπέμπεται στο Κακουργιοδικείο. 

Προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ 

Η Συνθήκη Προσχώρησης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση («ΕΕ»), που 

προσυπογράφηκε από τον πρόεδρο Τάσσο Παπαδόπουλο στις 16 Απριλίου 2003, 

αποτελεί νομικό ορόσημο στη διαδρομή της Κύπρου προς την πλήρη ένταξή της 

στην ΕΕ. Επίσης, αποτελεί σημείο αναφοράς για το μέλλον της Κύπρου. Η συνθήκη 

αποτελεί κατόρθωμα για την Κύπρο όσον αφορά την απόκτηση ευρωπαϊκού κύρους, 

παρόλο που ως έθνος τοποθετείται γεωγραφικά και ιστορικά εντός της ηπείρου. 

Η Κύπρος επικύρωσε τη Συνθήκη Προσχώρησης στις 14 Ιουλίου 2003. Μέσα σε ένα 

έτος, την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος ολοκλήρωσε και επισήμως την ένταξή της στην 
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ΕΕ, μαζί με την Εσθονία, την Πολωνία, την 

Ουγγαρία, τη Λιθουανία, τη Λετονία, τη Μάλτα, 

τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Τσεχία10. 

Η προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ σήμαινε ότι 

το σύνταγμα της χώρας έπρεπε να αναθεωρηθεί, 

ώστε το δίκαιο της ΕΕ να προέχει της εθνικής 

νομοθεσίας και του συντάγματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10KOKUBO Y, 'The EU Membership Of Cyprus And The' (2004) 2004 EU Studies  

 

Προσχώρηση στην ΕΕ 

Πολλοί λόγοι έχουν 

οδηγήσει μικρές χώρες 

όπως την Κύπρο να 

προσχωρήσουν στην 

ΕΕ. Ο σημαντικότερος 

είναι τα οικονομικά 

οφέλη που μπορούν 

να συμβάλλουν στην 

ανάπτυξη των χωρών. 

Η ΕΕ παρέχει και άλλα 

μεγάλα οφέλη στα 

κράτη-μέλη, όπως 

δάνεια και διάσωση 

σε περιόδους ύφεσης 

ή οικονομικών 

προβλημάτων. Ένας 

δεύτερος λόγος είναι η 

γοητεία των πολιτικών 

συμφερόντων, που 

επιτρέπει στα κράτη-

μέλη να λαμβάνουν 

μέρος σε μεγάλες 

πολιτικές αποφάσεις. 

Τέλος, η ασφάλεια 

που μπορεί να δώσει η 

ΕΕ στα κράτη-μέλη 

είναι ένα σημαντικό 

πλεονέκτημα, καθώς - 

αν και μικρής έκτασης 

- παρέχει ένα χρήσιμο 

μέτρο προστασίας. 
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Ορόσημα για τη διαδρομή της Κύπρου προς την ΕΕ: 

 

19 Δεκεμβρίου 1972 

Υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης ανάμεσα στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, η 

οποία τέθηκε σε εφαρμογή την 1η Ιουνίου 1973. 

4 Ιουλίου 1990 

Η Κύπρος υποβάλλει αίτημα συμμετοχής στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες. 

31 Μαρτίου 1998 

Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης ανάμεσα στην Κύπρο και τη ΕΕ. 

13 Δεκεμβρίου 2002 

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αποφασίζει στην Κοπεγχάγη να δεχτεί την Κύπρο ως νέο κράτος-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

16 Απριλίου 2003 

Η Κύπρος υπογράφει τη Συνθήκη Προσχώρησης στην Αθήνα. 

1η Μαΐου 2004 

Η Κύπρος γίνεται μέλος της ΕΕ. 

 

Ο αντίκτυπος της ΕΕ στο κυπριακό νομικό σύστημα 

Η πλήρης ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε καίριο σημείο στην 

ιστορία του νησιού, και φυσικά είχε σημαντικό αντίκτυπο. Λόγω της προσχώρησης, 

από την 1η Μαΐου 2004 η Κύπρος δεσμεύεται από το δίκαιο της ΕΕ· επομένως, 

τυχόν μη συμβατοί εσωτερικοί νόμοι δεν δύναται να ισχύσουν καθώς υπερέχει το 

δίκαιο της ΕΕ. Επίσης, οι Κύπριοι πολίτες έχουν το δικαίωμα να προσφύγουν 

εναντίον της πολιτείας ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σε περίπτωση που 

υποστούν βλάβη ή αδικία λόγω τυχόν αδυναμίας της κυπριακής κυβέρνησης να 
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εφαρμόσει το δίκαιο της ΕΕ11. Κάτι ακόμη που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι λόγω 

του δυαδικού δικαστικού συστήματος της Κύπρου δεν υπάρχουν ένδικα μέσα 

αποκατάστασης ανάμεσα στα πρωτοδικεία και το Ανώτατο Δικαστήριο. Συνεπώς, οι 

εφέσεις παραπέμπονται αυτομάτως στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Επίσης, η ευρωπαϊκή 

νομοθεσία περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχε επιβλαβείς συνέπειες για κάποια κράτη-

μέλη, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Αυτό αποδεικνύεται από τον Νόμο περί 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που περιλαμβάνει αρκετά άρθρα βάσει των οποίων 

δεσμεύονται όλα τα κράτη-μέλη. Ένα σχετικό παράδειγμα είναι το Ενιαίο Ευρωπαϊκό 

Σύστημα Ασύλου, που θέτει ως στόχο να διασφαλίσει πως όλοι οι αιτούντες άσυλο 

που φτάνουν σε οποιοδήποτε κράτος-μέλος πρέπει να καλωσορίζονται εφόσον 

πράγματι αναζητούν έναν ασφαλή τόπο ή πρόκειται για άτομα διωκόμενα από τη 

χώρα τους. Όπως είναι σαφές, με την προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ 

διασφαλίζεται ότι η Κύπρος δεσμεύεται από τους νόμους που έχει θεσπίσει το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, τους οποίους και έχει προσυπογράψει κατά την αίτηση 

προσχώρησης στην ΕΕ.  

 

Περίληψη κεφαλαίου 

Βάσει όσων αναφέρθηκαν έως εδώ, φαίνεται ότι το κυπριακό νομικό σύστημα είναι 

πράγματι ένα μοναδικό σύστημα, το οποίο βασίζεται κυρίως στο αγγλικό κοινό 

                                                           
11KOKUBO Y, 'The EU Membership Of Cyprus And The' (2004) 2004 EU Studies  
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δίκαιο. Η ιστορία της Κύπρου και ο πλούσιος πολιτισμός της, με έντονη την επιρροή 

του αποικιακού παρελθόντος, έχουν αναμφίβολα επηρεάσει τη χώρα. Έτσι, λοιπόν, η 

σύγχρονη κυπριακή νομοθεσία έχει πολλές διαφορετικές ρίζες που σήμερα 

διαμορφώνουν το κυπριακό δίκαιο. Επίσης, η προσχώρηση της Κύπρου στην ΕΕ έχει 

επηρεάσει περαιτέρω τη νομοθεσία της Κύπρου. Έτσι, το ευρωπαϊκό δίκαιο 

υπερισχύει των εσωτερικών νόμων, κι εάν κάποιος από τους κυπριακούς νόμους 

συγκρούεται με το ευρωπαϊκό δίκαιο, τότε ο εκάστοτε εσωτερικός νόμος δεν μπορεί 

να ισχύσει.  

 

Κουίζ 

Αφού διαβάσετε το κεφάλαιο, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις για να 

βεβαιωθείτε ότι το έχετε καταλάβει.  

1. Ποιοι πολιτισμοί και ποιες αποικιακές κτήσεις έχουν διαμορφώσει το 

σύγχρονο κυπριακό νομικό σύστημα; 

a. Οθωμανοί 

b. Ενετοί 

c. Και οι δύο παραπάνω 

2. Πού βασίζεται το κυπριακό νομικό σύστημα; 

a. Στο αμερικανικό δίκαιο 

b. Στο αγγλικό δίκαιο 

c. Στο τουρκικό δίκαιο 
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d. Σε κανένα από τα παραπάνω 

3. Ποια χρονιά προσχώρησε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

a. 2010 

b. 2004 

c. 2003 

d. 1998 

4. Τι οφέλη παρέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη της; 

a. Προστασία  

b. Υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

c. Και τα δύο παραπάνω 

5. Πώς μπορούν οι πολίτες να προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον 

της πολιτείας σε περίπτωση που υποστούν βλάβη ή αδικηθούν; 

a. Προσφεύγοντας στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου 

b. Υποβάλλοντας αξίωση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

c. Προσφεύγοντας στα τοπικά δικαστήρια 

d. Κανένα από τα παραπάνω 

6. Πώς θα χαρακτηρίζαμε το κυπριακό νομικό σύστημα; 

i) Σύστημα κοινού δικαίου 

ii) Σύστημα αστικού δικαίου 

iii) Μεικτό σύστημα 
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7. Ποιο έτος ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία; 

i) 1960 

ii) 1974 

iii) 2004 

8. Οι δικαστικές αποφάσεις αποτελούν πηγές του κυπριακού δικαίου; 

i) Ναι  

ii) Όχι 

9. Ποιο είναι το αρμόδιο νομοθετικό σώμα; 

i) Το κοινοβούλιο 

ii) Η κυβέρνηση  

iii) Τα δικαστήρια 

iv) Το (i) και το (iii) 

10. Το βόρειο τμήμα της Κύπρου αποτελεί μέρος της Κυπριακής Δημοκρατίας; 

i) Όχι, βρίσκεται υπό την παράνομη κατοχή των τουρκικών στρατευμάτων 

ii) Ναι 

iii) Όχι, είναι μια άλλη χώρα 
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2. 

 Δίκαιο των συμβάσεων 

 

 

Η νομοθεσία που περιγράφει το κυπριακό δίκαιο των συμβάσεων - κεφ. 149 του 

κυπριακού δικαίου - έχει πολλές ομοιότητες με το δίκαιο των συμβάσεων της Ινδίας. 

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι την περίοδο που τέθηκε σε εφαρμογή η νομοθεσία, 

δηλ. το 1957, η Κύπρος ήταν βρετανική αποικία. Βάσει των ομοιοτήτων τους, το 

δίκαιο των συμβάσεων της Ινδίας χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ερμηνεία του 

δικαίου των συμβάσεων της Κύπρου12.  

 

Τι είναι οι συμβάσεις; 

Η σύμβαση είναι μια συμφωνία με δεσμευτική ισχύ μεταξύ των συμβαλλόμενων 

μερών. Παρόλο που αυτός ο ορισμός φαίνεται σχετικά απλός, περιλαμβάνει νομικές 

έννοιες που χρειάστηκαν πολύ χρόνο για να διαμορφωθούν. Για παράδειγμα, η έννοια 

της συμφωνίας που διέπει μια σύμβαση εξακολουθεί να αναπτύσσεται ακόμη και 

                                                           
12Duxbury, Robert (2011) Contract law. 2nd ed. London: Sweet & Maxwell. 
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σήμερα. Σε γενικές γραμμές, οι συμφωνίες διακρίνονται σε «διμερείς» και 

«μονομερείς». Όταν δύο μέρη συμφωνήσουν να αναλάβουν ορισμένες συμβατικές 

υποχρεώσεις, η συμφωνία θεωρείται «διμερής» και οι υποχρεώσεις είναι εκτελεστές 

δια νόμου. Οι διμερείς συμφωνίες είναι το συνηθέστερο είδος συμφωνιών που διέπουν 

μια σύμβαση13. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα διμερούς συμφωνίας: ο Τζον έχει 

συμφωνήσει να πουλήσει το αυτοκίνητό του στη Σάρα έναντι 2.000£ - εδώ έχουμε μια 

σύμβαση μεταξύ αμφότερων των μερών, δηλ. του Τζον και της Σάρα. 

Χαρακτηριστικά των συμβάσεων 

Προκειμένου μια συμφωνία να γίνει νομικώς δεσμευτική σύμβαση, πρέπει να 

ικανοποιεί ορισμένα κριτήρια. Αυτά είναι τα εξής14: 

1. Η συμφωνία πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιδιώκει να δημιουργήσει νομικές 

σχέσεις και να είναι ικανή να επηρεάσει νομικές σχέσεις. Με άλλα λόγια, ο 

υποσχόμενος πρέπει να κάνει μια έγκυρη προσφορά και το άτομο προς το 

οποίο δίδεται η υπόσχεση να κάνει δεκτή την προσφορά του υποσχόμενου με 

εξίσου έγκυρο τρόπο. 

2. Όλα τα μέρη της συμφωνίας πρέπει να έχουν πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας. 

Για παράδειγμα, ένα παιδί δεν έχει ικανότητα δικαιοπραξίας, αν και έχει σώας 

τας φρένας. 

                                                           
13Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
 
14Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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3. Στις περιπτώσεις που βάσει νόμου προβλέπονται ειδικές διατυπώσεις ως μέρος 

της συμφωνίας, οι εν λόγω ειδικές διατυπώσεις πρέπει να πληρούνται στο 

έπακρο. 

4. Κάθε συμφωνία για να θεωρηθεί δεσμευτική σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει 

κάποιο «αντάλλαγμα». 

5. Το αντικείμενο της συμφωνίας δεν πρέπει να είναι παράνομο.  

Προσφορά και αποδοχή 

Μια συμφωνία σημαίνει ότι υπάρχει η αμοιβαία συναίνεση δύο (ή περισσότερων) 

μερών επί κάποιου συγκεκριμένου ζητήματος – αυτό είναι γνωστό με την έκφραση 

«consensus ad idem».  Υπό αυτήν την έννοια, κάθε συμφωνία μπορεί να αναχθεί στη 

σχέση μεταξύ μιας «προσφοράς» και της ρητής «αποδοχής» της - όπου η «προσφορά» 

και/ή η «αποδοχή» μπορούν να βασίζονται σε λέξεις ή συμπεριφορές.  

Η «προσφορά» μπορεί να απευθύνεται σε ένα ή περισσότερα άτομα, ή μπορεί να είναι 

πιο γενικής φύσεως και να εκφράζεται προς τον κόσμο. Ωστόσο, για να υπάρξει 

νομικώς δεσμευτική συμφωνία, θα πρέπει ένα συγκεκριμένο άτομο (ή συγκεκριμένα 

άτομα) να «αποδεχτεί» την προσφορά15. Για παράδειγμα, εάν ο Ίαν προσφέρει 50£ 

για να αγοράσει το παλιό ποδήλατο του Άχμεντ, η σύμβαση δημιουργείται όταν ο 

Άχμεντ αποδεχτεί την προσφορά του Ίαν. 

                                                           
15Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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Επίσης, δεν αρκεί να γίνει απλώς μια προσφορά, αλλά χρειάζεται και επικοινωνία της 

προσφοράς στο άτομο που την αποδέχεται. Παρόλο που δεν υπάρχουν απόλυτοι 

ορισμοί για το τι συνιστά δέουσα επικοινωνία, προκειμένου μια συμφωνία να 

αποκτήσει νομικώς δεσμευτική ισχύ, η προσφορά πρέπει να είναι σαφής και 

αδιαφιλονίκητη. Έτσι, για παράδειγμα, μια πρόταση που γίνεται κατά τη διάρκεια 

διαπραγματεύσεων ενδεχομένως να μη θεωρείται πάντοτε «προσφορά». Τέλος, η 

έννοια της «αποδοχής» συνεπάγεται ότι το μέρος που αποδέχεται την προσφορά 

γνωρίζει για την προσφορά κατά τον χρόνο «αποδοχής». Λαμβάνοντας υπόψη αυτές 

τις παραμέτρους, ενίοτε είναι πολύ σημαντικό να προσδιορίζεται ο ακριβής χρόνος 

της «αποδοχής»16. 

Πρόθεση δικαιοπραξίας 

Παρόλο που όλες οι συμβάσεις είναι συμφωνίες, όλες οι συμφωνίες δεν είναι 

συμβάσεις. Κάποιες συμφωνίες δεν φτάνουν στο επίπεδο των νομικών συμβάσεων για 

διάφορους λόγους. Το αντικείμενων αυτών των συμφωνιών μπορεί να αφορά κάποια 

ηθική (και όχι νομική) υποχρέωση, ή τα μέρη ενδέχεται να συμφωνήσουν ρητώς να 

μην αντιμετωπίσουν τη μεταξύ τους συμφωνία ως νομική υποχρέωση, δηλ. να 

δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να συνάψουν σύμβαση. Επομένως, ένα βασικό 

χαρακτηριστικό μιας εκτελεστής συμβατικής συμφωνίας είναι η «πρόθεση 

δικαιοπραξίας»17.  

                                                           
16ANSON W, PRINCIPLES OF THE ENGLISH LAW OF CONTRACT (FORGOTTEN BOOKS 2015) 
17Morgan, Jonathan (2012) Great debates in contract law. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 
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Ικανότητα δικαιοπραξίας 

Κάθε «άτομο» ή «άτομα» μπορεί να είναι μέρος(η) μιας σύμβασης. Ωστόσο, 

υπάρχουν τρεις κατηγορίες που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης βάσει του δικαίου των 

συμβάσεων.  

Οι ανήλικοι 

Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, οι ανήλικοι δύνανται να επιλέξουν να ακυρώσουν τις 

συμβάσεις των ανηλίκων. Με άλλα λόγια, κάθε άτομο κάτω των 18 ετών δύναται να 

επιλέξει να θεωρήσει μια σύμβαση άκυρη. Η εν λόγω ακυρότητα υφίσταται για την 

προστασία των ανηλίκων από τυχόν αρνητικές συνέπειες των πράξεών τους. Γι’ αυτόν 

τον λόγο, η σύναψη σύμβασης με ανήλικο τιμωρείται υπό ορισμένες συνθήκες. 

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, προβλέπονται ορισμένες εξαιρέσεις βάσει των οποίων οι 

σύναψη συμβάσεων με ανηλίκους θεωρείται έγκυρη, και συγκεκριμένα όσον αφορά τις 

συμβάσεις για βασικά αγαθά και τις συμβάσεις προς όφελος των ανηλίκων. Βασικά 

αγαθά θεωρούνται τα αγαθά που χρειάζονται για τις συνθήκες ζωής των ανηλίκων 

κατά τον χρόνο πώλησης και παράδοσης. Στα βασικά αγαθά συνήθως 

περιλαμβάνονται τα εξής: τρόφιμα, ρουχισμός, στέγαση, εκπαιδευτικά βιβλία, ιατρική 

περίθαλψη και νομικές συμβουλές. Στις συμβάσεις προς όφελος των ανηλίκων 

περιλαμβάνονται οι συμβάσεις πρόσληψης, μαθητείας, υπηρεσιών και εκπαίδευσης.18 

Ωστόσο, ακόμη και στην περίπτωση των εν λόγω συμβάσεων, εάν οι όροι της 

                                                           
18 Achilleas C. Malliotis, The Commercial Laws of Cyprus Stephan Kinsella (ed), Digest of Commercial Laws of 
the World (Oxford University Press, Oxford, 2009) 
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εκάστοτε σύμβασης είναι υπερβολικά επαχθείς για τους ανηλίκους, τότε οι εν λόγω 

όροι δεν είναι εκτελεστοί. 

Οι εταιρείες 

Σύμφωνα με το κοινό δίκαιο, οι εταιρείες διέθεταν ικανότητα δικαιοπραξίας μόνο κι 

εφόσον μπορούσαν να πιστοποιήσουν την αυθεντικότητά τους με τη χρήση εταιρικής 

σφραγίδας. Το σύγχρονο δίκαιο των συμβάσεων επιτρέπει σε αντιπροσώπους των 

εταιρειών να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων εκ μέρους των εταιρειών, και 

αναφορικά με πάσης φύσεως ζητήματα που εμπίπτουν στην εταιρική εξουσία. Υπό 

αυτές τις συνθήκες, οι συμβάσεις συνάπτονται περίπου όπως συνάπτονται και μεταξύ 

επιμέρους ατόμων.  

Οι μη έχοντες σώας τας φρένας 

Κάθε μέρος μιας σύμβασης που κρίνεται νοητικά διαταραγμένο μπορεί να υποβληθεί 

στον έλεγχο του δικαστηρίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο κηδεμόνας ή διαχειριστής 

του εν λόγω ατόμου μπορεί να συνάψει σύμβαση εκ μέρους του. 

Αντάλλαγμα 

Μια σύμβαση καθίσταται νομικώς εκτελεστή μόνο κι εφόσον έχει δοθεί κάποιο 

αντάλλαγμα. Τα δικαστήρια όριζαν το αντάλλαγμα ως εξής: «ένα αντάλλαγμα αξίας 

υπό το πρίσμα του νόμου μπορεί να είναι κάποιο δικαίωμα, συμφέρον, κέρδος ή 

όφελος που παρέχεται στο ένα μέρος, ή κάποιου είδους ανεκτικότητα, ζημία, απώλεια 

ή ευθύνη που παρέχεται, έχει υποστεί ή έχει αναλάβει το έτερο μέρος». 
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Η φύση του ανταλλάγματος 

Σε γενικές γραμμές, ένα έγκυρο αντάλλαγμα μπορεί να προκύψει από κάθε ενέργεια ή 

υπόσχεση εκτέλεσης μιας ενέργειας. Ωστόσο, είναι σημαντικό το αντάλλαγμα να είναι 

«πραγματικό». Δηλαδή, για να είναι έγκυρο ένα αντάλλαγμα πρέπει να έχει κάποια 

αξία στα μάτια του νόμου. Έτσι, μια ασαφής ή μη συγκεκριμένη υπόσχεση δεν μπορεί 

να θεωρηθεί αντάλλαγμα στο πλαίσιο του νόμου των συμβάσεων.  

Οι κανόνες περί ανταλλάγματος 

Αναφορικά με το αντάλλαγμα των συμβάσεων ισχύουν διάφοροι κανόνες, όπως οι 

εξής: 

1. Ο νόμος προβλέπει ότι το αντάλλαγμα πρέπει να είναι «πραγματικό», αλλά δεν 

προβλέπει ότι πρέπει να είναι επαρκές. Δεν ενδιαφέρει τα δικαστήρια εάν τα 

μέρη έχουν κάνει καλή διαπραγμάτευση. 

2. Το αντάλλαγμα πρέπει να προέρχεται από το άτομο προς το οποίο 

απευθύνεται η υπόσχεση. Αυτό σημαίνει ότι εάν το αντάλλαγμα προβλέπεται 

να δοθεί από κάποιο άτομο πέραν του ατόμου προς το οποίο απευθύνεται η 

υπόσχεση, τότε το άτομο προς το οποίο απευθύνεται η υπόσχεση δεν δύναται 

να θέσει σε εφαρμογή τη συμφωνία.   

3. Το αντάλλαγμα δεν μπορεί να είναι «παλαιότερο», δηλ. η ανταλλαγή των 

υποσχέσεων πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα. 
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Μη νομιμότητα 

Κάθε συμφωνία για την εκτέλεση μιας παράνομης πράξης θεωρείται άκυρη και μη 

εκτελεστή. Για παράδειγμα, μια συμφωνία μεταξύ δύο εμπόρων ναρκωτικών δεν 

θεωρείται εκτελεστή. 

Συμβατικοί όροι 

Μια ολοκληρωμένη συμφωνία διέπεται από ένα σύνολο συμβατικών όρων, που 

περιλαμβάνουν προϋποθέσεις (όροι μείζονος σημασίας) και εγγυήσεις (όροι ήσσονος 

σημασίας). Οι προϋποθέσεις αποτελούν τη βάση μιας σύμβασης. Σε περίπτωση 

αθέτησης κάποιας προϋπόθεσης, το θιγόμενο μέρος έχει δικαίωμα αξίωσης 

αποζημίωσης και/ή αποκήρυξης της σύμβασης. Σε περίπτωση αθέτησης κάποιας 

εγγύησης, το μόνο έννομο μέσο αποκατάστασης είναι η αξίωση αποζημίωσης. Για να 

προσδιοριστεί εάν ένας όρος αποτελεί προϋπόθεση ή εγγύηση, λαμβάνεται υπόψη η 

πρόθεση των μερών, που καθορίζεται από το γενικότερο πνεύμα της σύμβασης και 

μέσω τυχόν δηλώσεων που κάνουν τα μέρη αναφορικά με τη συγκριτική σημασία του 

εκάστοτε όρου19. 

Τερματισμός των συμβάσεων 

Ο τερματισμός μιας συμβατικής υποχρέωσης, ή αλλιώς ο τερματισμός μιας 

σύμβασης, μπορεί να γίνει μέσω συμφωνίας, κατόπιν εκτέλεσης, λόγω ματαίωσης 

                                                           
19Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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(προκύπτουσα αδυνατότητα) ή λόγω αθέτησης20. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: ο 

Άρον είναι ιδιοκτήτης μιας εταιρείας και αποφασίζει να προβεί σε τερματισμό της 

σύμβασης απασχόλησης του Μάικ για κάποιους λόγους. 

Τερματισμός μέσω συμφωνίας 

Τα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν να προβούν σε τερματισμό της συμφωνίας και να 

απαλλάξουν το ένα το άλλο από τις συμβατικές υποχρεώσεις τους. Αυτό μπορεί να 

γίνει με διάφορους τρόπους: 

1. Μέσω παραίτησης: εάν αμφότερα τα μέρη συμφωνούν να απαλλάξουν το ένα 

το άλλο από τα συμφωνηθέντα, τότε η παραίτηση ενός μέρους συνιστά 

αντάλλαγμα για την παραίτηση του έτερου μέρους, καθιστώντας δεσμευτική τη 

συναλλαγή. Όταν ένα από τα μέρη έχει ήδη εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, 

τότε το εν λόγω μέρος δεν δύναται να δεσμευτεί από την υπόσχεση 

παραίτησης του έτερου μέρους· αυτού του είδους η παραίτηση είναι έγκυρη 

μόνο κι εφόσον προβλέπεται ένα ανεξάρτητο αντάλλαγμα.  

2. Μέσω αντικατάστασης: τα μέρη συμφωνούν από κοινού να προβούν σε 

τερματισμό της σύμβασης και στη σύναψη νέας σύμβασης.  

3. Λόγω αδυναμίας ικανοποίησης κάποιας αναβλητικής αίρεσης ή διαλυτικής 

αίρεσης. 

4. Τερματισμός κατόπιν συμφωνίας και ικανοποίησης 

                                                           
20Chen-Wishart, M. (2015) Contract law. Fifth edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press. 
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Τερματισμός κατόπιν εκτέλεσης 

Όταν τα μέρη εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους εντός του χρόνου και με τον τρόπο 

που προβλέπει η σύμβαση, η σύμβαση τερματίζεται διότι έχει εκτελεστεί. 

Τερματισμός κατόπιν εκτέλεσης μπορεί να προκύψει, επίσης, όταν ένα μέρος κάνει 

μια έγκυρη προσφορά ή εκτέλεση, ακόμη κι εάν το έτερο μέρος την απορρίψει. 

Τερματισμός λόγω ματαίωσης 

Εάν προκύψει κάποια αλλαγή στις υπάρχουσες συνθήκες, έπειτα από τη σύναψη μιας 

σύμβασης, που καθιστά αδύνατη την εκτέλεση της σύμβασης ή ακυρώνει τον πρακτικό 

σκοπό αυτής, χωρίς κανένα από τα μέρη να είναι υπαίτιο, η σύμβαση θεωρείται ότι 

ματαιώνεται και μπορεί να τερματιστεί. Μεταξύ άλλων, ορισμένα παραδείγματα 

αφορούν θεομηνίες, ασθένειες, ατυχήματα, αλλαγές στη νομοθεσία κτλ.  

Τερματισμός λόγω αθέτησης 

Εάν ένα μέρος αδυνατεί να εκπληρώσει κάποια προϋπόθεση της σύμβασης, το έτερο 

μέρος απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του και έχει το δικαίωμα να αποκηρύξει τη 

σύμβαση και να διεκδικήσει αποζημίωση. Ας δώσουμε ένα παράδειγμα: η Σάρα 

προσφέρεται να αγοράσει το φόρεμα της Τζέιν έναντι 40£. Ωστόσο, η Σάρα αδυνατεί 

να πληρώσει το ποσό και συνεπώς αθετεί τη συμφωνία που είχε με την Τζέιν. 

Αποκατάσταση σε περίπτωση συμβατικών αθετήσεων 
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Το πληττόμενο μέρος σε περίπτωση αθέτησης μιας συμβατικής προϋπόθεσης έχει 

διάφορες εναλλακτικές αποκατάστασης, όπως αποζημίωση, quantum meruit, 

ασφαλιστικά μέτρα, πιστή εκτέλεση, επανόρθωση και καταγγελία της σύμβασης21.  

Αποζημίωση 

Ως μέσο αποκατάστασης του κοινού δικαίου, το πληττόμενο μέρος δύναται να 

διεκδικήσει αποζημίωση για την απώλεια που έχει υποστεί λόγω της αθέτησης μιας 

σύμβασης. Σκοπός είναι η αποκατάσταση του πληττόμενου μέρους στη θέση που θα 

βρισκόταν εάν δεν είχε προκύψει η αθέτηση της σύμβασης (restitutio in intergum).  

Το ποσό της αποζημίωσης πρέπει πάντοτε να είναι αντίστοιχο της «αξίας» της 

απώλειας, η εκτίμηση της οποίας πρέπει να γίνεται αντικειμενικά βάσει της εκτίμησης 

ενός λογικού ατόμου, σε αντίθεση με την εκτίμηση του πληττόμενου μέρους. Ας 

δώσουμε ένα παράδειγμα: ένα άτομο χάνει χρήματα λόγω της αθέτησης μιας 

σύμβασης και λαμβάνει αποζημίωση ως αποκατάσταση για την απώλεια που έχει 

υποστεί. 

Quantum meruit 

Η έκφραση «quantum meruit» («όσο αξίζει») περιγράφει ένα εύλογο χρηματικό ποσό 

που καταβάλλεται για το έργο που έχει εκτελεστεί.  Το μέρος μιας σύμβασης που έχει 

υλοποιήσει ένα μέρος ή το σύνολο των υποχρεώσεών του, ενώ το έτερο μέρος έχει 

αποβεί σε αθέτηση ή αποκήρυξη της σύμβασης, δύναται να προβάλει αξίωση 

                                                           
21McKendrick E, Contract Law (2015) 
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quantum meruit για την ανάκτηση των δεδουλευμένων κατά την εκτέλεση του 

έργου22.  

Ασφαλιστικά μέτρα 

Στο πλαίσιο του δικαίου των συμβάσεων, τα ασφαλιστικά μέτρα (δηλ. οι δικαστικές 

εντολές) έχουν συνήθως «απαγορευτικό» χαρακτήρα. Αυτό σημαίνει ότι συνήθως 

διατάζουν ένα άτομο να απέχει από ορισμένες ενέργειες. Έτσι, ένα άτομο που δεν 

εκτελεί μια ορισμένη ενέργεια μπορεί να εξαναγκαστεί να την εκτελέσει από το 

δικαστήριο. Σε περιπτώσεις που δεν είναι εφικτά άλλα μέσα αποκατάστασης, τα 

ασφαλιστικά μέτρα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κάποια συγκεκριμένη 

συμβατική εκτέλεση. 

Πιστή εκτέλεση 

Πιστή εκτέλεση ονομάζεται μια δικαστική εντολή βάσει της οποίας ένα μέρος 

διατάσσεται να εκτελέσει μια συγκεκριμένη ενέργεια. Συνήθως δεν διατάσσεται πιστή 

εκτέλεση εφόσον θεωρείται ότι η αποζημίωση συνιστά επαρκή αποκατάσταση, καθώς 

«η ευθυδικία ακολουθεί τον νόμο».   

Επανόρθωση 

Ως μέσο αποκατάστασης, επανόρθωση έχουμε όταν ένα δικαστήριο διατάζει να 

γίνουν αλλαγές σε μια υπάρχουσα σύμβαση, η οποία λόγω αμοιβαίου σφάλματος των 

μερών ή λόγω άλλων συνθηκών δεν αντιπροσωπεύει τη συμφωνία που είχαν την 

                                                           
22McKendrick E, Contract Law (2015) 
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πρόθεση να συνάψουν τα μέρη. Η επανόρθωση θεωρείται «αποκατάσταση 

ευθυδικίας», και στόχο έχει να βοηθήσει μια σύμβαση να εκφράζει αυτά που έπρεπε 

εξαρχής να εκφράζει.  

Για να σας δώσουμε μια καλύτερη κατανόηση των παραπάνω εννοιών, από αυτό το 

κεφάλαιο και μετά θα εισαγάγουμε μια μικρή ιστορία με τους παρακάτω κύριους 

χαρακτήρες. 

Γνωρίστε τον Ιωάννη και τη Βανέσα. 
 

 
 Από το Freepic 

 
Ο Ιωάννης και η Βανέσα προέρχονται από την Ελλάδα, αλλά λόγω των υψηλών 

ποσοστών ανεργίας στην Ελλάδα αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Κύπρο και να 

ξεκινήσουν από εκεί τη ζωή τους. 

Ο Ιωάννης είναι φυσικός και η Βανέσα είναι δασκάλα. Ο Ιωάννης και η Βανέσα δεν 

είναι ακόμα παντρεμένοι, αλλά σκέφτονται να παντρευτούν σύντομα. 
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Ο Ιωάννης και η Βανέσα θέλουν να υπογράψουν μια συμφωνία μίσθωσης για το σπίτι 

που θέλουν να νοικιάσουν. Δεν είναι σίγουροι πως μπορούν να εξασφαλίσουν ότι η 

συμφωνία θα είναι έγκυρη. Συγκεκριμένα, θέλουν να γνωρίζουν εάν οι συμφωνίες 

μίσθωσης πρέπει να είναι γραπτές και αν πρέπει να καταχωρηθούν κάπου. 

Με βάση αυτή την ενότητα, έμαθαν ότι, κατά γενικό κανόνα, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του Κεφ. 149, η διατύπωση δεν αποτελεί προϋπόθεση για τη σύναψη των συμβάσεων, 

η οποία συνεπώς μπορεί να συναχθεί εγκύρως είτε γραπτώς, είτε προφορικά είτε 

κατόπιν συγκεκριμένης συνεννόησης των μερών. Συνολικά, γνωρίζουν ότι για να είναι 

έγκυρη μια σύμβαση πρέπει να υπάρχει μια προσφορά (που γίνεται από τον 

ενοικιαστή για να νοικιάσει το σπίτι για ένα ορισμένο ποσό) που πρέπει να γίνει 

αποδεκτή, ενώ και τα δύο μέρη πρέπει να τηρούν όλους τους όρους μίσθωσης 

(δηλαδή ο μισθωτής πρέπει να πληρώνει το ενοίκιο και ο ιδιοκτήτης πρέπει να 

προσφέρει το σπίτι). 

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση συμβάσεων μίσθωσης, σύμφωνα με τη διάταξη 

του άρθρου. 77 (1) Κεφ. 149, εάν η μίσθωση αναφέρεται σε ακίνητο και έχει διάρκεια 

άνω του ενός έτους, τότε θα πρέπει να εκτελείται γραπτώς με την παρουσία δύο 

μαρτύρων, διαφορετικά η σύμβαση είναι άκυρη (δηλαδή δεν ισχύει). 

Επιπλέον, ο Ιωάννης και η Βανέσα αναρωτιούνται ποιοι όροι πρέπει να 

συμπεριληφθούν στη σύμβαση. Ο Ιωάννης και η Βανέσα έχουν μάθει ότι δεν υπάρχει 

ειδική ρύθμιση σχετικά με τις υποχρεωτικές ελάχιστες απαιτήσεις, για το τι πρέπει να 

δηλώνεται σε μια σύμβαση μίσθωσης. Ωστόσο, από τη φύση της σύμβασης μίσθωσης 
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ως συμβόλαιο βάσει της οποίας ένα συμβαλλόμενο μέρος (ιδιοκτήτης) αναθέτει στον 

άλλο (μισθωτή) την απόλυτη χρήση ενός ακινήτου για ορισμένο χρονικό διάστημα, 

ενώ ο μισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να πληρώσει το συμφωνηθέν ενοίκιο , 

προκύπτουν τα ακόλουθα βασικά στοιχεία: 

α. Μίσθωση: Το αντικείμενο μίας σύμβασης μίσθωσης είναι να παραδώσει τη χρήση 

ενός ακινήτου, που ορίζεται ως "μίσθωση". 

β. Ενοικίαση: Το μίσθωμα είναι το τέλος που οφείλει ο μισθωτής στον ιδιοκτήτη για 

τη χρήση της μίσθωσης. 

γ. Συμφωνία για την παράδοση της αποκλειστικής χρήσης της κατοικίας 

δ. Ορισμένη χρονική περίοδο. 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Μπορεί ο John και η Vanessa να συμφωνήσουν προφορικά να νοικιάσουν το 

διαμέρισμα; 

• Ναί 

     • Όχι 

Είναι μια διαφήμιση για να νοικιάσετε ένα διαμέρισμα ένα συμβόλαιο; 

        • Ναί 

     • Όχι 
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Κουίζ 

1. Όλες οι συμφωνίες είναι συμβάσεις; 

a. Ναι 

b. Όχι 

2. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μιας σύμβασης; 

a. Η προσφορά και η αποδοχή 

b. Το αντάλλαγμα και η αμοιβαιότητα των υποχρεώσεων 

c. Η δυνατότητα και η ικανότητα 

d. Όλα τα παραπάνω 

3. Ως αντάλλαγμα μπορεί να θεωρηθεί: 

i) Το ότι μια σύμβαση είναι δίκαιη 

ii) Η πρόθεση των μερών να συνάψουν μια έγκυρη σύμβαση 

iii) Η ισορροπία των συμβατικών όρων 

iv) Το στοιχείο της «διαπραγμάτευσης» σε μια σύμβαση 

4. Ποια μέσα αποκατάστασης προβλέπονται για τα μέρη που έχουν υποστεί ζημία 

λόγω της αθέτησης μιας σύμβασης;  

a. Αποζημίωση 

b. Έκφραση συγγνώμης από το έτερο μέρος 

c. Φυλάκιση του έτερου μέρους 

5. Πώς τερματίζεται μια σύμβαση; 
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a. Λόγω αθέτησης 

b. Κατόπιν εκτέλεσης 

c. Και τα δύο παραπάνω 

6. Ποιος έχει δικαίωμα να εφαρμόσει μια σύμβαση; 

i) Τα μέρη 

ii) Οι συγγενείς των μερών 

iii) Και οι δύο παραπάνω 

iv) Τρίτα μέρη 

7. Το αντάλλαγμα πρέπει: 

i) Να είναι επαρκές, αλλά όχι απαραίτητα ικανοποιητικό 

ii) Να είναι τρέχον, και όχι παλαιότερο 

iii) Να είναι μετρήσιμο (δηλ. να έχει νομική αξία), αλλά να μην είναι φανταστικό 

iv) Να δοθεί αφού εκτελεστεί η σύμβαση 

8. Εάν πω: «Δια του παρόντος δίνω το χρυσό ρολόι μου στην Άννα, με 

αντάλλαγμα ένα φιλί», το αντάλλαγμα είναι ικανοποιητικό; 

i) Ναι 

ii) Όχι 

9. Η Σάρα είναι 15 ετών και αγοράζει ένα αυτοκίνητο από την OK Motors Inc. 

Η σύμβαση της Σάρα είναι _____. 

i)  έγκυρη 
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ii)  άκυρη 

iii)  ακυρώσιμη 

iv)  μη εκτελεστή 

10. Η Άννα είναι 18 ετών και η θεία της η Έλεν, ηλικίας 40 ετών, υπόσχεται να 

της δώσει 1.000$ για να μην καπνίσει έως την ηλικία των 22 ετών. Η Άννα 

συμφωνεί με την πρόταση της θείας της. Εάν τελικά η Άννα δεν καπνίσει, μπορεί 

το δικαστήριο να υποχρεώσει τη θεία Έλεν να δώσει 1.000$ στην Άννα; 

i)  Όχι, επειδή είναι καλό για την υγεία της Άννας να μην καπνίζει 

ii)  Όχι, επειδή η θεία Έλεν δεν έχει λάβει κάποιο όφελος από τις ενέργειες της Άννας 

iii)  Ναι, επειδή και οι δύο γυναίκες είναι ενήλικες 

iv)  Ναι, επειδή η Άννα αποποιήθηκε ένα νόμιμο δικαίωμά της 
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3. 

Ενότητα 2 

Εργατικό δίκαιο 

 

 

Το κυπριακό εργατικό δίκαιο έχει περισσότερο κοινωνική παρά θεσμική φύση. 

Βασίζεται σε έναν συνδυασμό αρχών του αγγλικού και του ελληνικού νομικού 

συστήματος. Οι αρμόδιοι θεσμοί για την εφαρμογή του εργατικού δικαίου στην 

Κύπρο είναι το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τα 

Δικαστήρια Εργατικών Διαφορών. 

Όσον αφορά το δικαίωμα εργασίας στην Κύπρο, ισχύουν ακριβώς οι ίδιοι όροι και οι 

ίδιες προϋποθέσεις για Κύπριους και αλλοδαπούς πολίτες. Αυτό ενισχύεται και 

υποστηρίζεται μέσω των συμβάσεων εργασίας που προβλέπει το Υπουργείο Εργασίας. 

Για να λάβει ένας αλλοδαπός άδεια εργασίας στην Κύπρο, πρέπει να υποβάλει αίτηση 

για χορήγηση άδειας εργασίας· αυτό ισχύει για τους πολίτες χωρών εκτός της ΕΕ. Το 

ζήτημα αναλαμβάνει το Τμήμα Μετανάστευσης και ρυθμίζεται από τα Επαρχιακά 
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Κλιμάκια Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της αστυνομίας. Για να λάβει 

άδεια εργασίας ένας αλλοδαπός, πρέπει να είναι σε θέση να αποδείξει πως έχει 

σύμβαση εργασίας, η οποία στη συνέχεια πρέπει να υπογραφεί και να επικυρωθεί από 

το Υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, η εργασία χωρίς άδεια 

εργασίας είναι παράνομη και θεωρείται σοβαρό ποινικό αδίκημα που μπορεί να 

επισύρει ποινή φυλάκισης ή χρηματικό πρόστιμο τόσο για τον εργαζόμενο όσο και 

για τον εργοδότη. Ωστόσο,  τα πράγματα είναι διαφορετικά με τους πολίτες της ΕΕ, 

οι οποίοι έχουν δικαίωμα να εργάζονται στην Κύπρο άνευ περιορισμών23. 

Γραπτές συμβάσεις εργασίας 

Σύμφωνα με το κυπριακό νομικό σύστημα, δεν απαιτείται έγγραφη σύμβαση εργασίας 

δια νόμου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ν. 100(I) 2000, οι εργοδότες έχουν την έννομη 

υποχρέωση να ενημερώνουν τους υποψήφιους εργαζομένους για τα επιμέρους 

χαρακτηριστικά της εργασίας τους. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται τα εξής24: 

• οι συνολικές πληρωμές (μισθός, μπόνους κτλ) που μπορεί να δικαιούται ο 

εργαζόμενος και το χρονοδιάγραμμα καταβολής αυτών 

• οι ετήσιες άδειες 

• οι προθεσμίες ειδοποίησης 

• η εφαρμογή ενδεχόμενων συλλογικών συμβάσεων 

                                                           
23'Department Of Labour - Legislation' (Mlsi.gov.cy, 2017) 
<http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmllegislation_en/dmllegislation_en> accessed 22 July 2017. 
24Emilianides A and Iōannou C, Labour Law In Cyprus 
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• η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια της σύμβασης, εάν πρόκειται για 

σύμβαση ορισμένης διάρκειας 

• η ταυτότητα των μερών 

• ο τόπος εργασίας και η διεύθυνση της επίσημης έδρας της επιχείρησης 

• η θέση ή η εξειδίκευση του εργαζομένου 

• η συνήθης διάρκεια της ημερήσιας ή εβδομαδιαίας εργασίας 

Οι συμβάσεις εργασίας μπορεί να συντάσσονται σε οποιαδήποτε γλώσσα, εφόσον 

αμφότερα τα μέρη (δηλ. ο εργοδότης και ο εργαζόμενος) μπορούν να καταλάβουν 

την εκάστοτε γλώσσα. Εάν η σύμβαση είναι γραμμένη σε γλώσσα που δεν γνωρίζει ο 

εργαζόμενος, ο εργοδότης οφείλει να εξηγήσει τους συμβατικούς όρους στον 

εργαζόμενο για να τους καταλάβει. 

Σιωπηροί όροι 

Σιωπηροί όροι θεωρούνται οι λέξεις και οι προθέσεις που ένα δικαστήριο θα έβλεπε ή 

θα συμπέραινε πως προορίζεται να αποτελέσουν μέρος μιας σύμβασης εργασίας.  Οι 

σιωπηροί όροι που εντοπίζονται σε συμβάσεις εργασίας υποδηλώνονται τόσο από το 

κοινό δίκαιο όσο και από τους απλούς τυπικούς νόμους. Περιλαμβάνουν τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις με τις οποίες πρέπει να συμμορφωθούν ο εργοδότης 

και ο εργαζόμενος. 
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Κατώτατος μισθός 

Οι μισθοί δεν ρυθμίζονται βάσει νόμου και, γενικώς, αποτελούν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης ανάμεσα σε εργοδότη και εργαζόμενο μέσω ειδικής συμφωνίας. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί πως για ορισμένα επαγγέλματα προβλέπεται 

κατώτατος μισθός, ο οποίος καθορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο την 1η 

Απριλίου κάθε έτους. Τα επαγγέλματα για τα οποία ισχύει η διάταξη του κατώτατου 

μισθού είναι τα εξής25: 

• παιδοκόμοι και γκουβερνάντες 

• γραφείς 

• εργαζόμενοι με καθήκοντα υγιεινής και φροντίδας σε κλινικές, ιδιωτικά 

νοσοκομεία και γηροκομεία 

• βοηθοί νοσηλείας 

• φροντιστές για τα μαθήματα του σχολείου 

• φρουροί 

• υπάλληλοι καταστημάτων 

 

                                                           
25'Employment & Labour Law 2017 | Laws And Regulations | Cyprus | ICLG' (Employment & Labour Law 2017 | 
Laws and Regulations | Cyprus | ICLG, 2017) <https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-
law/employment-and-labour-law-2017/cyprus> accessed 22 July 2017. 
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Βασικά δικαιώματα των εργαζομένων: 

Ωράριο εργασίας 

Όσον αφορά τον αριθμό των ωρών απασχόλησης ενός εργαζομένου, ισχύουν 

διαφορετικοί περιορισμοί.  Σε γενικές γραμμές, δεν πρέπει να υπερβαίνονται οι 48 

ώρες εργασίας κατανεμημένες εντός πέντε εργάσιμων ημερών μίας εβδομάδας. 

Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σε ορισμένους κλάδους όπου ενδέχεται να ισχύουν 

διαφορετικοί περιορισμοί26. 

Εργαζόμενοι με βάρδιες 

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν σε νυχτερινή βάρδια δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 8 

ώρες εργασίας ανά νυχτερινή βάρδια κάθε ημερολογιακό μήνα.  Οι εργαζόμενοι σε 

ειδικούς κλάδους με σωματικά απαιτητική εργασία δεν πρέπει να εργάζονται πάνω 

από 8 ώρες νυχτερινής βάρδιας εντός 24 ωρών. 

 

Άδειες 

Ελάχιστες ημέρες άδειας 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται τουλάχιστον 4 εβδομάδες ετήσιας άδειας. Οι 

εργαζόμενοι που δουλεύουν 5 ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται από 20 ημέρες 

                                                           
26Forster S (Uk.practicallaw.thomsonreuters.com, 2017) <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-508-
1472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> accessed 22 July 2017 
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άδειας και πάνω, ενώ όσοι εργάζονται 6 ημέρες την εβδομάδα δικαιούνται 

τουλάχιστον 24 ημέρες άδειας μετ’ αποδοχών27. 

Δημόσιες αργίες 

Οι δημόσιες αργίες διαφέρουν ανάλογα με τον κλάδο και τον οργανισμό, αλλά ως 

γενικός κανόνας ισχύει πως υπάρχουν κατά προσέγγιση 14 με 17 ημέρες επίσημων 

αργιών σε κάθε έτος. 

Ο αριθμός των επίσημων αργιών στις οποίες τα γραφεία και οι οργανισμοί 

παραμένουν κλειστά κυμαίνεται ετησίως από 14 έως 17 ημέρες. Έχουν ως εξής28: 

• Καθαρά Δευτέρα (πρώτη μέρα της Σαρακοστής): εντός του Μαρτίου (κινητή 

εορτή) 

• Μεγάλη Παρασκευή: εντός του Μαρτίου/Απριλίου (κινητή εορτή) 

• Μεγάλο Σάββατο, Κυριακή του Πάσχα και Δευτέρα του Πάσχα: εντός του 

Μαρτίου/Απριλίου (κινητή εορτή) 

• Ημέρα του Αγίου Πνεύματος: εντός του Ιουνίου (κινητή εορτή) 

• Πρωτοχρονιά: 1η Ιανουαρίου 

• Θεοφάνεια: 6η Ιανουαρίου 

• Εθνική εορτή: 1η Απριλίου 

                                                           
27Forster S (Uk.practicallaw.thomsonreuters.com, 2017) <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-508-
1472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> accessed 22 July 2017 
28'Department Of Labour - Legislation' (Mlsi.gov.cy, 2017) 
<http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/dmllegislation_en/dmllegislation_en> accessed 22 July 2017. 
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• Πρωτομαγιά: 1η Μαΐου 

• Κοίμηση της Θεοτόκου: 15η Αυγούστου. 

• Ημέρα Ανεξαρτησίας της Κύπρου: 1η Οκτωβρίου 

• Ελληνική εθνική εορτή: 28η Οκτωβρίου 

• Χριστούγεννα: 25η Δεκεμβρίου 

• Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων: 26η Δεκεμβρίου 

 

Δικαίωμα αδείας 

Οι εργαζόμενοι που ασθενούν δεν χρειάζονται χαρτί γιατρού εάν απουσιάζουν από 

την εργασία τους έως και τρεις εργάσιμες ημέρες. Σύμφωνα με την κυπριακή 

νομοθεσία, δεν καταβάλλεται πληρωμή για τις πρώτες 3 ημέρες απουσίας λόγω 

ασθενείας. Έπειτα από τις 3 ημέρες άδειας ασθενείας, πρέπει να προσκομιστεί χαρτί 

γιατρού, ούτως ώστε οι εργαζόμενοι να λάβουν αποδοχές ασθενείας από το 

Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ακόμη, εάν ένας 

εργαζόμενος απουσιάζει πάνω από 26 εβδομάδες λόγω ασθενείας, ο εργοδότης έχει 

το έννομο δικαίωμα να τερματίσει την εργασιακή σχέση γι’ αυτόν τον λόγο29. 

 

                                                           
29'Employment & Labour Law 2017 | Laws And Regulations | Cyprus | ICLG' (Employment & Labour Law 2017 | 
Laws and Regulations | Cyprus | ICLG, 2017) <https://iclg.com/practice-areas/employment-and-labour-
law/employment-and-labour-law-2017/cyprus> accessed 22 July 2017. 
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Θεσμικά δικαιώματα γονέων και κηδεμόνων 

Παροχές μητρότητας 

Οι έγκυες εργαζόμενες δικαιούνται άδεια μητρότητας 18 εβδομάδων, οι 11 

εβδομάδες εκ των οποίων είναι υποχρεωτικές. Για να λάβει μια έγκυος εργαζόμενη 

την άδεια που δικαιούται, θα πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία της 

εγκυμοσύνης της, δηλ. ένα ιατρικό πιστοποιητικό που βεβαιώνει την εγκυμοσύνη της 

εργαζόμενης και αναφέρει την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού. Σύμφωνα με τον 

περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμο του 1997, οι εργαζόμενες δικαιούνται 

επίδομα μητρότητας που καταβάλλεται από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  

Ωστόσο, πρέπει να πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις.  

Γονικά δικαιώματα 

Τόσο οι εργαζόμενες όσο και οι εργαζόμενοι δικαιούνται γονική άδεια άνευ 

αποδοχών έως και 13 εβδομάδων σε περίπτωση γέννησης ή υιοθέτησης τέκνου, 

προκειμένου να συμμετέχουν στη φροντίδα και την ανατροφή του τέκνου ή των 

τέκνων τους. Οι εργαζόμενοι/ες οφείλουν να επιδώσουν στον εργοδότη σχετική 

έγγραφη ειδοποίηση 5 εβδομάδων προκειμένου να μπορέσει να λάβει τα απαραίτητα 

μέτρα.30 

 

                                                           
30Sarah Forster (Uk.practicallaw.thomsonreuters.com, 2017) <https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/2-
508-1472?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true&bhcp=1> accessed 22 July 2017. 
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Εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου, μερικής και έκτακτης απασχόλησης: 

Εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης  

Ο νόμος δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα δικαιώματα των εργαζομένων προσωρινής 

και έκτακτης απασχόλησης. Όλοι έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο βαθμό 

προστασίας από το κυπριακό δίκαιο.  

Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης 

Οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης έχουν τα ίδια δικαιώματα και τον ίδιο βαθμό 

προστασίας με τους εργαζομένους πλήρους απασχόλησης. Αυτό ενισχύεται δια της 

νομοθεσίας και του περί Απαγόρευσης της Διακριτικής Μεταχείρισης Νόμου 

76(I)2002, σύμφωνα με τον οποίο οι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης δεν πρέπει 

να υφίστανται διακρίσεις ή υποδεέστερη μεταχείριση σε σχέση με τους εργαζομένους 

πλήρους απασχόλησης. 

Διακρίσεις 

Το Σύνταγμα της Κύπρου περιλαμβάνει διατάξεις κατά των διακρίσεων που συνάδουν 

με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ). Οι εν λόγω 

προβλέψεις του άρθρου 28 του Συντάγματος ορίζουν πως κανένα πρόσωπο δεν πρέπει 

να υφίσταται διακρίσεις λόγω31: 

• χρώματος 

• φυλής 

• γλώσσας 

                                                           
31L. Rodgers, 'Public Employment And Access To Justice In Employment Law' (2014) 43 Industrial Law Journal. 
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• εθνικής ή κοινωνικής καταγωγής 

• πολιτικών ή λοιπών πεποιθήσεων 

• θρησκεύματος 

• φύλου 

• κοινωνικής τάξης 

Αξίζει να σημειωθεί πως, σε αντίθεση με το αγγλικό νομικό σύστημα, οι παράμετροι 

του σεξουαλικού προσανατολισμού, της αναπηρίας και της ηλικίας δεν καλύπτονται 

από το άρθρο 28. Η Κύπρος έχει επικυρώσει διάφορους νόμους που απαγορεύουν 

πολυάριθμες μορφές διακρίσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν σε ένα εργασιακό 

περιβάλλον. Πρόκειται για τους εξής νόμους: 

• Ν. 59(I)/2004 περί ίσης μεταχείρισης προσώπων (ασχέτως φυλετικής ή 

εθνικής καταγωγής) 

• Ν. 58(I)/2004 περί ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση και την εργασία 

• Ν. 35(I)/2007 περί προστασίας των μισθών 

• Ν. 205(I)/2002 περί ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα 

εργασίας και απασχόλησης 
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Τερματισμός εργασιακής σχέσης: 

Προθεσμίες ειδοποίησης 

Η προθεσμία ειδοποίησης που προβλέπεται για τον τερματισμό μιας σύμβασης 

εργασίας εξαρτάται από τον χρόνο υπηρεσίας στην εκάστοτε θέση. Σε γενικές 

γραμμές, προβλέπεται η επίδοση ειδοποιήσεων με τις εξής προθεσμίες32: 

• πάνω από 26 και κάτω από 52 εβδομάδες εργασίας: ειδοποίηση μία εβδομάδα 

νωρίτερα 

• πάνω από 52 και κάτω από 104 εβδομάδες εργασίας: ειδοποίηση δύο 

εβδομάδες νωρίτερα 

Διαδικαστικές προβλέψεις απολύσεων 

Σε περίπτωση απόλυσης ενός εργαζομένου για λόγους πέραν των όσων αναφέρονται 

παρακάτω, η απόλυση θεωρείται παράνομη και ο απολυμένος εργαζόμενος έχει 

δικαίωμα αξίωσης αποζημίωσης33. 

• συμπεριφορά που υποβάλλει τον εργαζόμενο σε συνοπτική απόλυση 

• ανωτέρα βία, πολεμική σύρραξη, εμφύλιες ταραχές ή θεομηνίες 

• πλεονάζον προσωπικό 

• τερματισμός κατά το πέρας ορισμένης περιόδου 

                                                           
32'Review Cases Involving Employment Termination' (2016) 16 Campus Legal Advisor 
33Rodgers L, 'Public Employment And Access To Justice In Employment Law' (2014) 43 Industrial Law Journal 
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• μη ικανοποιητική απόδοση (εξαιρουμένης προσωρινής αδιαθεσίας λόγω 

ασθενείας, τραυματισμού ή τοκετού) 

Οδηγός ερωτήσεων & απαντήσεων για την κυπριακή νομοθεσία περί παροχών 

απασχόλησης και εργαζομένων. 

Ο οδηγός ερωτήσεων & απαντήσεων δίνει μια συνοπτική εικόνα των βασικών 

πρακτικών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένων των εξής: καθεστώς απασχόλησης, 

έλεγχος ιστορικού, άδειες εργασίας, συμβατικοί και σιωπηροί όροι εργασίας, 

κατώτατος μισθός, περιορισμοί ωραρίου εργασίας, ασθένεια και τραυματισμοί, 

δικαιώματα γονέων και κηδεμόνων, προστασία των προσωπικών δεδομένων, 

διακρίσεις και παρενόχληση, απολύσεις, πλεονάζον προσωπικό, φορολογία, εταιρική 

ευθύνη εργοδότη και μητρικής εταιρείας, εκπροσώπηση εργαζομένων και 

συμβουλευτική, συνέπειες μεταβίβασης επιχειρήσεων, δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, περιορισμός των εμπορικών συμβάσεων και προτάσεις μεταρρύθμισης. 

Για να συγκρίνετε τις απαντήσεις σε διάφορες δικαιοδοσίες, βλ. Παροχές 

απασχόλησης και εργαζομένων: εργαλείο ερωτήσεων & απαντήσεων ανά χώρα. 

Οι ερωτήσεις & απαντήσεις είναι μέρος του γενικού οδηγού για τη νομοθεσία περί 

παροχών απασχόλησης και εργαζομένων. Για τον πλήρη κατάλογο ερωτήσεων & 

απαντήσεων ανά περιφέρεια, βλ. www.practicallaw.com/employment-guide. 

Πεδίο εφαρμογής των περί απασχόλησης κανονισμών 

1. Οι βασικοί νόμοι που ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις ισχύουν για: 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/QACompare/Builder/Country?originationContext=document&transitionType=PLDocumentLink&contextData=(sc.Default)#/topics/Employment and Employee Benefits
https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/QACompare/Builder/Country?originationContext=document&transitionType=PLDocumentLink&contextData=(sc.Default)#/topics/Employment and Employee Benefits
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• αλλοδαπούς που εργάζονται εντός της χώρας σας; 

• πολίτες της χώρας σας που εργάζονται στο εξωτερικό;  

Νόμοι που ισχύουν για τους αλλοδαπούς 

Οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης για όλους τους αλλοδαπούς πρέπει να 

είναι ίδιοι με αυτούς που ισχύουν για τους Κύπριους πολίτες, κάτι που διασφαλίζεται 

μέσω των πρότυπων συμβάσεων εργασίας που προβλέπει το Υπουργείο Εργασίας, 

Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Άδειες εργασίας απαιτούνται για τους 

αλλοδαπούς πολίτες χωρών εκτός ΕΕ που επιθυμούν να εργαστούν στην Κύπρο. Σε 

περίπτωση εργασίας χωρίς την εν λόγω άδεια εργασίας, διαπράττεται σοβαρό ποινικό 

αδίκημα που επισύρει ποινή φυλάκισης και/ή πρόστιμο τόσο για τον εργοδότη όσο 

και για τον εργαζόμενο. Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ δύνανται να εργαστούν στην 

Κύπρο χωρίς περιορισμούς. 

Νόμοι που ισχύουν για τους Κύπριους πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό 

Οι Κύπριοι πολίτες που εργάζονται στο εξωτερικό υπόκεινται στη νομοθεσία που 

διέπει τις συμβάσεις εργασίας και στο δίκαιο της χώρας όπου εργάζονται. 

Εργασιακό καθεστώς 

2. Υπάρχει διάκριση βάσει της νομοθεσίας μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών 

εργαζομένων; Εάν ναι, ποιες απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται ώστε να εμπίπτει κανείς 

σε κάθε κατηγορία, ποιες είναι οι βασικές διαφορές ως προς τα θεσμικά εργασιακά 

δικαιώματα και ισχύει κάποιο ανώτατο χρονικό διάστημα για την απασχόληση ενός 

εργαζομένου σε οποιαδήποτε από τις κατηγορίες; 
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Κατηγορίες εργαζομένων 

Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, εργαζόμενος θεωρείται κάθε πρόσωπο που 

εργάζεται για κάποιο άλλο πρόσωπο βάσει σύμβασης εργασίας, καθεστώτος 

μαθητείας ή υπό συνθήκες δια των οποίων συνάγεται εργασιακή σχέση εργοδότη-

εργαζομένου. 

Βάσει των προαναφερθέντων, κάθε πρόσωπο που δεν εργάζεται για άλλο πρόσωπο 

στο πλαίσιο σύμβασης εργασίας, μαθητείας ή υπό συνθήκες δια των οποίων συνάγεται 

εργασιακή σχέση εργοδότη-εργαζομένου, θεωρείται αυτοαπασχολούμενος. 

Ο νόμος δεν αποσαφηνίζει με ακρίβεια τον όρο «ανεξάρτητος εργολάβος». Ωστόσο, 

ένας ανεξάρτητος εργολάβος διαφέρει από έναν εργαζόμενο βάσει των εξής 

παραμέτρων: 

• του βαθμού ενσωμάτωσης στην επιχείρηση 

• του επιπέδου ελέγχου που ασκεί ο εργοδότης 

• των οικονομικών συνθηκών της σχέσης: π.χ. εάν οι απολαβές εξαρτώνται ή όχι 

από την απόδοση και τις ευθύνες, και ποιος είναι υπεύθυνος για την καταβολή 

των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και του φόρου εισοδήματος  

Επίσης, δεν υφίσταται συγκεκριμένος νομικός ορισμός για τον όρο «προσωρινός 

εργάτης». Προσωρινός εργάτης στην Κύπρο είναι συνήθως ένας προσωρινός 

εργαζόμενος που απασχολείται για ορισμένο χρονικό διάστημα σε ένα συγκεκριμένο 

έργο (π.χ. για την κάλυψη της θέσης μιας εργαζόμενης με άδεια λοχείας).  Ωστόσο, 
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σε ορισμένες περιπτώσεις, ένας προσωρινός εργάτης μπορεί να είναι και ανεξάρτητος 

εργολάβος. 

Επιδοτήσεις ή κίνητρα 

Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου και το Κέντρο 

Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΠΚ) παρέχουν μια σειρά κινήτρων και επιδοτήσεων για 

εργοδότες που προσλαμβάνουν νεαρούς αποφοίτους και μακροχρόνια ανέργους 

διαφόρων ειδικοτήτων. Τα εν λόγω κίνητρα και οι επιδοτήσεις παρέχονται μέσω 

εκπαιδευτικών πακέτων και προγραμμάτων που υλοποιούνται σε συνεργασία με τους 

εργοδότες. Βασικός στόχος είναι η επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων ώστε να 

γίνουν πολύτιμοι για τους εργοδότες τους, οδηγώντας είτε στη δημιουργία νέων 

θέσεων εργασίας είτε στην ανάπτυξη της εταιρείας, ενισχύοντας την ανάπτυξη και 

αποφεύγοντας τυχόν απολύσεις ή μαζικές απολύσεις λόγω πλεονάζοντος προσωπικού. 

Τα εν λόγω κίνητρα και οι επιδοτήσεις είναι μέρος των μέτρων που λαμβάνονται για 

τη μείωση της ανεργίας. 

Επίσης, με την επιφύλαξη ορισμένων κριτηρίων, το κράτος παρέχει στους εργοδότες 

επιχορηγήσεις για την απασχόληση καταχωρημένων ανέργων. 

Οι εργοδότες που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε οποιοδήποτε από τα 

προαναφερθέντα προγράμματα και να προχωρήσουν στην πρόσληψη ατόμων μέσω 

των εν λόγω προγραμμάτων, πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ορισμένα 

έγγραφα. 
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Έλεγχοι ιστορικού 

Γενικά, στην Κύπρο δεν ισχύουν συγκεκριμένοι περιορισμοί ή απαγορεύσεις για τους 

ελέγχους ιστορικού όσον αφορά την προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και τα 

προσόντα εντός υποψήφιου εργαζομένου. 

Οι εργοδότες μπορούν ελεύθερα να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με την εκπαίδευση και 

την επαγγελματική κατάρτιση των υποψηφίων για μια θέση εργασίας. Ωστόσο, οι 

ερωτήσεις σχετικά με τον χρόνο εκπαίδευσης και κατάρτισης ενδέχεται να ανοίξουν 

τον δρόμο σε αξιώσεις περί ηλικιακών διακρίσεων. 

Κάθε εργοδότης μπορεί να κάνει ελέγχους για την πιστοληπτική ικανότητα και το 

οικονομικό ιστορικό των υποψηφίων, εφόσον αυτό δεν συγκρούεται με τους νόμους 

για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή με το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα 

και την προσωπική ζωή. 

Το ποινικό ιστορικό ενός υποψηφίου εμπίπτει στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Επομένως, απαγορεύεται να συλλέγονται και/ή να ζητούνται τέτοιου είδους 

πληροφορίες, εκτός εάν: 

• ισχύει κάποια νομική εξαίρεση 

• ο εργοδότης έχει λάβει τη συναίνεση του υποψηφίου 

Για τα ποινικά αδικήματα, οι εξαιρέσεις αφορούν πληροφορίες σχετικά με καταδίκες 

για ανέντιμη συμπεριφορά ή απάτη, ούτως ώστε να διασφαλιστεί πως οι εν λόγω 

υποψήφιοι δεν θα αναλάβουν θέσεις εμπιστοσύνης.  Για τέτοιου είδους θέσεις, οι 
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εργοδότες μπορούν να ζητήσουν από τους υποψηφίους να προσκομίσουν αντίγραφο 

του ποινικού μητρώου τους.   

Όσον αφορά την κατάσταση της υγείας των υποψηφίων, οι εργοδότες απαγορεύεται 

να κάνουν διακρίσεις βάσει σωματικών και/ή πνευματικών αναπηριών, εκτός εάν 

διαφορετικά δεν πληρούνται τυχόν ειδικές απαιτήσεις της εκάστοτε θέσης εργασίας.  

Αυτές οι πληροφορίες εμπίπτουν στα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενώ η επεξεργασία τους 

επιτρέπεται για ορισμένους σκοπούς μόνο. Εντούτοις, προβλέπεται μια εξαίρεση για 

τους πολίτες χωρών εκτός ΕΕ, διότι προκειμένου να λάβουν άδεια εργασίας ο 

εργοδότης πρέπει να αποδείξει πως ο υποψήφιος έχει υποβληθεί σε κάποιες ιατρικές 

εξετάσεις, όπως σε ακτινογραφία θώρακος και εξετάσεις αίματος για τυχόν 

μολυσματικές ασθένειες. Γενικότερα, οι εξετάσεις υγείας επιτρέπονται εφόσον 

συνιστούν προϋπόθεση για την υλοποίηση ορισμένων καθηκόντων. 

 

Δικαιώματα των εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης 

Σε περίπτωση πτώχευσης ενός εργοδότη, οι εργαζόμενοι που έχουν εργαστεί γι’ 

αυτόν τουλάχιστον 26 διαδοχικές εβδομάδες πριν από την ημερομηνία πτώχευσης 

έχουν δικαίωμα να λάβουν πληρωμή από αμφότερα τα παρακάτω: 

• το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 

• το Ταμείο Αφερεγγυότητας 
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Το Ταμείο Αφερεγγυότητας ιδρύθηκε βάσει του περί Αφερεγγυότητας των 

Εργοδοτών Νόμου του 2001, Ν. 25(I)/2001, για την προστασία των δικαιωμάτων 

των εργαζομένων. Κάθε εργαζόμενος του οποίου η απασχόληση τερματίζεται λόγω 

πτώχευσης του εργοδότη και ο οποίος έχει συμπληρώσει 26 διαδοχικές εβδομάδες 

εργασίας πριν από την πτώχευση, δικαιούται να λάβει από το Ταμείο Αφερεγγυότητας 

τους μη καταβληθέντες και δεδουλευμένους μισθούς 13 εβδομάδων κατά τις 78 

εβδομάδες πριν από την πτώχευση. Επίσης, ένας εργαζόμενος δικαιούται αναλογική 

καταβολή του 13ου και 14ου μισθού (κατά περίπτωση) για τις τελευταίες 13 εβδομάδες 

της απασχόλησής του. 

Οι πληρωμές που γίνονται από το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού είναι ακριβώς 

ίδιες σε περίπτωση απόλυσης λόγω πλεονάζοντος προσωπικού.  

Κρατικό ταμείο εγγυήσεων 

Το Ταμείο Αναξιόχρεου ιδρύθηκε για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των 

εργαζομένων σε περίπτωση πτώχευσης του εργοδότη (βλ. παραπάνω). 

Υποχρεώσεις υγείας και ασφάλειας 

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι εργοδότες όσον αφορά την υγεία και την ασφάλεια των 

εργαζομένων; 

Οι εργοδότες οφείλουν: 
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• Να διασφαλίσουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από κάθε 

άποψη όσον αφορά την εργασία τους, κυρίως βάσει των γενικών αρχών 

πρόληψης και χωρίς οικονομικό κόστος για τους εργαζόμενους. 

• Να αξιολογούν τους κινδύνους του επαγγέλματος όσον αφορά -μεταξύ άλλων- 

την επιλογή του εξοπλισμού εργασίας και τον εξοπλισμό του εργασιακού 

χώρου, καθώς και να κάνουν τις απαραίτητες προβλέψεις για επαρκή 

προστατευτικά και προληπτικά μέτρα. 

• Να διατηρούν καταλόγους και να καταρτίζουν αναφορές για τα εργατικά 

ατυχήματα. 

• Να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και 

εκκένωσης των εργαζομένων, καθώς και να προβαίνουν στις απαραίτητες 

ενέργειες σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού και άμεσου κινδύνου. 

• Να ενημερώνουν και να συμβουλεύουν τους εργαζομένους, να τους επιτρέπουν 

να λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις για όλα τα ζητήματα που αφορούν την 

υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας. 

• Να διασφαλίζουν πως όλοι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκή εκπαίδευση σε 

θέματα υγείας και ασφάλειας καθόλη τη διάρκεια της απασχόλησής τους. 

Οι εργαζόμενοι οφείλουν: 

• Να χρησιμοποιούν σωστά τα μηχανήματα, τα λοιπά μέσα παραγωγής, τον 

εξοπλισμό προσωπικής προστασίας και τις διατάξεις ασφαλείας. 
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• Να προειδοποιούν για εργασιακές καταστάσεις που ενέχουν σοβαρό και άμεσο 

κίνδυνο, καθώς και να ενημερώνουν τον εργοδότη σχετικά με τυχόν ελλείψεις 

στις διατάξεις ασφαλείας. 

• Να συνεργάζονται στην υλοποίηση τυχόν απαιτήσεων που επιβάλλονται για την 

προστασία της υγείας και της ασφάλειας, διευκολύνοντας τον εργοδότη να 

παρέχει ένα ασφαλές εργασιακό περιβάλλον και ασφαλείς συνθήκες εργασίας 

που δεν ενέχουν κινδύνους. 

 

Περίληψη κεφαλαίου 

Το εργατικό δίκαιο στην Κύπρο δεν θεωρείται πολύ αυστηρό, αν και εφαρμόζει τις 

απαραίτητες προβλέψεις που προάγουν τη νομιμότητα και τη δικαιοσύνη τόσο για 

τους εργαζομένους όσο και για τους εργοδότες. Οι ευρωπαϊκοί νόμοι έχουν 

ενσωματωθεί, επίσης, στο εργατικό δίκαιο της Κύπρου όσον αφορά τις διακρίσεις και 

τα δικαιώματα των εργαζομένων στη χώρα. Οι εν λόγω προβλέψεις και οι οδηγίες που 

έχουν προσυπογραφεί από την κυπριακή νομοθεσία παρέχουν στους εργαζομένους τη 

διαβεβαίωση πως τα δικαιώματά τους προβλέπονται στο κυπριακό δίκαιο. 

Ιστορία 

Η Βανέσα  εργάζεται σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο όπου και διδάσκει την αγγλική 

γλώσσα. Θέλει να μάθει εάν η νομοθεσία προβλέπει ένα ελάχιστο μισθό. Όπως η 

Βανέσα  έχει μάθει από αυτό το κεφάλαιο, μόνο λίγα επαγγέλματα στην Κύπρο 

εμπίπτουν στο νόμο για τους μισθούς βοηθοί καταστημάτων, υπάλληλοι, εργαζόμενοι 
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φροντίδας παιδιών (βοηθοί μωρών και βρεφών), εργαζόμενοι προσωπικής φροντίδας 

(βοηθοί νοσηλευτών, εργαζομένοι σε εταιρείες ασφάλειας και καθαριστές). Η 

ελάχιστη μηνιαία αμοιβή για τέτοια επαγγέλματα καθορίστηκε το 2012 στα € 870 

κατά την πρόσληψη, ενώ ο ελάχιστος μηνιαίος μισθός για τους εργαζόμενους, που 

έχουν συμπληρώσει περίοδο εργασίας έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη, αναθεωρήθηκε 

σε € 924. Ο ελάχιστος μισθός για τους φύλακες αναθεωρήθηκε σε ωριαία τιμή 4,90 € 

και με την ολοκλήρωση μιας εξαμηνιαίας περιόδου απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη 

αυξήθηκε σε € 5,20 Αν και ο ανωτέρω ελάχιστος μισθός δεν ισχύει για την 

απασχόληση της Βανέσα, ωστόσο η Βανέσα θα ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις από 

αυτό το ποσό. 

 
Τελικά, η Βανέσα και το πανεπιστήμιο συμφωνούν προφορικά με την απασχόληση 

της Βανέσα. Η Βανέσα αναρωτιέται μήπως χρειάζεται να ζητήσει γραπτή σύμβαση; 

Ο Ιωάννης της συμβουλεύει ότι σύμφωνα με το Bright εγχειρίδιο, ο εργοδότης είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει γραπτώς τον εργαζόμενο σχετικά με τους όρους 

απασχόλησης. Τέτοιες γραπτές πληροφορίες πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τα 

ακόλουθα: 

• Τα στοιχεία αναγνώρισης του εργοδότη και του υπαλλήλου. 

• Τον τόπο εργασίας του υπαλλήλου και τον εγγεγραμμένο τόπο της επιχείρησης ή τη 

διεύθυνση κατοικίας του εργοδότη 

• Το τίτλο της συγκεκριμένης εργασίας, τις υποχρεώσεις του εργαζομένου, καθώς και 

το αντικείμενο της εργασίας του. 
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• Την ημερομηνία έναρξης της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας και την αναμενόμενη 

διάρκεια της, στην περίπτωση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

• Παραπομπή σε οποιαδήποτε συλλογική σύμβαση που ισχύει για τους όρους ή / και 

τις συνθήκες απασχόλησης των εργαζομένων 

Επιπλέον, πρέπει να παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες, για τις οποίες μπορεί να 

γίνει γραπτή αναφορά στον αντίστοιχο νόμο ή στη συλλογική σύμβαση, εάν 

υπάρχουν: 

• Η διάρκεια της ετήσιας άδειας μετ 'αποδοχών την οποία δικαιούται ο εργαζόμενος 

και ο τρόπος και ο χρόνος χορήγησης αυτής της άδειας. 

• Τη διάρκεια της προειδοποίησης που πρέπει να τηρείται από τον εργοδότη και τον 

εργαζόμενο σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας. 

• Όλες οι συνιστώσες της αμοιβής του εργαζομένου και η συχνότητα πληρωμής του. 

• Η διάρκεια της κανονικής εργάσιμης ημέρας ή εβδομάδας των εργαζομένων. 

• Κανένας από τους προαναφερόμενους όρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι 

λιγότερο ευνοϊκός για τον ενδιαφερόμενο εργαζόμενο από εκείνους που προβλέπονται 

από την αντίστοιχη νομοθεσία. 

Ένα δείγμα σύμβασης εργασίας μπορεί να βρεθεί εδώ. 

http://www.cypruslegalanswers.com/modules/modListDocuments/uploadFiles/

miscFiles/1327478916-ENG%20General%20Employment%20Agreement.pdf 

ΕΡΩΤΗΣΗ: 

1) Το επάγγελμα του Ιωάννη έχει έναν ελάχιστο μισθό; 

Ναί 
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Όχι 

2) Μπορεί ο John να απασχολείται μόνος του; 

Ναί 

Όχι 

Κουίζ 

Οι συμβάσεις εργασίας είναι απαραίτητες βάσει του κυπριακού δικαίου; 

a. Ναι 

b. Όχι 

Τι δικαιώματα έχουν οι εργαζόμενοι γονείς; 

a. Γονική άδεια 

b. Υψηλότερο μισθό 

c. Αποζημίωση για το κόστος φροντίδας των τέκνων  

Οι εργαζόμενοι προσωρινής απασχόλησης έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους 

μόνιμους εργαζομένους; 

a. Ναι 

b. Όχι  

Ποιος είναι ο ελάχιστος αριθμός ημερών αδείας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι; 

a. 20 ημέρες για όσους εργάζονται 5 ημέρες / εβδομάδα 

b. 24 ημέρες για όσους εργάζονται 6 ημέρες / εβδομάδα 

c. Και τα δύο παραπάνω 
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Έχει καθοριστεί κατώτατος μισθός για όλα τα επαγγέλματα; 

a. Ναι 

b. Όχι 

 Πόσα μέρη υπάρχουν σε μια σύμβαση εργασίας; 

α. Δύο - ο εργοδότης και ο υπάλληλος 

β. Τρεις - ο εργοδότης, ο υπάλληλος και το κράτος 

γ.  Υπάρχει μόνο ένα συμβαλλόμενο μέρος 

7. Ο εργοδότης μπορεί να τερματίσει την εργασία οποιαδήποτε στιγμή και για 

οποιονδήποτε λόγο; 

α. Ναι 

β. Όχι 

8. Σε περίπτωση παράνομης λήξης της απασχόλησης ποια είναι τα διαθέσιμα 

ένδικα μέσα; 

α.   Αποζημίωση 

β. Επιστροφή στην απασχόληση 

γ.  Απολογία 

9. Μπορώ να δημοσιεύσω ένα πρόσθετο ζητώντας "ένα κορίτσι να δουλέψει ως 

νταντά"; 

α.  Ναι γιατί………………..? 

β.  Όχι. Γιατί όχι ................; (Διάκριση) 
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10. Είναι νόμιμο να απολύσετε έναν υπάλληλο επειδή ασκεί τη μουσουλμανική 

θρησκεία; 

α. Ναι 

β. Όχι 
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Εισαγωγή 

Υπάρχουν πολλοί τύποι δικαίου που συμβάλλουν στη λειτουργία μιας χώρας. Το 

εταιρικό δίκαιο είναι ένας από αυτούς. Όπως συμβαίνει σε όλες τις χώρες, έτσι και 

στην Κύπρο, το εταιρικό δίκαιο αποτελεί τη νομική βάση λειτουργίας και 

συνδιαλλαγής των επιχειρήσεων μεταξύ τους στο πλαίσιο της κυπριακής οικονομίας. 

Σε μια οικονομία, οι επιχειρήσεις δεν συναλλάσσονται μόνο μεταξύ τους με τον έναν 

ή τον άλλο τρόπο· συναλλάσσονται, επίσης, με διάφορους οργανισμούς και με το 

κράτος. Τυχόν διαφωνίες για τέτοιου είδους ζητήματα επιλύονται βάσει του εταιρικού 

δικαίου. Η σύσταση εταιρειών στην Κύπρο, οι συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και οι 

νομικές εξαιρέσεις που προβλέπονται για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβάνονται στο 

εταιρικό δίκαιο34. Κατά τη σύσταση μιας νέας εταιρείας, υπάρχουν ορισμένες νομικές 

απαιτήσεις για τις οποίες μπορούν να μεριμνήσουν οι ιδιοκτήτες των εταιρειών. Εάν 

δεν πληρούνται οι εν λόγω απαιτήσεις, δεν είναι δυνατή η σύσταση της εταιρείας. Για 

τη λειτουργία μιας εταιρείας στην Κύπρο, υπάρχουν ορισμένοι νόμοι που πρέπει να 

τηρούνται.  

Εταιρικό δίκαιο  

                                                           
34Stoltenberg, Clyde D., "LAW, REGULATION AND INTERNATIONAL BUSINESS" (2008) 40 American Business Law 
Journal 
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Το εταιρικό δίκαιο στην Κύπρο κατευθύνεται κατά βάση από τον  κυπριακό περί 

Εταιρειών Νόμο, κεφ. 113. Πρόκειται για έναν νόμο που έχει πολλές ομοιότητες με 

τον αγγλικό περί Εταιρειών Νόμο του 194835.  

Μια ιδιωτική εταιρεία στην Κύπρο μπορεί να έχει έως 50 μέλη, υπόκειται σε 

περιορισμούς ως προς τις μεταβιβάσεις των μετοχών και την έκδοση μετοχών στο 

κοινό. Οι οργανισμοί που συστήνονται σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά το 

καταστατικό τους δεν προβλέπει τους απαραίτητους περιορισμούς για να θεωρηθούν 

ιδιωτικές εταιρείες, θεωρούνται εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. 

Οι μονοπρόσωπες εταιρείες, δηλ. οι εταιρείες με έναν μόνο διευθυντή/ιδιοκτήτη, 

εισήχθησαν μέσω του περί Εταιρειών Νόμου (αναθεώρηση) του 2000 (Ν. 2(I)/2000). 

Οι εν λόγω εταιρείες με μόνο έναν ιδιοκτήτη ή εταίρο πρέπει να συμμορφώνονται με 

περαιτέρω κανονισμούς που ορίζονται στον περί Εταιρειών Νόμο36. 

Εταιρικά έγγραφα 

Στην Κύπρο, τα ιδρυτικά έγγραφα μιας εταιρείας και τα έγγραφα της ετήσιας 

απόδοσής της πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά· το ίδιο ισχύει για τυχόν 

λογαριασμούς που προβλέπεται να καταχωρούνται37. Οι οικονομικές καταστάσεις των 

εταιρειών καταρτίζονται σύμφωνα με τις προβλέψεις του κυπριακού εταιρικού δικαίου.  

                                                           
35Int'L Business Publications, Usa, Cyprus Business Law Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 
 
36Int'L Business Publications, Usa, Northern Cyprus - Turkish Republic Of Northern Cyprus Business Law 
Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 
37Int'L Business Publications, Usa, Northern Cyprus - Turkish Republic Of Northern Cyprus Business Law 
Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 
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Για την καταχώρηση μιας εταιρείας στην Κύπρο, πρέπει να κατατεθεί αίτηση στον 

Έφορο Εταιρειών για να εγκριθεί η επωνυμία της εταιρείας. Δεν δίδεται έγκριση για 

επωνυμίες που είναι ίδιες ή παρόμοιες με υπάρχουσες επωνυμίες στο Τμήμα Εφόρου 

Εταιρειών, που υπονοούν παράνομες δραστηριότητες, βασιλική ή κρατική στήριξη. 

Εφόσον εγκριθεί η επωνυμία της εταιρείας, ένας Κύπριος δικηγόρος οφείλει να 

καταθέσει στον Έφορο Εταιρειών τα εξής έγγραφα: 

2) ιδρυτική πράξη και καταστατικό της εταιρείας 

3) έντυπο HE1 υπογεγραμμένο από δικηγόρο με τη μορφή ένορκης 

βεβαίωσης για τη συμμόρφωση της ιδρυτικής πράξης και του 

καταστατικού με το κυπριακό δίκαιο. 

4) έντυπο HE2 με αναφορά στη διεύθυνση της εταιρείας 

5) έντυπο HE3 με αναφορά στους πρώτους διευθυντές της εταιρείας 

Εφόσον γίνει η καταχώρηση της εταιρείας, ο Έφορος δύναται -κατόπιν σχετικού 

αιτήματος- να εκδώσει αντίγραφα των βασικών εγγράφων της εταιρείας: 

1. συστατική πράξη  

2. ιδρυτική πράξη και καταστατικό, υπογεγραμμένα από τους ιδρυτές της 

εταιρείας  

3. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει την επίσημη 

διεύθυνση της εταιρείας 

4. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει τον διορισμό 

των διευθυντών και του γραμματέα της εταιρείας 
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5. πιστοποιητικό εκδοθέν από τον Έφορο Εταιρειών που βεβαιώνει τους 

μετόχους της εταιρείας 

Κυπριακή μετοχική εταιρεία με εγγυητικές εισφορές 

Όπως συμβαίνει και στην Αγγλία, οι οργανισμοί με εγγυητικές εισφορές συνήθως είναι 

μη κερδοσκοπικές ή φιλανθρωπικές οργανώσεις. Πέρα από τη μετοχική δομή τους, 

είναι όμοιες με τα λοιπά είδη ιδιωτικών οργανισμών και εμπίπτουν στον κυπριακό 

περί Εταιρειών Νόμο38. Πρόκειται για οργανισμούς που διαφέρουν από τους 

υπόλοιπους, διότι διαφέρει σημαντικά η φύση των εργασιών και οι απαιτήσεις τους. Η 

διαφορά έγκειται στο γεγονός πως δεν απαιτείται η προκαταβολική καταβολή 

μετοχικού κεφαλαίου, αλλά ουσιαστικά οι μέτοχοι εγγυώνται την καταβολή του ποσού 

της εγγραφής τους κατά τον χρόνο ρευστοποίησης. Παρόλα αυτά, το δίκαιο που 

καλύπτει τυχόν διαφωνίες σε τέτοιου είδους εταιρείες είναι το εταιρικό δίκαιο.  

Παράρτημα αλλοδαπής εταιρείας στην Κύπρο 

Στην Κύπρο μπορούν να ανοίξουν παραρτήματα ξένων εταιρειών. Όσον αφορά τα 

προβλεπόμενα έγγραφα, εντός του πρώτου μήνα σύστασης του παραρτήματος, η 

εταιρεία οφείλει να καταθέσει την ιδρυτική πράξη και το καταστατικό (επικυρωμένο 

αντίγραφο στα ελληνικά), έναν επικυρωμένο κατάλογο με τα ονόματα των διευθυντών 

και του γραμματέα, και με τον υπεύθυνο επικοινωνίας της εταιρείας, ο οποίος πρέπει 

να διαμένει στην Κύπρο. Στην Κύπρο λειτουργούν πολλές ξένες εταιρείες. Έτσι, 

                                                           
38Int'L Business Publications, Usa, Northern Cyprus - Turkish Republic Of Northern Cyprus Business Law 
Handbook (Intl Business Pubns Usa, 2015) 



76 | P a g e  
 

οφείλουν να ακολουθούν ορισμένους κανόνες και κανονισμούς. Πρόκειται για 

κανονισμούς που υπάγονται στο εταιρικό δίκαιο.  

Τα παραρτήματα των ξένων εταιρειών στην Κύπρο πρέπει να υποβάλλουν ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις (με επικυρωμένα αντίγραφα στα ελληνικά). Παρόλο που 

μπορεί να πρόκειται απλώς για παραρτήματα εταιρειών με προέλευση από άλλη 

χώρα, οι συναλλαγές που κάνουν οι εν λόγω εταιρείες στην Κύπρο πρέπει να 

καταχωρούνται για φορολογικούς και άλλους λόγους. Συνεπώς, είναι σημαντικό οι εν 

λόγω εταιρείες να υποβάλλουν οικονομικές καταστάσεις για τα υποκαταστήματα που 

λειτουργούν στην Κύπρο.   

Επισημαίνεται πως οι ξένες εταιρείες πρέπει να υποβάλλουν τις οικονομικές 

καταστάσεις που έχουν παρουσιάσει οι εταιρείες στην πλέον πρόσφατη ετήσια γενική 

συνέλευση. Τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα έχουν ως εξής39: 

1. Έγγραφη αναφορά που περιλαμβάνει την επωνυμία της αλλοδαπής εταιρείας 

και τα στοιχεία του παραρτήματος. Επίσης, η εν λόγω αναφορά πρέπει να 

περιλαμβάνει τη διεύθυνση της εταιρικής έδρας και τον συνήθη τόπο εργασιών.  

2. Επιπλέον, η αναφορά πρέπει να περιγράφει τον σκοπό και τους στόχους της 

αλλοδαπής εταιρείας.  

3. Συστατική πράξη της εταιρείας, μαζί με την ιδρυτική πράξη και το 

καταστατικό της εταιρείας.  

4. Τα ονόματα όλων των διευθυντών και όσων ασκούν σημαντικό έλεγχο. 

                                                           
39'Establishment Of A Branch In Cyprus' (Pirilides.com, 2017) <http://www.pirilides.com/en/publication-
detail/126/establishment-of-a-branch-in-cyprus> accessed 6 August 2017 
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5. Το όνομα και η διεύθυνση του ατόμου που διαμένει στην Κύπρο και είναι 

αρμόδιο για την παραλαβή εγγράφων εκ μέρους της εταιρείας.  

Ακόμη, οι οικονομικές καταστάσεις πρέπει να συμμορφώνονται με το πρότυπο που 

προβλέπει η νομοθεσία της χώρας όπου έχει συσταθεί η εταιρεία40. Οι εταιρείες που 

ήδη υποβάλλουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις στον τόπο σύστασής τους εντός 

της ΕΕ εξαιρούνται από την υποχρέωση υποβολής οικονομικών καταστάσεων σε 

επίπεδο παραρτήματος41. 

 

Κυπριακός ομόρρυθμος συνεταιρισμός 

Ο περί Συνεταιρισμών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμος, κεφ. 116, ορίζει τις 

νομικές προβλέψεις για τους συνεταιρισμούς στην Κύπρο. Οι συνεταιρισμοί 

υπόκεινται σε μια διαδικασία καταχώρησης στο Τμήμα Εφόρου Συνεταιρισμών. Αυτό 

πρέπει να γίνει εντός του πρώτου ημερολογιακού μήνα από τη σύσταση. Απαραίτητα 

στοιχεία είναι η επωνυμία, η καταστατική έδρα και τα στοιχεία των εταίρων του 

συνεταιρισμού. Σύμφωνα με λοιπούς κανονισμούς περί συνεταιρισμών, πρέπει να 

υπάρχουν από 2 έως 20 μέλη που είναι φυσικά πρόσωπα - με ανώτατο όριο τα 10 για 

τα τραπεζικά ιδρύματα42. Υπάρχουν διάφοροι νόμοι με τους οποίους πρέπει να 

                                                           
40Bertram, Anton and Stanley Fisher, The Cyprus Law Reports 
41Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook (International 
Business Publ., 2005) 
42Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook (International 
Business Publ., 2005) 
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συμμορφώνεται κάθε συνεταιρισμός στην Κύπρο. Ωστόσο, δεν ισχύουν οι ίδιοι 

κανόνες για όλους τους συνεταιρισμούς.  

Κυπριακή ετερόρρυθμη εταιρεία 

Οι ετερόρρυθμες εταιρείες υφίστανται, επίσης, βάσει της νομοθεσίας. Ο βαθμός 

περιορισμού της ευθύνης πρέπει να δηλώνεται στον Έφορο. Οι ετερόρρυθμες 

εταιρείες συχνά χρησιμοποιούνται μαζί με εταιρικές δομές για να παρέχουν 

αποτελεσματικές ευκαιρίες φορολογικού σχεδιασμού. 

Τοπικά καταπιστεύματα 

Ο κυπριακός περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμος, κεφ. 1993, ρυθμίζει τη 

νομοθεσία περί τοπικών καταπιστευμάτων. Πρόκειται για έναν νόμο παρόμοιο με τον 

αγγλικό περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμο του 1925. Καταπίστευμα είναι μια 

νομική οντότητα που δημιουργείται από ένα μέρος που ονομάζεται 

διαθέτης/κληροδότης και μέσω της οποίας ένα δεύτερο μέρος που ονομάζεται 

διαχειριστής κατέχει το δικαίωμα διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων ή της 

ιδιοκτησίας του κληροδότη προς όφελος ενός τρίτου μέρους που ονομάζεται 

δικαιούχος. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο διαθέτης και οι δικαιούχοι είναι 

κάτοικοι της Κύπρου. Το καταπίστευμα και η ιδιοκτησία του καταπιστεύματος 

υπόκεινται σε συναλλαγματικούς ελέγχους. Ωστόσο, έπειτα από την προσχώρηση 

στην ΕΕ, αυτό δεν είναι παρά ένα κατάλοιπο. Και σε αυτή την περίπτωση φαίνεται 

πως η κυπριακή νομοθεσία ακολουθεί στενά το αγγλικό δίκαιο. 
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Πηγή: http://indianmoney.com/how/what-is-a-trust-why-create-a-trust-and-how-

does-it-work  

Διεθνή καταπιστεύματα 

Τα διεθνή καταπιστεύματα έχουν ίδια δομή με τα τοπικά καταπιστεύματα, αλλά 

διέπονται από το διεθνές δίκαιο καταπιστευμάτων. Η διαφορά με τα διεθνή 

καταπιστεύματα είναι πως οι δικαιούχοι πρέπει να μην είναι κάτοικοι Κύπρου και 

δύνανται να καταχωρηθούν χωρίς χρονικό περιθώριο43.  

Η Κύπρος ευθυγραμμίστηκε με λοιπές σημαντικές ρυθμίσεις για τα διεθνή 

καταπιστεύματα μέσω του περί Διεθνών Καταπιστευμάτων Νόμου του 1992, όπως 

έχει αναθεωρηθεί. Ο διαθέτης και οι δικαιούχοι πρέπει να μην είναι κάτοικοι Κύπρου, 

αν και ένας εκ των διαχειριστών δύναται να είναι Κύπριος πολίτης. Συνήθως, τα 

διεθνή καταπιστεύματα έχουν νομικά και φορολογικά πλεονεκτήματα.  

                                                           
43'Establishment Of A Branch In Cyprus' (Pirilides.com, 2017) <http://www.pirilides.com/en/publication-
detail/126/establishment-of-a-branch-in-cyprus> accessed 6 August 2017 
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Ευρωπαϊκή εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) 

Το 2006 στην Κύπρο τέθηκε σε εφαρμογή νομοθεσία δια της οποίας επιτρέπεται η 

σύσταση ευρωπαϊκών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο (SE). 

Προκειμένου μια εταιρεία να αναδιαμορφωθεί ως SE στην Κύπρο, πρέπει να 

επιτρέπεται να το πράξει βάσει της νομοθεσίας δια της οποίας έγινε η καταχώρηση 

της εταιρείας, ενώ πρέπει και να προσκομίσει στον Έφορο Εταιρειών της Κύπρου μια 

σειρά εγγράφων παρόμοια με τα προβλεπόμενα σε περίπτωση επανεγγραφής εντός 

της Κύπρου. Το νομικό πλαίσιο εντός του οποίου εμπίπτει κάθε επιχείρηση στην 

κοινότητα ορίζεται βάσει του κυπριακού δικαίου. Ακόμη, οι SE που εμπορεύονται τα 

χρεόγραφά τους στο κοινό και στην αγορά επενδύσεων πρέπει να συμμορφώνονται με 

τους εθνικούς κανονισμούς. 

Λόγω του ευρύτερου βαθμού διαχωρισμού μεταξύ της διοίκησης και των μελών, που 

μπορεί να ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες 

υπάγονται σε αυστηρότερες προβλέψεις ως προς τη διοίκηση, τη διατήρηση 

κεφαλαίου και τις υποχρεώσεις αναφοράς σε σχέση με τις ιδιωτικές εταιρείες44. 

Διατυπώσεις εγγραφής 

 Έπειτα από την έγκριση της εταιρικής επωνυμίας, η ιδρυτική πράξη και το 

καταστατικό πρέπει να υποβληθούν στον Έφορο Εταιρειών, με πληροφορίες για το 

μετοχικό κεφάλαιο, τους διευθυντές, τον γραμματέα και την εταιρική έδρα. Η 

                                                           
44Papadopoulos, Thomas, "Report From Cyprus: An Overview Of Cyprus Mou The Essential Business Law 
Reforms" [2016]  
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συστατική πράξη εκδίδεται συνήθως εντός ενός μήνα, εκτός εάν η διαδικασία 

επισπευστεί. 

Μετοχικό κεφάλαιο 

Δεν προβλέπεται ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο για μια ιδιωτική εταιρεία, καθώς 

μπορεί να ξεκινήσει ακόμη κι από ένα ευρώ ή έτερο νόμισμα. Για τις εισηγμένες στο 

χρηματιστήριο εταιρείες, το ελάχιστο ποσό είναι 25.630 ευρώ και είναι πληρωτέο 

πριν από τη σύσταση. Το μετοχικό κεφάλαιο διαιρείται σε μετοχές, οι οποίες 

αντιστοιχούν στο ποσοστό ιδιοκτησίας των μετόχων στην εταιρεία. 45 

 

 

Φόρος εισφοράς 

Κατά τη σύσταση μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο, καταβάλλεται φόρος 

εισφοράς της τάξης των 103 ευρώ συν 0,6% του εγκεκριμένου κεφαλαίου στον Έφορο 

Εταιρειών. Κάθε επόμενη αύξηση του εγκεκριμένου μετοχικού κεφαλαίου υπόκειται 

σε φόρο εισφοράς 0,6%. Δεν καταβάλλεται φόρος εισφοράς για τα πριμ μετοχών, ενώ 

οι φόροι εισφοράς μπορούν να ελαχιστοποιηθούν εκδίδοντας μετοχές μειωμένης 

ονομαστικής αξίας σε τιμή δικαιώματος46. 

Ευθύνη των διευθυντών 

                                                           
45 Ibid 
46 N23 
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Η πλειοψηφία των κυπριακών εταιρειών, ωστόσο, ακολουθεί το παράδειγμα του 

άρθρου 80 του πρώτου παραρτήματος του πίνακα Α του περί Εταιρειών Νόμου (κεφ. 

113), μέσω του οποίου εκχωρείται η εξουσία διοίκησης και διεξαγωγής της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας μιας εταιρείας στα χέρια των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο: 

«Τη διαχείριση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας αναλαμβάνουν οι 

διευθυντές, οι οποίοι […] δύνανται να ασκήσουν το σύνολο των εξουσιών της 

εταιρείας όπως δεν απαιτείται, βάσει της νομοθεσίας ή των παρόντων κανονισμών, να 

ασκηθούν από την εταιρεία στις γενικές συνελεύσεις, αλλά με την επιφύλαξη των εν 

λόγω κανονισμών και των προβλέψεων του νόμου. 

Επομένως, εύκολα συμπεραίνει κανείς πως όσο αυξάνονται οι εξουσίες του 

διοικητικού συμβουλίου, τόσο αυξάνονται και οι ευθύνες του. 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση των εν λόγω ευθυνών, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί 

ποιοι θεωρούνται διευθυντές μιας εταιρείας. 

Κατ’ αρχάς, πρέπει να αναφερθεί πως ο νόμος δεν παρέχει ολοκληρωμένο ορισμό της 

ιδιότητας των μελών του διοικητικού συμβουλίου, πέραν της ενότητας 2 του περί 

Εταιρειών Νόμου, όπου προβλέπεται πως ο όρος «διευθυντής» περιλαμβάνει κάθε 

πρόσωπο με θέση διευθυντή όπως κι εάν αυτό αποκαλείται. 

Επομένως, βάσει του παραπάνω ευρέως ορισμού, συμπεριλαμβάνονται όλες οι 

κατηγορίες διευθυντών, και συγκεκριμένα: οι de jure, de facto και σκιώδεις διευθυντές. 
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Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του περί Εταιρειών Νόμου, κεφ. 113, προβλέπεται 

πως ο όρος «στέλεχος» όσον αφορά τα εταιρικά όργανα συμπεριλαμβάνει τους 

διευθυντές, τα διοικητικά στελέχη και τους γραμματείς.   

(A) Ο γραμματέας 

Κάθε εταιρεία πρέπει να έχει έναν γραμματέα. Ο ρόλος του γραμματέα θεσπίστηκε 

από τον Λόρδο Ντένινγκ στην υπόθεση Panorama Developments (Guilford) Ltd 

κατά Fidelis Furnishing Fabrics Ltd (1971) ως εξής: 

«Όμως, οι καιροί έχουν αλλάξει. Ο γραμματέας μιας εταιρείας είναι πολύ πιο 

σημαντικό πρόσωπο απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν [...]. Πρόκειται για στέλεχος της 

εταιρείας με πολλά καθήκοντα και ευθύνες. Αυτό διαφαίνεται όχι μόνο στον σύγχρονο 

περί Εταιρειών Νόμο, αλλά και από τον ρόλο που διαδραματίζει στις καθημερινές 

εργασίες μιας εταιρείας. Ο γραμματέας δεν είναι πλέον ένας απλός υπάλληλος. Συχνά 

[…] συνάπτει συμβάσεις εκ μέρους [της εταιρείας], οι οποίες εμπίπτουν στο πλαίσιο 

της καθημερινής λειτουργίας της εταιρείας. Σε τέτοιο βαθμό, μάλιστα, που θα 

μπορούσε να θεωρηθεί πως του έχει εκχωρηθεί η εξουσία να πράττει όλα αυτά εκ 

μέρους της εταιρείας. Είναι σαφές πως έχει το δικαίωμα υπογραφής συμβάσεων που 

άπτονται του διαχειριστικού τομέα των εταιρικών υποθέσεων, όπως είναι η πρόσληψη 

προσωπικού, η παραγγελία οχημάτων κοκ. Όλα αυτά τα ζητήματα εμπίπτουν πλέον 

στις προσχηματικές αρμοδιότητες ενός εταιρικού γραμματέα […]». 

Μεταξύ άλλων, στα τυπικά καθήκοντα του γραμματέα εμπίπτουν τα εξής: 

• η τήρηση των αρχείων και των βιβλίων της εταιρείας 
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• η υποβολή των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στον Έφορο Εταιρειών 

• η προετοιμασία της ημερήσιας διάταξης, η καταγραφή των πρακτικών των 

συνεδριάσεων και των συνελεύσεων 

• η ενημέρωση του Εφόρου Εταιρειών για τυχόν σημαντικές αλλαγές στη δομή της 

εταιρείας, π.χ. στη δομή του διοικητικού συμβουλίου 

• η ασφαλής φύλαξη των εταιρικών εγγράφων και αρχείων 

Επίσης, ενδέχεται να δοθούν στον γραμματέα τα παρακάτω επιπλέον διοικητικά 

καθήκοντα: 

• η αγορά ασφαλίσεων για την εταιρεία και τους εργαζομένους της 

• το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 

• η εγγραφή στα μητρώα ΦΠΑ 

• η διαχείριση των εγκαταστάσεων της εταιρείας 

• η διαχείριση του γραφείου 

• η ενημέρωση των διευθυντών και η επιβεβαίωση της συμμόρφωσής τους με τον περί 

Εταιρειών Νόμο, κεφ. 113, και το καταστατικό της εταιρείας 

• οι γραμματείς των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών φέρουν την ευθύνη της 

συμμόρφωσης με τις προβλέψεις του Χρηματιστηρίου Αξιών και του Κώδικα 

Εταιρικής Διακυβέρνησης   

(B) Ο γενικός διευθυντής (CEO) 
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Σύμφωνα με το άρθρο 107 του μέρους 1 του πίνακα Α του πρώτου παραρτήματος 

του περί Εταιρειών Νόμου, οι διευθυντές δύνανται να διορίσουν έναν εξ αυτών σε 

θέση διευθύνοντα συμβούλου/CEO. Οι διευθυντές δύνανται να εμπιστευτούν και να 

εκχωρήσουν στον διευθύνοντα σύμβουλο οποιεσδήποτε από τις εξουσίες τους. 

(Γ) Οι εργαζόμενοι 

Όσον αφορά τους εργαζομένους μιας εταιρείας, φαίνεται πως τόσο η νομολογία της 

Κύπρου όσο και της Αγγλίας υιοθετούν πιο στενές ερμηνείες. Στην αγγλική υπόθεση 

Registrar of Restrictive Trade Agreements Act The W Smith & Sons Ltd (1969), 

δύο διευθυντές υποκαταστημάτων δεν θεωρήθηκαν στελέχη της εταιρείας και ο 

Λόρδος Ντένινγκ  υποστήριξε πως στέλεχος, στο πλαίσιο του νόμου, είναι ένα 

πρόσωπο που διαχειρίζεται τις υποθέσεις ολόκληρης της εταιρείας. Αντίθετα, στην 

υπόθεση Re Vic Groves & Co Ltd (1964), ο προϊστάμενος ενός τμήματος 

(περιφερειακός προϊστάμενος) θεωρήθηκε στέλεχος της εταιρείας. 

(Δ) Οι επαγγελματίες 

Ακόμη και διάφοροι επαγγελματίες, π.χ. ελεγκτές, διαχειριστές, σύνδικοι και 

εκκαθαριστές, μπορεί να θεωρηθούν στελέχη μιας εταιρείας ανάλογα με τη φύση και 

το εύρος των καθηκόντων και των ενεργειών τους. 

Ένας διευθυντής έχει καθήκον προς την εταιρεία. Σε αυτά τα καθήκοντα 

περιλαμβάνονται: 

A) Η υποχρέωση να ενεργεί με καλή πίστη 
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Σε περίπτωση αθέτησης της υποχρέωσης να ενεργεί με καλή πίστη προς το βέλτιστο 

συμφέρον της εταιρείας (καθήκον καταπιστευματοδόχου) ή του καθήκοντος δέουσας 

επιμέλειας και μέριμνας, κάθε διευθυντής καθίσταται προσωπικά υπεύθυνος απέναντι 

στην εταιρεία, η οποία δύναται να αξιώσει αποζημίωση ή να λάβει άλλα μέτρα. 

Επισημαίνεται πως οι παραπάνω υποχρεώσεις υφίστανται απέναντι στην εταιρεία και 

όχι απέναντι σε επιμέρους μετόχους. Πράγματι, στην πρόσφατη υπόθεση Queens 

Moat Houses κατά Bairstow κ.ά. [2000] 1B.C.L.C. 549, κρίθηκε πως οι διευθυντές 

είχαν προβεί σε παραβίαση του καθήκοντος αφοσίωσης προς την εταιρεία όταν 

προχώρησαν σε καταβολή ενδιάμεσων μερισμάτων στους μετόχους ενώ η εταιρεία 

δεν διέθετε επαρκή αποθεματικά δυνάμενα να διανεμηθούν. Το δικαστήριο διέταξε 

τους διευθυντές να καταβάλουν οι ίδιοι το ποσό των παράνομα καταβληθέντων 

μερισμάτων, το οποίο ανήλθε σε πάνω από 40 εκατομμύρια. 

B) Επίσης, στα καθήκοντα κοινού δικαίου περιλαμβάνονται τα καθήκοντα 

καταπιστευματοδόχου (άσκηση εξουσιών προς όφελος της εταιρείας, ελευθερία 

δράσης και αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων) και μια υποχρέωση δεξιότητας και 

μέριμνας, η υποχρέωση μη αμελούς συμπεριφοράς κατά τη διαχείριση των εταιρικών 

υποθέσεων.  

Υπάρχουν και θεσμικά καθήκοντα, ορισμένα εκ των οποίων επισύρουν ποινικές 

κυρώσεις, και καθήκοντα προς τους πιστωτές47. Σε περίπτωση παραβίασης των 

                                                           
47Papadopoulos, Thomas, "Report From Cyprus: An Overview Of Cyprus Mou The Essential Business Law 
Reforms" [2016]  
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διατάξεων του νόμου από την εταιρεία, μπορεί να υφίσταται ποινική, αστική ή 

διοικητική ευθύνη ή όλα τα παραπάνω.  

Συνήθως, νομικές ενέργειες κατά των διευθυντών λαμβάνονται, επίσης, στις εξής 

περιπτώσεις: 

• κακή διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ή των εταιρικών περιουσιακών στοιχείων 

• ίδιο συμφέρον και σύγκρουση συμφερόντων 

• παραπλανητική συμπεριφορά κατά την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της 

εταιρείας 

• παραπλανητικές δηλώσεις σε κάποια αναφορά αντί ενημερωτικού δελτίου ή σε 

ενημερωτικό δελτίο 

• εκτέλεση ενεργειών / συναλλαγών εκτός αρμοδιοτήτων 

• παραβίαση της νομοθεσίας (π.χ. του εργατικού δικαίου) 

• παραβίαση των καθηκόντων καταπιστευματοδόχου 

Υποχρεώσεις αναφοράς 

Οι διευθυντές της εταιρείας είναι υπεύθυνοι για την τήρηση των κατάλληλων βιβλίων 

και αρχείων ώστε να παρουσιάζεται μια αληθινή και δίκαιη εικόνα των υποθέσεων της 

εταιρείας, να επεξηγούντα οι συναλλαγές της και να επιτρέπεται η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων. Οι διευθυντές πρέπει να παρουσιάζουν ένα πλήρες σύνολο 

οικονομικών καταστάσεων στην ετήσια γενική συνέλευση της εταιρείας. Εάν μια 

εταιρεία έχει θυγατρικές, τότε χρειάζονται ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. 



88 | P a g e  
 

Παρά την εξαίρεση για τις «μικρές επιχειρήσεις» βάσει του περί Εταιρειών Νόμου, ο 

περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος προβλέπει πως όλες οι εταιρείες οφείλουν 

να υποβάλλουν ετήσια φορολογική δήλωση βάσει των οικονομικών καταστάσεων που 

έχουν ελεγχθεί από εξουσιοδοτημένους ελεγκτές. Αυτό σημαίνει πως όλες οι εταιρείες 

πρέπει να καταρτίζουν ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις48. 

Εξαίρεση από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων 

προβλέπεται για τους «μικρούς ομίλους εταιρειών», στους οποίους οι ενοποιημένες 

εταιρείες49: 

•  δεν είναι εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο 

•  δεν οφείλουν να καταρτίσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις βάσει έτερης 

νομοθεσίας· και 

•  πληρούν από κοινού τουλάχιστον δύο από τα παρακάτω κριτήρια κατά την 

ημερομηνία κλεισίματος τους ισολογισμού της ελέγχουσας εταιρείας:  

•  το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων (χωρίς αφαίρεση του παθητικού) δεν 

υπερβαίνει τα 14,6 εκατομμύρια ευρώ· 

•  ο καθαρός κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 29,2 εκατομμύρια ευρώ· 

•  ο μέσος αριθμός των εργαζομένων δεν υπερβαίνει τους 250. 

                                                           
48 Ibid 
49Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook(International 
Business Publ., 2005) 
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Οι εταιρείες οφείλουν να ενημερώνουν τον Έφορο Εταιρειών εντός συγκεκριμένης 

προθεσμίας για τυχόν αλλαγές στα περιουσιακά στοιχεία, την ιδρυτική πράξη και το 

καταστατικό, την εταιρική έδρα, τους διευθυντές, τον γραμματέα, τα μέλη και το 

μετοχικό κεφάλαιο50. 

Ετήσια εταιρική εισφορά 

Σε όλες τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο επιβάλλεται εισφορά της 

τάξης των 350 ευρώ· το εν λόγω ποσό καταβάλλεται στον Έφορο Εταιρειών. Για τους 

ομίλους εταιρειών προβλέπεται ανώτατο όριο 20.000 ευρώ. 

Η εισφορά είναι πληρωτέα έως την 30η Ιουνίου κάθε ημερολογιακού μήνα. 

Επιβάλλονται κυρώσεις σε περίπτωση ληξιπρόθεσμης πληρωμής. Εάν η εισφορά 

καταβληθεί εντός δύο μηνών έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία, προβλέπονται 

κυρώσεις της τάξης του 10%. Εάν η εισφορά καταβληθεί από δύο έως πέντε μήνες 

έπειτα από την καταληκτική ημερομηνία, προβλέπονται κυρώσεις της τάξης του 30%. 

Όσες εταιρείες δεν έχουν καταβάλει την εισφορά έπειτα από την πάροδο πέντε μηνών 

από την προβλεπόμενη ημερομηνία μπορεί να διαγραφούν από το μητρώο. Η θέση 

τους στο μητρώο μπορεί να αποκατασταθεί καταβάλλοντας αυξημένη εισφορά της 

τάξης των 500 ευρώ ετησίως εάν η αποκατάσταση γίνει εντός δύο ετών, ή της τάξης 

των 750 ευρώ εάν η αποκατάσταση στο μητρώο γίνει μετά την πάροδο δύο ετών51. 

                                                           
50 Ibid 
51Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook(International 
Business Publ., 2015) 
 



90 | P a g e  
 

Περίληψη κεφαλαίου 

Το εταιρικό δίκαιο πραγματεύεται τις νομικές απαιτήσεις και τους κανονισμούς που 

ισχύουν για τις επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν βάσει ορισμένων αρχών 

νομιμότητας σε κάθε χώρα. Το ίδιο συμβαίνει και στην Κύπρο. Οι νόμοι που διέπουν 

τον τρόπο λειτουργίας των ιδιωτικών εταιρειών και των εισηγμένων στο 

χρηματιστήριο εταιρειών διαφέρουν. Αυτό συμβαίνει επειδή είναι διαφορετική η φύση 

των εν λόγω επιχειρήσεων και, επομένως, για τη λειτουργία τους προβλέπονται 

διαφορετικοί νόμοι. Σύμφωνα με το εταιρικό δίκαιο, η σύσταση μιας εταιρείας στην 

Κύπρο γίνεται με διάφορους τρόπους. Οι αρχές νομιμότητας βάσει του κυπριακού 

εταιρικού δικαίου επιτρέπουν τη σύσταση διαφόρων μορφών εταιρειών. Ο κατάλογος 

περιλαμβάνει ετερόρρυθμες εταιρείες, ομόρρυθμους συνεταιρισμούς και εξαιρούμενες 

ιδιωτικές εταιρείες. Οι νόμοι του εταιρικού δικαίου που διέπουν τις επιμέρους μορφές 

εταιρειών δεν είναι οι ίδιοι52.  

Ιστορία 

Ο Iωάννης είναι άτυχος ως προς την εύρεση εργασίας ως υπάλληλος και σχεδιάζει να 

ανοίξει μια επιχείρηση στην Κύπρο. Αναρωτιέται ποια επιχείρηση είναι η πιο 

κατάλληλη για αυτόν. Δεδομένου ότι είναι πρόθυμος να επενδύσει ένα περιορισμένο 

χρηματικό ποσό στην αρχή και να περιορίσει την έκθεσή του στην ευθύνη τρίτου 

μέρους, αποφασίζει ότι ο καλύτερος τρόπος για αυτόν θα είναι μια ιδιωτική εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης, όπου θα είναι ο διευθυντής και ο μοναδικός μέτοχος. Πριν 

                                                           
52Alexander, Natasha, Karl Cherepanya and Igor S Oleynik, Cyprus Business Law Handbook (International 
Business Publ., 2005) 
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προχωρήσει στη δημιουργία μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, θέλει να γνωρίζει 

ποια θα είναι η υποχρέωση και η ευθύνη της: 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ  ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τον περί Εταιρειών Νόμο, Κεφ.113 ορισμένες από τις υποχρεώσεις των 

Εταιρειών περιγράφονται παρακάτω. 

Νομοθετικές Υποχρεώσεις 

Ετήσιες Γενικές Συνελεύσεις: Όλες οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στην Κύπρο 

πρέπει να διοργανώνουν κάθε χρόνο Ετήσια Γενική Συνέλευση (εφεξής "Ετήσια 

Γενική Συνέλευση"), πέραν των άλλων συνεδριάσεων που πραγματοποιούνται κατά τη 

διάρκεια του έτους, οι οποίες ονομάζονται Έκτακτη Γενική Συνέλευση. 

Η πρώτη Ετήσια Γενική Συνέλευση πρέπει να διεξαχθεί εντός περιόδου 18 μηνών 

από την ημερομηνία σύστασης και δεν πρέπει να υπερβεί τους 15 μήνες μεταξύ της 

ημερομηνίας μιας γενικής συνέλευσης των μετόχων και της ημερομηνίας της 

επόμενης. Το καταστατικό περιλαμβάνει συνήθως ορισμένες διατάξεις σχετικά με την 

ειδοποίηση και τον τόπο όπου μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. 

Ετήσιες Εκθέσεις 

Κάθε εταιρεία Κύπρου οφείλει να υποβάλλει Ετήσια Έκθεση (έντυπο HE32) 

συνοδευόμενη από τις Οικονομικές Καταστάσεις του προηγούμενου έτους. Η 

προθεσμία υποβολής της Ετήσιας Επιστροφής είναι εντός 28 ημερών από την Ετήσια 

Γενική Συνέλευση. Η Ετήσια έκθεση περιέχει τις νόμιμες πληροφορίες της εταιρείας 

κατά την ημερομηνία της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης και πρέπει να περιλαμβάνει, 

μεταξύ άλλων, επικυρωμένα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, την έκθεση 
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των διευθυντών και την έκθεση των ελεγκτών. Η καθυστέρηση στην υποβολή της 

ετήσιας επιστροφής μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις. 

Ετήσιος τέλος 

Κάθε εταιρεία οφείλει να καταβάλλει ετήσια εισφορά ύψους 350 ευρώ πριν από τις 30 

Ιουνίου κάθε ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής 

επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις. Επιπλέον, εάν η πληρωμή της εισφοράς δεν 

πραγματοποιηθεί εντός 2 ετών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας, η εταιρεία 

μπορεί να διαγραφεί από το Μητρώο εταιρεών. 

 Φυσικά και φορολογικές υποχρεώσεις ... 

Για να σχηματίσει την Εταιρεία, ο Ιωάννης επισκέπτεται έναν τοπικό δικηγόρο που 

τον βοηθά να δημιουργήσει την Εταιρεία σε λίγες μέρες. Από εκείνη την ημέρα και 

μετά, ο Ιωάννης ενεργεί μέσω της εταιρείας του, η ευθύνη του οποίου περιορίζεται 

στα διαθέσιμα κεφάλαια και στο μετοχικό κεφάλαιο. 

Πόσα είδη επιχειρήσεων υπάρχουν στην Κύπρο; 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) Απεριόριστη 

 

Κουίζ 

Οι εταιρικοί λογαριασμοί πρέπει να υποβάλλονται στα ελληνικά; 

a. Ναι  
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b. Όχι  

Σε τι ποσό ανέρχεται η τρέχουσα ετήσια εισφορά που επιβάλλεται στις εταιρείες 

στην Κύπρο; 

a. 350 ευρώ 

b. 400 ευρώ 

c. 1000 ευρώ 

d. Δεν υπάρχει τέτοια εισφορά 

Ποιος κυπριακός νόμος ρυθμίζει τα καταπιστεύματα; 

a. ο κυπριακός περί Επιτρόπων Εμπιστευμάτων Νόμος, κεφ. 1993 

b. ο κυπριακός περί Καταπιστευμάτων Νόμος του 2000 

c. κανένας από τους παραπάνω 

d. Το Α και το Β 

Πόσοι τύποι επιχειρήσεων στην Κύπρο; 

α. 1 

β. 2 

γ. 3 

Μπορεί μια Κυπριακή Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης να έχει 60 μέλη; 

α. Ναι 

β. Όχι, μπορεί να έχει μέχρι ......... (50) Μέλη 
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Μπορεί μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης να προσφέρει μετοχές στο κοινό 

μέσω διαφήμισης; 

α..Ναι 

β.Όχι 

Με καλή πίστη οφείλουν να ενεργούν: 

α.οι εργαζόμενοι 

β.Οι διευθυντές 

γ. Οι ιδιοκτήτες των εταιρειών 

δ. κανένας από τους παραπάνω 

 Ποιος είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση της Εταιρείας; 

α) Ο διεθυντής 

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο ενεργεί από κοινού 

γ) Η Γενική Διεύθυνση 

Το καταστατικό της Εταιρείας ορίζει: 

α. Σκοπό της Εταιρείας 

β. Τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η Εταιρεία 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι γραμμένο με: 

α) Μνημόνιο 

β) Καταστατικό 
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Ενότητα 2 

Σημαντικές πτυχές του δημοσίου δικαίου 

 

 

Εισαγωγή 

Για να κατανοήσουμε το δίκαιο μιας χώρας είναι σημαντικό να μελετήσουμε τις 

επιμέρους πτυχές του αστικού και δημοσίου δικαίου. Το ίδιο ισχύει και για την 

Κύπρο. Αν και όλες οι κατηγορίες δικαίου είναι σημαντικές για τη λειτουργία μιας 

χώρας, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπονομευτεί η σημασία του αστικού και 

δημοσίου δικαίου.  

 

 

Προϋποθέσεις τέλεσης έγκυρων γάμων 

Για να ξεκινήσει μια διαδικασία γάμου, τα ενδιαφερόμενα άτομα πρέπει να διαθέτουν 

έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους, όπως διαβατήρια ή πιστοποιητικά 

γέννησης. Το πρώτο που πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι που θέλει να παντρευτεί είναι να 
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συμπληρώσει ένα έντυπο, να το υπογράψει και να το καταθέσει στην υπηρεσία γάμων. 

Το εν λόγω έντυπο λέγεται «ειδοποίηση γάμου» και σε αυτό συμπληρώνονται τα 

στοιχεία των ατόμων που θέλουν να παντρευτούν σύμφωνα με τα διαβατήριά τους53.  

Το έγγραφο ζητάει από αμφότερα τα μέρη να δηλώσουν, να ορκιστούν ή να 

βεβαιώσουν ενώπιον του υπεύθυνου τέλεσης γάμων ότι δεν αποκρύπτουν τυχόν 

αναπηρίες ή πληροφορίες που είναι νομικώς υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν54.   

Πέρα από αυτό, αμφότερα τα μέρη οφείλουν να αναφέρουν εάν έχουν ξαναπαντρευτεί 

ή εάν έχουν άλλους/ες συζύγους. Ακόμη, τα ενδιαφερόμενα μέρη οφείλουν να 

ενημερώσουν εάν είναι διαζευγμένα. Εάν κάποιο από τα μέρη έχει χηρεύσει, θα 

πρέπει να προσκομίσει το πιστοποιητικό θανάτου του/της προηγούμενου/ης 

συζύγου. Επίσης, το εν λόγω μέρος θα πρέπει να βεβαιώσει μέσω υπεύθυνης δήλωσης 

πως έκτοτε δεν έχει ξαναπαντρευτεί55.  

Εφόσον ολοκληρωθούν οι παραπάνω διατυπώσεις, το ζεύγος πρέπει να τελέσει τον 

γάμο εντός δεκαπέντε πλήρων ημερών ή εντός τριών μηνών το αργότερο, αρχής 

γενομένης από την ημερομηνία της ειδοποίησης. Εάν ο γάμος δεν τελεστεί για 

οποιονδήποτε λόγο, η ειδοποίηση που είχε εκδοθεί προ τριμήνου και οι μετέπειτα 

διαδικασίες παύουν να ισχύουν56.  

                                                           
53'Union Of Cyprus Municipalities' (Ucm.org.cy, 2017) 
<http://www.ucm.org.cy/Webcontent.aspx?Code=EN.PROMO_MARRIAGES> accessed 7 August 2017 
54 Ibid 
55 Ibid 
56'Union Of Cyprus Municipalities' (Ucm.org.cy, 2017) 
<http://www.ucm.org.cy/Webcontent.aspx?Code=EN.PROMO_MARRIAGES> accessed 7 August 2017 
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Εάν ένα άτομο ενδιαφέρεται να παντρευτεί, είναι κάτω των δεκαοκτώ ετών και είναι 

χήρος ή χήρα, χρειάζεται τη συναίνεση γονέα ή κηδεμόνα. Εάν οι γονείς του εν λόγω 

ατόμου έχουν αποβιώσει ή δεν είναι σε θέση να δώσουν τη συναίνεσή τους, τότε 

ενώπιον του υπεύθυνου τέλεσης γάμων πρέπει να παραστεί κάποιος άλλος κηδεμόνας.  

Ο υπεύθυνος τέλεσης γάμων ή ο εγκεκριμένος θρησκευτικός ιερέας δύναται να τελέσει 

πολιτικό γάμο στο γραφείο του ή στην εκκλησία, αντίστοιχα. Για τους πολιτικούς 

γάμους ακολουθείται παρόμοια διαδικασία στο δημαρχείο, ενώ η θρησκευτική τελετή 

μπορεί να γίνει σε εκκλησία. Ο υπεύθυνος τέλεσης γάμων δίνει στο ζευγάρι ένα 

πιστοποιητικό γάμου. Εάν το ζευγάρι θελήσει να λάβει στο μέλλον επιπλέον 

αντίγραφα του πιστοποιητικού γάμου, θα πρέπει να καταθέσει αίτηση στον υπεύθυνο 

τέλεσης γάμων ή στο Υπουργείο Εσωτερικών 57.  

Διαδικασία έκδοσης διαζυγίου 

 Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί διαζυγίων που ισχύει στην Κύπρο, τα εμπλεκόμενα 

μέρη μιας αίτησης διαζυγίου πρέπει να διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον τρεις 

μήνες πριν από την κατάθεση της αίτησης διαζυγίου. Στην Κύπρο, οι θρησκευτικοί 

γάμοι αντιμετωπίζονται διαφορετικά σε σχέση με τους πολιτικούς. Επομένως, η 

σχετική νομοθεσία διαφέρει λίγο στις δύο περιπτώσεις. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, τα 

                                                           
57 Ibid 
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οικογενειακά δικαστήρια δεν δύνανται να προβούν στην ακύρωση ή τη λύση ενός 

γάμου58.  

Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, πρέπει να υπάρχουν  σαφείς αποδείξεις για τον 

ανεπανόρθωτο κλονισμό του γάμου. Στην Κύπρο, ένας γάμος μπορεί να λάβει τέλος 

με την έκδοση διαζυγίου μόνο κι εφόσον εντοπιστούν ορισμένα ζητήματα σε αυτόν. 

Τέτοια ζητήματα είναι η απιστία, η παράνοια, η σωματική ή ψυχολογική κακοποίηση, 

η αλλαγή θρησκεύματος ενός εκ των συντρόφων ή η άρνηση ενός εκ των συντρόφων 

να αποκτήσει παιδιά το ζευγάρι. Εάν δεν συμβαίνει τίποτε από τα παραπάνω, 

ενδέχεται να μην εκδοθεί το διαζύγιο. Το κυπριακό δίκαιο διασφαλίζει πως δεν 

εκδίδονται διαζύγια χωρίς σοβαρό λόγο59. Ωστόσο, εάν υφίσταται ικανός λόγος, ένας 

γάμος μπορεί να λυθεί μέσω νόμιμου διαζυγίου. Οι αιτήσεις διαζυγίων υποβάλλονται 

στα οικογενειακά δικαστήρια, αλλά εάν μένει να διευκρινιστούν ιδιοκτησιακά θέματα, 

τότε πρέπει να υποβληθεί και δεύτερο αίτημα. Πρόκειται κατά βάση για ένα ζήτημα 

οικογενειακού δικαίου, αλλά όταν υπάρχουν και ιδιοκτησιακά ζητήματα, οι 

διαδικασίες είναι διαφορετικές. Στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κύπρου μπορεί να γίνει 

έφεση κατά των αποφάσεων του οικογενειακού δικαστηρίου σχετικά με τις αιτήσεις 

διαζυγίου60.       

Μισθωτήρια συμβόλαια και απόκτηση ακίνητης περιουσίας 

                                                           
58'European E-Justice Portal - Family Matters' (E-justice.europa.eu, 2017) <https://e-
justice.europa.eu/content_divorce-45-cy-en.do> accessed 7 August 2017 
59'European E-Justice Portal - Family Matters' (E-justice.europa.eu, 2017) <https://e-
justice.europa.eu/content_divorce-45-cy-en.do> accessed 7 August 2017 
60 Ibid 
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Ένα μισθωτήριο συμβόλαιο είναι μια νόμιμη συμφωνία που χρησιμοποιείται από τον 

εκμισθωτή για τη μίσθωση της ιδιοκτησίας του στα πρόσωπα που θα κάνουν χρήση 

αυτής. Τα μισθωτήρια συμβόλαια γίνονται εγγράφως και προσυπογράφονται από όλα 

τα εμπλεκόμενα μέρη. Αναφορικά με τα παραπάνω, ο έλεγχος των μισθωμάτων θέτει 

ένα όριο τιμών που ελέγχει το ποσό που δύναται να χρεώσει ένας ιδιοκτήτης για τη 

μίσθωση της ιδιοκτησίας του και εφαρμόζεται προκειμένου να αποτρέψει τυχόν 

άπληστους εκμισθωτές να χρεώσουν μίσθωμα πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό. Τα 

δικαστήρια ελέγχου ενοικιάσεων από τα δικαστήρια ειδικής δικαιοδοσίας είναι 

αρμόδια να αποφασίσουν την έκβαση για τυχόν διαφωνίες στο πλαίσιο μισθωτηρίων 

συμβολαίων. Έγκειται στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων ελέγχου ενοικιάσεων να 

αποφασίσουν για ζητήματα ιδιοκτησίας και ακινήτων. Στην Κύπρο, τα δικαστήρια 

ελέγχου ενοικιάσεων είναι αρμόδια για την επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ μισθωτών 

και εκμισθωτών σχετικά με τη μίσθωση. Εάν κάποιος επιθυμεί να ενοικιάσει ένα 

μέρος ή να μισθώσει ένα περιουσιακό στοιχείο, η κατάρτιση των σχετικών 

συμφωνητικών γίνεται βάσει του εν λόγω δικαίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το 

δικαστήριο ελέγχου ενοικιάσεων είναι η ανώτατη αρχή.  

Σε περίπτωση απόκτησης ακινήτου στην Κύπρο, ο αγοραστής και ο πωλητής 

δεσμεύονται μόλις επικυρωθεί η σύμβαση πώλησης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις περί 

χαρτοσήμανσης, η σύμβαση πώλησης του ακινήτου καθίσταται έγκυρη εφόσον 

χαρτοσημανθεί και κατατεθεί στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας. Βάσει 

νόμου, ο αγοραστής οφείλει να καταθέσει τη σύμβαση εντός έξι μηνών από τον χρόνο 
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υπογραφής. Η μεταβίβαση των τίτλων γίνεται όταν εκδοθούν από το κτηματολόγιο οι 

σχετικοί τίτλοι61. 

Όταν γίνονται μισθωτήρια συμβόλαια ή αποκτώνται ακίνητα στην Κύπρο, 

απαγορεύεται να έχουν δοθεί παραπλανητικές πληροφορίες ή να έχουν γίνει άλλου 

είδους απάτες κατά τη διαδικασία62. Εάν αναφερθεί κάποια παραπλανητική 

παρουσίαση πληροφοριών ή κάποιο περιστατικό απάτης κατά τη συναλλαγή, η 

διαφωνία μπορεί να παραπεμφθεί στο δικαστήριο ελέγχου ενοικιάσεων.  Εάν έχει 

υπάρξει παραπλανητική παρουσίαση πληροφοριών ή περιστατικό απάτης, η σύμβαση 

μπορεί να ακυρωθεί σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο. Οι πωλητές παρέχουν 

ορισμένες εγγυήσεις στους αγοραστές στις περιπτώσεις εξαγοράς ακίνητης περιουσίας 

ή μισθωτηρίων συμβολαίων. Ενίοτε στη συμφωνία μεταξύ πωλητή και αγοραστή 

προστίθενται προσωπικές και τραπεζικές εγγυήσεις σύμφωνα με το δικαστήριο 

ελέγχου ενοικιάσεων της Κύπρου. 

 

Φορολογικές υποχρεώσεις 

Η φορολογική κατοικία στην Κύπρο προσδιορίζεται από το εάν ένα άτομο έχει ζήσει 

στη χώρα τουλάχιστον 183 ημέρες εντός του έτους. Στις 14 Ιουλίου 2017 το 

κυπριακό κοινοβούλιο ψήφισε μια αναθεώρηση του κυπριακού νόμου, προσθέτοντας 

                                                           
61 Ibid 
62Nikitas Hatzimihail. and Antria Pantelidou., Evidence In Civil Law - Cyprus (Institute for Local Self-Government 
and Public Procurement Maribor, 2015) 
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ένα δεύτερο κριτήριο, τον «κανόνα των 60 ημερών», για τον προσδιορισμό της 

φορολογικής κατοικίας των φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με την εν λόγω 

αναθεώρηση, που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2017 (δηλ. από το φορολογικό έτος 

2017 – στην Κύπρο το φορολογικό έτος συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος), 

φορολογικός κάτοικος Κύπρου θεωρείται ένα άτομο που πληροί είτε τον «κανόνα των 

183 ημερών» είτε τον νέο «κανόνα των 60 ημερών» για το φορολογικό έτος. 

Ο «κανόνας των 60 ημερών» ισχύει για άτομα που εντός του σχετικού φορολογικού 

έτους: 

(i) δεν διαμένουν σε άλλη χώρα για διάστημα άνω των 183 ημερών συνολικά, και 

(ii) δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι άλλης χώρας, και 

(iii) κατοικούν στην Κύπρο τουλάχιστον 60 ημέρες, και 

(iv) έχουν άλλους καθορισμένους δεσμούς με την Κύπρο. 

Οι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου φορολογούνται για το εισόδημά τους από όλο τον 

κόσμο (δηλ. για το εισόδημα που προέρχεται τόσο από την Κύπρο όσο και από το 

εξωτερικό), αλλά οφείλουν να πληρώσουν φόρο μόνο εάν το ετήσιο εισόδημά τους 

υπερβαίνει το ποσό των 19.500 ευρώ. Ο φορολογικός συντελεστής είναι προοδευτικός 

και έχει ως εξής: 

Εισόδημα φορολογικού έτους Φορολογικός συντελεστής Συνολικός φόρος 

€ % € 

Έως 19.500 Μηδέν Μηδέν 

Από 19.501 έως 28.000 20 1.700 

Από 28.001 έως 36.300 25 3.775 
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Από 36.301 έως 60.000 30 10.885 

Πάνω από 60.000 35 -- 

Για να υπολογίσετε τον φόρο σας, μπορείτε να συμβουλευτείτε: 

http://www.cyprustaxcalculator.com/ 

Σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, η μη καταβολή φόρων συνιστά ποινικό αδίκημα63. 

Ο φόρος καταβάλλεται περί τα τέλη Ιουνίου του επόμενου έτους. Σύμφωνα με το 

φορολογικό δίκαιο της Κύπρου, οι εργοδότες οφείλουν να διασφαλίσουν πως όλοι οι 

εργαζόμενοί τους πληρώνουν φόρους. Όλες οι πληρωμές προς τους εργαζομένους 

εμβάζονται έπειτα από την παρακράτηση του φόρου. Με αυτόν τον τρόπο ρυθμίζεται 

η φορολόγηση του εισοδήματος των εργαζομένων. 

Οι φορολογικές υποχρεώσεις των εταιρειών και των ατόμων με έδρα στην Κύπρο 

διαφέρουν. Οι εταιρείες θεωρούνται φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου εφόσον η 

διαχείριση και ο έλεγχός τους γίνεται στην Κύπρο. Βασικός παράγοντας που 

καθορίζει εάν η διαχείριση και ο έλεγχος γίνονται στην Κύπρο είναι η διαβεβαίωση 

πως όλες οι συνελεύσεις του διοικητικού συμβουλίου διεξάγονται στην Κύπρο. Τα 

πρακτικά των εν λόγω συνελεύσεων πρέπει να καταρτίζονται και να τηρούνται στην 

έδρα της εταιρείας στην Κύπρο. Οι εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου 

φορολογούνται για το καθαρό εισόδημά τους από όλο τον κόσμο με συντελεστή 

12,5%. Ο φόρος εταιρειών εισπράττεται μέσω ενός συστήματος αυτοαξιολόγησης. Ο 

                                                           
63Kyriakides, Nicolas, "Civil Procedure Reform In Cyprus: Looking To England And Beyond" (2016) 16 Oxford 
University Commonwealth Law Journal 
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φόρος των εταιρειών καταβάλλεται σε δύο δόσεις64. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως 

την 31η Ιουλίου και η δεύτερη δόση έως την 31η Δεκεμβρίου. Σε περίπτωση 

ληξιπρόθεσμης καταβολής μιας δόσης, προβλέπεται προσαύξηση 4%. Οι προβλέψεις 

του φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα διαφέρουν σε σχέση με τις 

υποχρεώσεις του φόρου εταιρειών.  

Περίληψη κεφαλαίου 

Είναι σημαντικό το δίκαιο κάθε χώρας να παρέχει καθοδήγηση ως προς τις 

καθημερινές συναλλαγές των ανθρώπων. Το αστικό και το δημόσιο δίκαιο βοηθούν 

προς αυτή την κατεύθυνση. Στην Κύπρο, το αστικό και το δημόσιο δίκαιο είναι 

σαφώς ανεπτυγμένα, γεγονός που συμβάλλει στην τήρηση της δημόσιας τάξης. Οι 

νόμοι δεν είναι σημαντικοί μόνο για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με επιχειρηματικά 

θέματα. Είναι εξίσου σημαντικοί όταν προσφέρουν βοήθεια και καθοδήγηση στην 

επίλυση και των προσωπικών διαφορών των ανθρώπων. Όπως έχει δείξει αυτή η 

συζήτηση, τα οικογενειακά δικαστήρια και τα δικαστήρια ελέγχου ενοικιάσεων 

ρυθμίζουν κάποια από αυτά τα ζητήματα στην Κύπρο. Με τη νομική ρύθμιση των εν 

λόγω ζητημάτων, οι προσωπικές ή οικογενειακές διαμάχες και τα θέματα ακίνητης 

περιουσίας μπορούν να επιλυθούν ειρηνικά65.  

 

                                                           
64Kyriakides, Nicolas, "Civil Procedure Reform In Cyprus: Looking To England And Beyond" (2016) 16 Oxford 
University Commonwealth Law Journal 
 
65 Ibid 
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Ιστορία  

Ο Ιωάννης και η Βανέσα δεν θέλουν να συνεχίσουν να πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα 

για τα χρήματα που κερδίζουν στην Κύπρο. Αναρωτιούνται σε ποιο σημείο θα 

καταστούν φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου. Γνωρίζουν ότι ένα άτομο μπορεί να γίνει 

φορολογικός κάτοικος Κύπρου εάν πληροί οποιαδήποτε από τις παρακάτω 

προϋποθέσεις:  

1)Εάν διαμένει στην Κύπρο για διάστημα μεγαλύτερο των 183 ημερών. Με τον 

τρόπο αυτό ο Ιωάννης και η Βανέσσα θα γίνουν Κύπριοι φορολογικοί κάτοικοι υπό 

την προϋπόθεση ότι σε οποιοδήποτε ημερολογιακό έτος πέρασαν πάνω από 6 μήνες 

στην Κύπρο. ή  

2) Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις μετά από 60 ημέρες 

διαμονής στην Κύπρο:  

i) δεν διαμένουν σε κανένα άλλο κράτος για περίοδο που υπερβαίνει συνολικά τις 183 

ημέρες και  

ii) δεν έχουν φορολογική κατοικία σε άλλο κράτος, και 

iii) διαμένουν στην Κύπρο για τουλάχιστον 60 ημέρες και  

(iv) έχουν άλλους καθορισμένους δεσμούς στην Κύπρο.  
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Ο Γιάννης και η Βανέσα σκέφτονται επίσης να παντρευτούν στο Δημαρχείο. Όπως 

έμαθαν από το έργο Bright για να το κάνουν, πρέπει να ακολουθήσουν τα παρακάτω 

βήματα:  

α) Ως πρώτο βήμα, ο Ιωάννης και η Βανέσα θα πρέπει να έχουν νομική ταυτότητα 

(διαβατήρια και πιστοποιητικά γέννησης), να υπογράψουν και να υποβάλουν στον 

αρμόδιο υπάλληλο μια κοινή αίτηση με την ονομασία "Notice of Marriage" 

αναφέροντας τη θέλησή τους να παντρευτούν άλλα και περιέχουν τα στοιχεία τους 

βάσει του διαβατηρίου τους.  

(β) Ταυτόχρονα, καθένας από τους Ιωάννη και Βανέσα θα πρέπει να προβούν σε 

ένορκη δήλωση ή βεβαίωση στην οποία θα βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένα 

εμπόδιο ή άλλο νόμιμο εμπόδιο στο γάμο τους και ότι υπάρχει η απαραίτητη 

συναίνεση που απαιτείται για το γάμο. 

(γ) Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει επίσης να προσκομίσουν επίσημο πιστοποιητικό που να 

αναφέρει ότι δεν είναι παντρεμένοι. Αν όμως ο αρμόδιος υπάλληλος γάμου έχει 

αμφιβολίες σχετικά με την ακρίβεια ή την γνησιότητα του πιστοποιητικού που 

παρέχεται από τους ενδιαφερόμενους ή αν οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι σε θέση να 

προσκομίσουν ένα τέτοιο επίσημο έγγραφο (όπως οι Βρετανοί πολίτες), θα κληθούν 

να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ενώπιον του Γραμματέως Περιφερειακού 

Δικαστηρίου ότι είναι απλοί και δεν έχουν παντρευτεί ποτέ πριν.  

Μπορεί ο Ιωάννης και η Βανέσα να διαζευχθούν με κοινή βούληση; 
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 • Ναί  

• Όχι  

Μπορεί ο Γιάννης να παντρευτεί τον Στέβεν αν ανακαλύψει αργότερα ότι είναι 

ομοφυλόφιλος; 

 • Ναί  

• Όχι 

Κουίζ 

1. Είναι αναγνωρισμένος ο γάμος ομοφυλοφίλων στην Κύπρο; 
α) Ναι 
β) Όχι 
2. Για να έχω έγκυρο γάμο στην Κύπρο πρέπει να παντρευτώ στην Εκκλησία; 
α) Ναι 
β) Όχι 
3. Ο συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος για τους κατοίκους Κύπρου (άτομα) 
είναι 
α) Επίπεδο 12,5% 
β) Προοδευτικός 
4. Ο Ιωάννης μετακόμισε στην Κύπρο και διαμένει για 4 μήνες το χρόνο. Είναι 
κάτοικος Φόρουμ Κύπρου; 
α) Ναι 
β) Όχι 
5. Μπορεί ένας σύζυγος να χωρίσει το άλλο χωρίς τη συγκατάθεση του 
τελευταίου; 
α) Ναι 
β) Όχι 
6. Ποιος είναι υπεύθυνος να δώσει στο κράτος τον φόρο εισοδήματος των 
εργαζομένων; 
α) Ο υπάλληλος 
β) Ο εργοδότης με παρακράτηση του σχετικού φόρου 
7. Μπορούν οι μη πολίτες να έχουν ιδιοκτησία στην Κύπρο; 
α) Ναι 
β) Όχι 
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8. Αν η Άννα εργάζεται στην Κύπρο και κερδίζει 1.200 ευρώ το μήνα χωρίς 13ο 
μισθό. Είναι υπόχρεος στον φόρο εισοδήματος; 
α) Ναι 
β) Όχι 
9. Ισχύουν οι νόμοι ελέγχου ενοικίασης στην Κύπρο; 
α) Ναι 
β) Όχι 
Ποιο είναι το αρμόδιο δικαστήριο για την εξέταση υποθέσεων σχετικά με 
συμβάσεις μίσθωσης; 
α) Οικογενειακά δικαστήρια 
β) Επαρχιακά Δικαστήρια 
γ) Δικαστήρια ελέγχου ενοικίασης 
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Νόμοι περί προστασίας δεδομένων 

 Τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται σε κάθε είδους πληροφορία που σχετίζονται 

με ένα ζωντανό άτομο. Παραδείγματα προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνουν, 

ημερομηνία γέννησης, αριθμό διαβατηρίου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, διεύθυνση 

κατοικίας, μεταξύ άλλων. Σε πολλές περιπτώσεις, εμείς ως άτομα βρισκόμαστε σε 

καταστάσεις όπου πρέπει να αποκαλύψουμε κάποιες προσωπικές πληροφορίες. Αυτά 

τα γεγονότα συμβαίνουν σε καθημερινή βάση. Για να το καταδείξετε αυτό, όταν 

ψωνίζεστε ηλεκτρονικά και κάνετε μια παραγγελία, συνήθως θα σας ζητηθούν 

ορισμένες πληροφορίες όπως το όνομά σας, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η 

διεύθυνση αποστολής κλπ. Συμβαίνει συνεχώς όταν ανοίγετε έναν τραπεζικό 

λογαριασμό αγοράζοντας ένα εισιτήριο πτήσης, ή απλά να απαντήσετε σε μια έρευνα. 

Ωστόσο, έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς αποθηκεύονται αυτές οι πληροφορίες και πώς 

γίνεται η επεξεργασία τους1; 

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα στην κοινωνική, 

επαγγελματική και προσωπική ζωή των ανθρώπων. Επιπλέον, η ιδιωτική ζωή των 

προσωπικών πληροφοριών έχει μεγάλο αντίκτυπο στην ιδιωτική ζωή των πολιτών. Ο 

νόμος έχει αναγνωρίσει τη σημασία των προσωπικών δεδομένων και την ανάγκη να 

αντιμετωπίζονται από το κοινό και άλλους οργανισμούς κατά τη διάρκεια των γενικών 

καθημερινών εργασιών. 

 

1 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement And 
Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review. 
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2 M. Brkan, 'Data Protection And Conflict-Of-Laws: A Challenging Relationship' (2016) 2 European 
Data Protection Law Review 

Η επεξεργασία, η συλλογή και η ορθή χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

διέπονται από το δίκαιο της ΕΕ και ειδικότερα από τον γενικό κανονισμό για την 

προστασία των δεδομένων (GDPR), τον κανονισμό 2016/679, ο οποίος τέθηκε σε 

ισχύ τον Μάιο του 2016 και τέθηκε σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018. Το GDPR 

εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Τι σκοπεύει να επιτύχει το GDPR; 

Το GDPR έχει διπλό σκοπό. Αποσκοπεί στην προστασία των φυσικών προσώπων 

από την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα αποσκοπεί 

στην εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των δεδομένων αυτών εντός της ΕΕ. 

Από αυτή την άποψη, το GDPR είναι ένα νομοθετικό εργαλείο που ρυθμίζει κατά 

πόσον τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να κινούνται ελεύθερα και πότε όχι. 

Ποια δικαιώματα έχουν τα άτομα βάσει του GDPR; 

Το GDPR παρέχει ένα ενιαίο σύνολο κανόνων για όλες τις εταιρείες και πρόσωπα 

στην ΕΕ. Σύμφωνα με το GDPR, τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν τα παρακάτω 

δικαιώματα: 

Τα Δικαιώματα των κατόχω προσωπικών δεδομένων GDPR 
Διατάξεις 

1. Το δικαίωμα να γνωρίζουμε ποια δεδομένα επεξεργάζονται, πώς 

επεξεργάζονται και μοιράζονται και να λαμβάνουν αντίγραφο των 

προσωπικών τους δεδομένων.  

Aρ. 15 

2. Δικαίωμα διαγραφής, εφόσον δεν υπάρχουν νόμοι ή κανονισμοί που 

να επιβάλλουν τη διατήρηση αυτών των δεδομένων.  

Aρ. 17 

3. Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών δεδομένων.  Aρ. 16 

4. Δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσής τους.  Aρ. 7 παρ. 3 

5. Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων.  Aρ 20 
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6. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας συγκεκριμένων στοιχείων 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  

Aρ. 18 

7. Δικαίωμα αντικρούσεως της επεξεργασίας που εκτελείται σύμφωνα 

με τα νόμιμα συμφέροντα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, με 

την ένσταση που αξιολογείται στο πλαίσιο του κινδύνου για το 

υποκείμενο των δεδομένων.  

Aρ. 21 

8. Δικαίωμα διαμαρτυρίας για άμεσο μάρκετινγκ και άμεση διακοπή 

της άμεσης εμπορίας.  

Aρ. 21 

9. Δικαίωμα να μην υπόκειται σε απόφαση που βασίζεται 

αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία.  

Aρ. 22 

10. Δικαίωμα αποζημίωσης για αποζημίωση που προκλήθηκε από 

παραβίαση της Πράξης 

Aρ. 82 

 

Εκτός από τα δικαιώματα που παρέχονται στα πρόσωπα στα οποία αναφέρονται τα 

δεδομένα, ο  GDPR επιβάλλει επίσης πολλές υποχρεώσεις στους υπεύθυνους 

επεξεργασίας δεδομένων (το πρόσωπο ή την επιχείρηση που καθορίζει τους σκοπούς 

για τους οποίους και τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα) και τους επεξεργαστές δεδομένων. 

Ειδικότερα, το κεφάλαιο IV του GDPR, αφιερώνεται στις υποχρεώσεις των ελεγκτών 

και των μεταποιητών. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην αδυναμία 

προστασίας των δεδομένων, η οποία προβλέπεται στο άρθρο 25, η οποία υποχρεώνει 

τις εταιρείες να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, όπως 

ψευδονομία και ελαχιστοποίηση των δεδομένων, κατά τον προσδιορισμό των μέσων 

επεξεργασίας και κατά τον χρόνο της ίδιας της επεξεργασία. Επιπλέον, εάν οι 

επιχειρήσεις αναθέτουν ορισμένες δραστηριότητες επεξεργασίας σε εξωτερικούς 

εργολάβους (μεταποιητές), πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στο άρθρο 28, το 

οποίο διέπει τη σχέση μεταξύ εταιρειών και εργολάβων, υπό την ιδιότητά τους ως 

ελεγκτές και μεταποιητές. 
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Τα άρθρα 34 και 35 του GDPR υποχρεώνουν τις εταιρείες να ενημερώνουν την Αρχή 

Προστασίας Δεδομένων και τα υποκείμενα των δεδομένων για παραβιάσεις 

δεδομένων, υπό ορισμένες προϋποθέσεις. 

Εάν οι βασικές δραστηριότητες μιας εταιρείας συνίστανται σε εργασίες επεξεργασίας 

που, λόγω της φύσης, του πεδίου εφαρμογής και / ή του σκοπού τους, απαιτούν 

τακτική και συστηματική παρακολούθηση των πελατών της σε μεγάλη κλίμακα, 

σύμφωνα με το άρθρο 37, η εν λόγω εταιρεία είναι υποχρεωμένη να ορίσει Υπεύθυνο 

προστασίας δεδομένων (DPO). Η θέση και τα καθήκοντα του ΥΠΔ ρυθμίζονται από 

τα άρθρα 38 και 39, αντιστοίχως. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ρόλος του ΥΠΔ είναι 

συμβουλευτικός και ενεργεί ως σύνδεσμος με τα υποκείμενα των δεδομένων και την 

εποπτική αρχή. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι όλες οι νομικές ευθύνες που 

απορρέουν από το GDPR, επιβαρύνουν τον υπεύθυνο επεξεργασίας και τον 

μεταποιητή, αλλά όχι τον ορισθέντα ΥΠΔ. 

Επιπλέον, η αρχή της λογοδοσίας υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να είναι σε θέση να 

αποδείξουν τη συμμόρφωσή τους με το GDPR. Υπάρχουν διάφορα εργαλεία για την 

απόδειξη συμμόρφωσης με το GDPR. Τα άρθρα 40 και 41 ρυθμίζουν τους κώδικες 

δεοντολογίας και την παρακολούθησή τους. Οι κώδικες δεοντολογίας είναι 

εθελοντικοί, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη της συμμόρφωσης 

με το GDPR. Επίσης, μπορούν να χρησιμεύσουν ως κατάλληλες διασφαλίσεις για τη 

διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΕ σε ελεγκτές ή 

μεταποιητές εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες οι οποίοι δεσμεύονται, μέσω 

συμβατικών ή άλλων νομικά δεσμευτικών μέσων, να εφαρμόζουν αυτές τις κατάλληλες 

διασφαλίσεις και να σέβονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ο ίδιος 
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μηχανισμός ισχύει για τις πιστοποιήσεις, τις σφραγίδες και τα σήματα προστασίας 

δεδομένων. 

Ο GDPR ακολουθεί μια προσέγγιση βάσει κινδύνου. Με άλλα λόγια, οι επιχειρήσεις 

έχουν υποχρεώσεις ανάλογες με τους κινδύνους που συνδέονται με τις βασικές 

δραστηριότητές τους. Ο χαμηλότερος κίνδυνος σημαίνει λιγότερες υποχρεώσεις σε 

μια επιχείρηση και ο υψηλότερος κίνδυνος σημαίνει περισσότερες νομοθετικές 

υποχρεώσεις. Οι κίνδυνοι αυτοί θα πρέπει πάντα να εξαλειφθούν ή να μετριαστούν. Το 

άρθρο 30 υποχρεώνει τις εταιρείες να τηρούν αρχείο όλων των δραστηριοτήτων 

επεξεργασίας και να θέτουν το αρχείο αυτό στη διάθεση του αρμόδιου για την 

προστασία των δεδομένων, κατόπιν αιτήματος. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για τις 

ΜΜΕ, δηλαδή για τις επιχειρήσεις με λιγότερους από 250 εργαζομένους, εκτός εάν 

οι κύριες δραστηριότητές τους αφορούν την ιδιωτικότητα και τα δεδομένα. 

Οι μεταβιβάσεις σε τρίτες χώρες μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση μια 

απόφαση επάρκειας, στην οποία η Επιτροπή έχει αποφασίσει ότι μια χώρα, μια 

επικράτεια ή ένας τομέας σε αυτήν εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Οι 

μεταφορές αυτές δεν απαιτούν προηγούμενη έγκριση. Ελλείψει απόφασης επάρκειας, 

οι μεταφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση τις κατάλληλες διασφαλίσεις, 

όπως οι τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή οι 

τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες που εγκρίθηκαν από τον YΠΔ και εγκρίθηκαν από 

την Επιτροπή ή δεσμευτικοί εταιρικοί κανόνες, συμπεριφοράς ή εγκεκριμένων 

μηχανισμών πιστοποίησης με εκτελεστικές δεσμεύσεις. Όταν η μεταφορά επηρεάζει 

τους πολίτες πολλών κρατών μελών, μπορεί επίσης να βασίζεται σε συμβατικές ρήτρες 

που έχουν εγκριθεί από ένα ΥΠΔ στο πλαίσιο του μηχανισμού συνέπειας. Σε ειδικές 

περιπτώσεις, οι μεταβιβάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν με βάση παρεκκλίσεις 
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που προβλέπονται στο άρθρο 49 του GDPR, οι οποίες μπορούν να βασίζονται, 

μεταξύ άλλων, στην συναίνεση, στην εκτέλεση ή τη σύναψη μιας σύμβασης και την 

άσκηση νομικών αξιώσεων. 

Επεξεργασία δεδομένων 

Οι λειτουργίες που περιλαμβάνουν την καταγραφή, τη συντήρηση, τη 

συλλογή, την τροποποίηση, την αποθήκευση, την οργάνωση, τη μετάδοση, 

τη χρήση, τη διάδοση και οποιαδήποτε μορφή διάθεσης, συνδυασμού ή 

σύνδεσης, καταστροφής, αποκλεισμού και διαγραφής δεδομένων είναι στην 

πραγματικότητα κάποια μορφή επεξεργασίας δεδομένων. Οι 

επιχειρηματικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με τη βοήθεια 

αυτόματων μέσων που βρίσκονται στην ίδια περιγραφή επηρεάζονται 

κυρίως από τη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων5. 

Μέρη που εμπλέκονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

Τα εμπλεκόμενα πρόσωπα είναι τα πρώτα που ασχολούνται με τα προσωπικά 

δεδομένα. Είναι όλοι μας που πρέπει να μάθουμε πότε πρέπει να μοιραστούμε τα 

δεδομένα και πότε να μην μοιραζόμαστε τα δεδομένα. Το επόμενο στάδιο είναι ο 

υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος υποτίθεται ότι επεξεργάζεται και 

συλλέγει τα δεδομένα από τις διάφορες κατηγορίες των προσώπων στα οποία 

αναφέρονται τα δεδομένα, τους πελάτες, τους αιτούντες και τους υπαλλήλους κλπ. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις, ο υπεύθυνος της επεξεργασίας δεν έχει γνώση ή εξοπλισμό 

που απαιτείται για τη διεξαγωγή επεξεργασίας που αντιστοιχεί κυρίως σε έναν 

επεξεργαστή ο οποίος είναι κυρίως 
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5 M. Recio, 'Practitioner's Corner ∙ Data Protection Officer: The Key Figure To Ensure Data Protection And 
Accountability' (2017) 3 European Data Protection Law Review. 

αυτός που ενεργεί σωστά καθώς ο υπεύθυνος επεξεργασίας παρέχει τις γραπτές 

οδηγίες. Ο νόμος ορίζει στην πραγματικότητα ότι εάν ο υπεύθυνος της επεξεργασίας 

είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης τότε πρέπει να διορίσει έναν κατάλληλο 

αντιπρόσωπο που θα βρίσκεται εντός της Ένωσης. Τέλος, τα τρίτα μέρη παρέχουν τα 

δεδομένα6. Ο νόμος επέτρεψε την επικοινωνία σε ορισμένες από τις συνθήκες στις 

οποίες ακολουθείται η νόμιμη επεξεργασία. 

Όροι επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Ο νόμος επέτρεψε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων αν δοθεί η άδεια με 

προσωπική συγκατάθεση. Επιτρέπεται επίσης στην περίπτωση που η επεξεργασία 

απαιτείται από τη συμμόρφωση του νομικού είδους των υποχρεώσεων ή στην 

περίπτωση της σύμβασης στην οποία είμαστε συμβαλλόμενο μέρος ή στην περίπτωση 

προστασίας των διαφόρων προσωπικών συμφερόντων που είναι ζωτικής σημασίας, τα 

συμφέροντα του υπεύθυνου επεξεργασίας ή κάποιου τρίτου, υπό ορισμένες 

προϋποθέσεις, εάν τα συμφέροντα υπερισχύουν των διαφορετικών δικαιωμάτων μας, 

της θεμελιώδους ελευθερίας ή των συμφερόντων. Τα ευαίσθητα δεδομένα σύμφωνα με 

το Νόμο παρέχουν τις κατάλληλες μεθόδους που είναι απαραίτητες για την 

προστασία των ευαίσθητων δεδομένων και απαγορεύεται η επεξεργασία τους7. 

Καταστάσεις εξαιρέσεων 

Υπάρχουν ορισμένες από τις εξαιρέσεις που είναι σημαντικές για την επεξεργασία των 

διαφόρων ευαίσθητων δεδομένων.  

6 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement And 
Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review.  
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7 Douwe Korff, 'New Challenges To Data Protection Study - Comparative Chart: Divergencies Between Data 
Protection Laws In The EU' [2010] SSRN Electronic Journal. 

 

 

Το παράδειγμα είναι ότι σε περίπτωση που το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 

δεδομένα παρέχει στην πράξη ρητή συγκατάθεση ή την εκπλήρωση των διαφόρων 

υποχρεώσεων που συνδέονται με τον τομέα της απασχόλησης, τα διάφορα ζωτικά 

είδη συμφερόντων, στο πλαίσιο των οργανωτικών δραστηριοτήτων ή της συνέντευξης 

του προσώπου στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα, είναι στην πραγματικότητα ένα 

μέλος επεξεργασίας που είναι σημαντικό για τη συσχέτιση δεδομένων που 

δημοσιοποιούνται και περαιτέρω στην περίπτωση της επεξεργασίας με τους 

δεσμευτικούς επαγγελματικούς κανόνες για την εμπιστευτικότητα των λόγων ή τη 

δημόσια ή εθνική ασφάλεια ή σε περιπτώσεις στατιστικής έρευνας ή δημοσιογραφικού 

είδους σκοπούς και, τέλος, επιστημονικούς σκοπούς8. 

Ο συγκεκριμένος νόμος εξυπηρετεί δύο σημαντικούς σκοπούς, ο πρώτος είναι η 

προστασία των ατόμων και ο επόμενος είναι να διευκολυνθεί η σωστή κίνηση των 

προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές οι εξαιρέσεις είναι παρούσες 

για την ικανοποιητική εξυπηρέτηση αυτών των σκοπών, ώστε να μην είναι δυνατή η 

εύκολη καταστρατήγηση του νόμου9. 

Κυπριακό Δίκαιο 

Ο κυπριακός νόμος εφαρμόζεται στον υπεύθυνο επεξεργασίας που είναι 

εγκατεστημένος στην Κύπρο, αλλά και στους ελεγκτές που είναι εκτός της Ένωσης 

και στον Οικονομικό Χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις 

αυτόματες μεθόδους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων10. 
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Ο νόμος παρέχει στα δεδομένα τα βασικά στοιχεία που είναι σημαντικά για την ορθή 

επεξεργασία των δεδομένων τους και για τη λήψη των κατάλληλων αποφάσεων. Τα 

άτομα που δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης για τα προσωπικά δεδομένα επιτρέπεται 

να έχουν πρόσβαση, γράφοντας τα αιτήματα στους ελεγκτές. Ο ελεγκτής μπορεί να 

χρεώσει περίπου 17 ευρώ για τα αιτήματα. 

 

 

 

10 F. Boehm, 'Assessing The New Instruments In EU-US Data Protection Law For Law Enforcement 
And Surveillance Purposes' (2016) 2 European Data Protection Law Review. 

Κουίζ 

1. Πώς σχετίζονται η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων μεταξύ 
τους; 

• Η προστασία δεδομένων είναι ένα υποσύνολο ιδιωτικού απορρήτου. 

• Το απόρρητο είναι ένα υποσύνολο προστασίας δεδομένων. 

• Είναι το ίδιο πράγμα. 

• Δεν μπορείτε να έχετε προστασία προσωπικών δεδομένων χωρίς προστασία δεδομένων. 

2. Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί ένδικο βοήθημα για αγωγή παραβίασης 
εμπιστοσύνης: 

• Αποζημίωση 

• Διαταγή 

• Ειδική απόδοση 

• Όλες οι επιλογές είναι σωστές 

3. Ο κανονισμός γενικής προστασίας δεδομένων (GDPR ) βασίζεται στις αρχές 
της αναλογικότητας και της επικουρικότητας. Ποια είναι η έννοια της 
«αναλογικότητας» στο πλαίσιο αυτό; 

• Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποστούν επεξεργασία μόνο σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές του σκοπού. 

• Τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν χωρίς ρητή και 
ενημερωμένη συγκατάθεση. 
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• Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο σε περίπτωση 
που δεν υπάρχουν άλλα μέσα για την επίτευξη των στόχων. 

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι επαρκή, συναφή και όχι υπερβολικά σε σχέση 
με τους σκοπούς. 

4. Ποιος είναι ο ορισμός των προσωπικών δεδομένων; 

• κάθε πληροφορία σχετικά με ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή μπορεί να 
προσδιοριστεί 

• κάθε πληροφορία που οι ευρωπαίοι πολίτες επιθυμούν να προστατεύσουν 

• δεδομένα που αποκαλύπτουν άμεσα ή έμμεσα το φυλετικό ή εθνικό υπόβαθρο κάποιου 
ατόμου, θρησκευτικές απόψεις και δεδομένα σχετικά με την υγεία ή τις σεξουαλικές 
συνήθειες 

• διατήρηση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των 
πληροφοριών 

5. Για ποιο λόγο απευθύνεται το GDPR; 

• Να είναι ένα κοινό έδαφος στο οποίο τα κράτη μέλη μπορούν να οικοδομήσουν τους 
δικούς τους νόμους. 

• Να καταστούν οι χώρες που δεν ανήκουν στην ΕΕ σεβασμό του δικαιώματος στην 
ιδιωτική ζωή των ατόμων εντός της ΕΕ. 

• Προστασία της ιδιωτικής ζωής ως θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα για όλους. 

• Ενίσχυση και ενοποίηση της προστασίας των δεδομένων για τα άτομα εντός της ΕΕ. 

6. Ποιος είναι ο νόμος που ρυθμίζει την προστασία των προσωπικών 

δεδομένων στην Κύπρο; 

7. Ποιο από τα παρακάτω είναι ένα παράδειγμα ανταλλαγής προσωπικών 
δεδομένων: 

• Ηελεκτρονική Διεύθυνση 

• Διεύθυνση κατοικίας 

• Ημερομηνία Γέννησης 

• Όλα τα παραπάνω 

8. Μπορώ να αντιταχθώ στη διαδικασία των προσωπικών μου δεδομένων; 

• Ναι 

• Όχι 

9. Μπορώ να πληροφορηθώ ποια από τα δεδομένα μου υποβάλλονται σε 
επεξεργασία και γιατί; 

•  Ναι 
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•  Όχι 

10. Έχω το δικαίωμα να ξεχαστεί; 

•  Ναι 

•  Όχι 
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Ενότητα 1 

Νομικό σύστημα 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
 
Το νομικό σύστημα (legal system) είναι το άθροισμα όλων των νομικών κανόνων που 
ισχύουν εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου, στην επικράτεια αυτού του κράτους. Τα 
νομικά πρότυπα ομαδοποιούνται σε μεγάλες μονάδες, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο 
σχετίζονται και με την υπό εξέταση νομοθεσία. Ο γενικότερος διαχωρισμός του νομικού 
συστήματος είναι ο διαχωρισμός στο ιδιωτικό και το δημόσιο δίκαιο. Αυτή η διαίρεση είναι 
ζωτικής σημασίας από το 2014, όπου το νέο Αστικό Δίκαιο (ο νέος Αστικός Κώδικας) 
περιέχει μια βασική ρύθμιση όλων των νομικών κλάδων του ιδιωτικού δικαίου. 
 
Οι νομικοί κανόνες χωρίζονται σε διάφορους τομείς σύμφωνα με το συνταγματικό, το 
οικογενειακό, το ποινικό, το εργατικό, το αστικό, το εμπορικό, το διοικητικό και το 
χρηματοοικονομικό δίκαιο. Οι πηγές δικαίου είναι οι μορφές, οι τρόποι με τους οποίους 
εμφανίζεται ο νόμος. Η νομική θεωρία διακρίνει δύο νομικές ομάδες από την εποχή του 
ρωμαϊκού δικαίου: 
Ιδιωτικό δίκαιο – του οποίου το πρωταρχικό μέλημα είναι η προστασία του συμφέροντος 
του ατόμου και ρυθμίζει τις κοινωνικές σχέσεις με βάση την ισότητα των συμμετεχόντων, 
κάτι το οποίο περιλαμβάνει το δικαίωμα στο αστικό, οικογενειακό, επιχειρησιακό δίκαιο. 
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Κοινό δίκαιο - περιλαμβάνει κανονισμούς που εκδίδονται προς όφελος του συνόλου της 
κοινωνίας, διέπονται από τις κρατικές σχέσεις στις οποίες το κράτος ενεργεί ως ανώτερος 
συμμετέχων, ως ο φορέας της εξουσίας (κράτος αρχών) έναντι υποκειμένων, όπως το 
συνταγματικό, εγκληματικό, διοικητικό, οικονομικό δίκαιο. 
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένο όριο μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου – μπορούμε να 
συμπεριλάβουμε, για παράδειγμα, το εργατικό δίκαιο. 
 
Το συνταγματικό δίκαιο αποτελεί πυλώνα του νόμου. Είναι μέρος του δημοσίου δικαίου. 
Ρυθμίζει κυρίως:  

• αξίες και αρχές που καθορίζουν τη φύση της κρατικής εξουσίας (προεδρευόμενη 
δημοκρατία, δημοκρατία, κράτος δικαίου κ.λπ.) 

• τη δομή των κρατικών φορέων και τις λειτουργίες τους (καθεστώς του κοινοβουλίου, 
της κυβέρνησης, των δικαστηρίων, του προέδρου κ.λπ.) 

• την εδαφική οργάνωση, το καθεστώς των δήμων 

• την αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων, το καθεστώς των μειονοτήτων, το 
καθεστώς του πολίτη (καθεστώς πολιτών, θέματα ιθαγένειας, θεμελιώδη 
δικαιώματα και ελευθερίες, υποχρεώσεις των πολιτών) 

• αρχές εξωτερικής πολιτικής, θέση στη διεθνή κοινότητα. 
 

Η δημιουργία και η εφαρμογή της νομοθεσίας μπορεί να είναι εσωτερικά χωρισμένη σε ένα 
μόνο κράτος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα εάν το κράτος είναι συστημένο ως ομοσπονδιακό. Η 
Τσεχοσλοβακία ήταν επίσης μια ομοσπονδία μεταξύ του 1969 και του 1992. Την εποχή 
εκείνη η Τσεχοσλοβακία είχε τους δικούς της θεσμούς, η Σλοβακία είχε τους δικούς της και 
ανώτεροι αυτών ήταν οι ομοσπονδιακοί θεσμοί. Τότε υπήρχε η Τσεχική Εθνοσυνέλευση, η 
Σλοβακική Εθνοσυνέλευση και η Ομοσπονδιακή Συνέλευση. Η Ομοσπονδιακή Συνέλευση 
ενέκρινε κανονισμούς για τα βασικά ζητήματα της λειτουργίας του κράτους, ενώ οι 
μεμονωμένες εθνικές αρχές προσάρμοζαν τις δικές τους υποθέσεις. 
 
Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην επικράτεια της σημερινής Τσεχικής Δημοκρατίας κατά 
την εποχή της ύπαρξης της Αυστρίας-Ουγγαρίας (δημιουργία δυαδικότητας: 1867). Αρχικά 
υπήρχε το Σύνταγμα των Αψβούργων - Αυστριακών,  όταν η Ουγγαρία ήταν ένα από τα 
έθνη, όπως και η Τσεχία. Αντίθετα από τους Τσέχους, ωστόσο, οι Ούγγροι διεκδίκησαν την 
προέλευση του δυϊσμού. Αυτό σημαίνει ότι η μοναρχία άρχισε να ονομάζεται Αυστρο-
Ουγγαρία: ήταν προφανές ότι η Ουγγαρία ήθελε να τροποποιήσει τις δικές της υποθέσεις. 
Ως εκ τούτου, ορισμένα ζητήματα που σχετίζονται με την αμυντική πολιτική, τα στρατιωτικά 
θέματα και παρόμοια σημαντικά ζητήματα αντιμετωπίστηκαν σε ομοσπονδιακό επίπεδο, 
αλλά τα άλλα κοινά θέματα αναλήφθηκαν ειδικότερα από την αυστριακή και την ουγγρική 
νομοθεσία. 
 
Μια παρόμοια διαίρεση λειτουργούσε κατά την εποχή της ομοσπονδίας της 
Τσεχοσλοβακίας (όνομα), την οποία η ČSFR δεν εφάρμοζε μέχρι το 1989, δηλαδή ο τίτλος 
έχει αποκτήσει ένα «ομοσπονδιακό» χαρακτηριστικό από την πτώση του ολοκληρωτισμού, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχε ομοσπονδία πριν από το 1989 - δεν έχει σημασία αν 
η λέξη αυτή περιλαμβανόταν στην ονομασία – η ονομασία πριν από το 1989 διέπεται από 
ιδεολογικό χαρακτήρα). 
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Ο χαρακτήρας του τσεχικού κράτους συνοψίζει το πρώτο άρθρο του Συντάγματος της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι δημοκρατικό, 
κυρίαρχο, ενωμένο, νομικό κράτος. Ταυτόχρονα, η δημοκρατική ιδιότητα σημαίνει ότι η 
δημόσια εξουσία ασκείται μέσω εκπροσώπων που εκλέγονται σε ελεύθερες 
κοινοβουλευτικές εκλογές. Το γεγονός ότι το κράτος είναι κυρίαρχο, σημαίνει ότι οι τσεχικές 
αρχές δεν μπορούν να έχουν την κυριαρχία ενός διεθνούς οργανισμού. Η Τσεχική 
Δημοκρατία είναι ένα ενωμένο κράτος, επειδή δεν χωρίζεται σύμφωνα με μια 
ομοσπονδιακή ρύθμιση. Τέλος, το νομικό κράτος σημαίνει ότι οι κρατικές αρχές πρέπει να 
συμμορφώνονται με το νόμο. Πρέπει να υπόκεινται στο νόμο, όχι στις συγκεκριμένες αρχές 
ή αξιωματούχους και τα συμφέροντά τους (το γεγονός είναι ότι στην ιστορία τα δικτατορικά 
καθεστώτα προσπάθησαν επίσης να επιβληθούν στο νόμο, αλλά στην πραγματικότητα ο 
νόμος και τα δικαστήρια υπέστησαν σοβαρή κατάχρηση για την εκπλήρωση πολιτικών 
συμφερόντων). Ιστορικά όμως, σε ορισμένες φάσεις ήταν αλήθεια ότι ο κυρίαρχος δεν ήταν 
υπόλογος σε κανέναν (μερικές φορές στο Θεό, άλλες φορές αναγνωρίζεται η κυριαρχία του 
Θεού) ή τίποτα. 
 
Μέρος της έννομης τάξης ή των μεμονωμένων νομικών κλάδων, είναι επίσης οι νομικές 
αρχές = ορισμένοι κανόνες. Οι νομικές αρχές έχουν διαμορφωθεί από τους κλασσικούς 
ρωμαίους δικηγόρους - γι 'αυτό και έχουν υποβληθεί σε μακρά ιστορία κοινωνικής 
ανάπτυξης. Σήμερα, η ύπαρξή τους συνδέεται με τη σύγχρονη κατάσταση του νόμου, 
ανεξάρτητα από το αν εκφράζεται ρητά ή όχι από τους ισχύοντες νομικούς κανόνες. 
 
Λέγεται ότι οι νομικές αρχές εξορθολογίζουν ολόκληρη την έννομη τάξη, ότι είναι το σημείο 
εκκίνησης και το κριτήριό της, οδηγώντας τις ιδέες. Μερικές φορές εκφράζονται ρητά σε 
μια νομική ρύθμιση, μερικές φορές δεν είναι γραμμένες, αλλά ανεξάρτητα από αυτό, 
εφαρμόζονται πάντοτε - από την ίδια τους τη  φύση. Κατατάσσονται μεταξύ των πηγών 
δικαίου, αλλά δεν υπάρχει κανένας συγκεκριμένος κανόνας συμπεριφοράς, είναι πολύ 
αφηρημένες - ονομάζονται επίσης "πρότυπα χωρίς συγκεκριμένη μαρτυρία". Αυτό δείχνει 
την κατεύθυνση που ακολουθείται ή που δεν εμποδίζει συγκεκριμένη νομοθεσία. Ένα 
συγκεκριμένο πρότυπο δεν περιλαμβάνει τα πάντα, χωρίς όμως τουλάχιστον μια 
διαισθητική γνώση των αρχών στις οποίες βασίζεται ο εν λόγω κανονισμός. Ένας επιφανής 
παρατηρητής δύσκολα μπορεί να διαφοροποιήσει τη σωστή ερμηνεία του κανόνα από το 
λάθος. Ωστόσο, ας μην ξεχνάμε ποτέ ότι οι νομικές αρχές δεν είναι αξίες από μόνες τους, 
δεν αυτό-εξυπηρετούνται, δεν είναι ούτε δόγματα, ούτε υψηλότεροι στόχοι στους οποίους 
περιλαμβάνεται η νομική ρύθμιση - ακόμη και οι υψηλότερες νομικές αρχές παραμένουν 
απλά μέσα για την εξυπηρέτηση του ενός, δηλαδή για την επίτευξη της δικαιοσύνης. 
 
Ο σημαντικότερος σκοπός των νομικών αρχών είναι ο ρόλος τους στη νομοθετική 
διαδικασία και περαιτέρω στη διαδικασία ερμηνείας ή εφαρμογής του νόμου (οι νομικές 
αρχές επεκτείνουν τα επιχειρήματα, γεμίζουν τα «κενά» στο νόμο ή συμπληρώνουν 
αόριστους νομικούς όρους). Ένας υψηλός βαθμός γενικότητας των νομικών αρχών οδηγεί 
συχνά σε μια πολύ υποκειμενική εξέταση μιας συγκεκριμένης αρχής (π.χ. ενός δικαστή) - 
κατά την ερμηνεία ενός νόμου, μερικές φορές το δικαστήριο υποχρεούται να παρεκκλίνει 
από ένα σαφές κείμενο και να επικεντρωθεί στον σκοπό του, λαμβάνοντας υπόψη τις 
σχετικές νομικές αρχές, περιπτώσεις στις οποίες το κείμενο του νόμου θα οδηγούσε 
προφανώς σε παράλογες και ίσως ανόητες καταστάσεις ⇒ Το Συνταγματικό Δικαστήριο της 
Τσεχικής Δημοκρατίας δήλωσε ότι το δικαστήριο δεν δεσμεύεται ρητά από το γράμμα της 
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νομοθετικής διάταξης, αλλά μπορεί ακόμη και να αποκλίνει από αυτό, αν είναι απαραίτητο 
για σοβαρούς λόγους και για το σκοπό του νόμου, για ένα συστηματικό σύνδεσμο ή μία 
από τις αρχές. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αποφευχθεί η αυθαιρεσία σε τέτοιες 
περιπτώσεις και η απόφαση του δικαστηρίου πρέπει να βασίζεται σε λογική σκέψη - ο 
σκοπός του νόμου δεν μπορεί να αναζητηθεί μόνο με τις λέξεις και τις προτάσεις μιας 
νομικής ρύθμισης, αφού ο νόμος περιέχει, και πρέπει πάντα περιέχει, αρχές 
αναγνωρισμένες από τα δημοκρατικά νομικά κράτη. 
 
Κατά την ερμηνεία ή την εφαρμογή του νόμου, είναι συνεπώς αναγκαίο να ληφθεί υπόψη η 
δυνατότητα εφαρμογής των αρχών του δικαίου, αλλά παράλληλα να ληφθεί υπόψη και ο 
βαθμός γενικότητας. Επομένως, είναι σκόπιμο να γίνει διάκριση μεταξύ των αρχών που 
αφορούν το σύνολο της έννοιας μιας συγκεκριμένης έννομης τάξης και των αρχών που 
ισχύουν μόνο για ένα συγκεκριμένο νόμο ή νομικό θεσμό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, οι 
αρχές που λειτουργούν στο πλαίσιο του αστικού δικονομικού δικαίου, καθώς και οι αρχές 
που σχετίζονται με ποινικές διαδικασίες, οι οποίες σε μια και την αυτή περίπτωση μπορεί 
να είναι αντίθετες μεταξύ τους στην εφαρμογή, αλλά με τη διάκριση σε αρχές που 
εμπίπτουν σε ένα συγκεκριμένο κλάδο δικαίου, δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως αρχές 
που συγκρούονται. 
 
Η τρέχουσα τάση είναι η ανάπτυξη νομικών αρχών, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο ⇒ οι 
αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων (Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Συμβάσεων) 
προέκυψαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Δίκαιο των Συμβάσεων, η οποία 
απαρτίζεται από μια ομάδα ανεξάρτητων δικηγόρων και ακαδημαϊκών. 
 
Οι νομικές αρχές θεωρούνται ότι είναι η πηγή του νόμου, άλλοι είναι χαρακτηριστικοί του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού δικαίου και άλλοι είναι σημαντικοί ακόμη και για τους ειδικούς 
νομικούς κλάδους. 
Μεταξύ των δημοτικών αρχών μπορούμε να συμπεριλάβουμε: 
ignoratia iuris non excusat - άγνοια του νόμου 
 lex posterior derogat priori - ο μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον παλαιότερο νόμο 
in dubio pro reo - αμφιβολία υπέρ του καθ’ού η αίτηση 
lex retro non agit - ο νόμος δεν ενεργεί αναδρομικά 
lex specialis derogat generali - ένας ειδικός κανονισμός καταργεί τους γενικούς κανόνες 
lex superior derogat inferiori - ο νόμος ανώτερης νομικής ισχύος ακυρώνει το νόμο της 
χαμηλότερης νομικής ισχύος 
nemo ultra posse obligatur – κανείς δεν υποχρεούται 
nullum crimen, nulla poena sine lege - κανένα έγκλημα, καμία τιμωρία χωρίς νόμο 
pacta sunt servanda - οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται  
neminem leadere - μην βλάψετε άλλους 
Και άλλες αρχές, όπως η αρχή της δικαιοσύνης, η αρχή της αμέλειας, η ισότητα ενώπιον του 
νόμου (απορρέει άμεσα από την αρχή της δικαιοσύνης, ο νόμος ισχύει εξίσου για όλα τα 
θέματα, σημαίνει αποκλεισμός των προνομίων και αποκλεισμός του σεβασμού του 
καθεστώτος - η αρχή της νομιμότητας, η αρχή του κράτους δικαίου, η αρχή της νομιμότητας 
(το κράτος δικαίου είναι η βασική προϋπόθεση για την καλή λειτουργία του νόμου, η αρχή 
της νομιμότητας, το κράτος που δεν σέβεται τους δικούς του νόμους δεν είναι ικανό να 
απαιτήσει δίκαια την εκπλήρωσή τους από τους πολίτες του, είναι προϋπόθεση για την 
εκπλήρωση της ιδέας της δικαιοσύνης). 
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 ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Τσεχική Δημοκρατία ήταν μέρος της Αυστροουγγρικής 
Αυτοκρατορίας από τα μέσα του 17ου αιώνα. Από τον 17ο έως τον 19ο αιώνα, η 
συγκέντρωση της μοναρχίας διευκόλυνε την προτίμηση της γερμανικής γλώσσας στην 
κρατική και την εκκλησιαστική αυτοδιοίκηση. Στα τέλη του 18ου αιώνα, άρχισε να 
αναπτύσσεται η τσέχικη εθνική ανάκαμψη, δηλ. η προσπάθεια αναβιώσεως της τσεχικής 
κουλτούρας και γλώσσας, και αργότερα η απόκτηση πολιτικής εξουσίας από τα κόμματα 
που εκπροσωπούν τα συμφέροντα της τσεχικής εθνότητας. 
 
Στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, τσέχικες πολιτικές προσωπικότητες, όπως ο František 
Palacký, υποστήριξαν την άποψη ότι η ομοσπονδιακή Αυστρία θα μπορούσε να είναι ένας 
κατάλληλος χώρος διαβίωσης για το τσεχικό έθνος και άλλα σλαβικά έθνη. Αυτή η ιδέα 
συνδέθηκε με την ιδέα του λεγόμενου Αυστροσλάβικου σχήματος = την πολιτική άποψη ότι 
οι Σλάβοι είναι ή πρέπει να είναι ο στυλοβάτης της μοναρχίας των Αψβούργων, η ευρύτερη 
πολιτιστική και οικονομική συνεργασία των Σλάβων στη μοναρχία των Αψβούργων, 
ιδιαίτερα οι Τσέχοι (και Τσεχοσλοβάκοι) και οι νότιοι Σλάβοι. 
 
Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά την ήττα της Αυστρο-Ουγγαρίας, μετά τις 28 
Οκτωβρίου 1918, τα Βασιλικά εδάφη, τμήματα του Βασιλείου της Ουγγαρίας, 
συμπεριλαμβανομένης της Καρπάθιας - Ρουθηνίας, συνδέονταν με μια νέα κρατική 
μονάδα, την Τσεχοσλοβακία. Ο πρώτος Πρόεδρος ήταν ο Tomáš Garrigue Masaryk. 
 
Μετά τη δήλωση της ανεξαρτησίας, πραγματοποιήθηκαν συνοριακές συγκρούσεις με την 
Πολωνία και την Ουγγαρία, καθώς και ταραχές στις γερμανικές περιοχές της χώρας. Το 
1938, η Τσεχοσλοβακία αναγκάστηκε να μεταφέρει τη Γερμανία σε μια μεγάλη συνοριακή 
περιοχή (Σουδηδονία) με τη Συμφωνία του Μονάχου. Οι νότιες περιοχές της Σλοβακίας και 
της περιοχής των Καρπαθίων έμειναν στην Ουγγαρία. Ένα μικρό μέρος της επικράτειας της 
Τσεχοσλοβακίας, ιδιαίτερα της περιοχής του Τεσίν, καταλήφθηκε από την Πολωνία. Το 
όνομα αυτού του διασπασμένου κρατικού τμήματος άρχισε να γράφεται με παύλα (Τσεχο-
σλοβακία). Για το υπόλοιπο σύντομο χρονικό διάστημα μετά τη Συμφωνία του Μονάχου, 
μέχρι την πλήρη διάλυση της Τσεχοσλοβακίας το Μάρτιο του 1939, ονομαζόταν η Δεύτερη 
Δημοκρατία. Στις 14 Μαρτίου 1939 η Σλοβακία κήρυξε ανεξαρτησία και μετά την κατοχή 
από γερμανικά στρατεύματα στις 15 Μαρτίου 1939, το προτεκτοράτο της Βοημίας και της 
Μοραβίας ονομάστηκε ως το υπόλοιπο της Τσεχοσλοβακίας. Η γερμανική κατοχή της 
Τσεχοσλοβακίας συναντήθηκε με τη μαζική αντίσταση του πληθυσμού της χώρας και των 
ομάδων που υποστηρίζονταν από το εξωτερικό. Τον Μάιο του 1945 ολοκληρώθηκε η 
απελευθέρωση της Τσεχοσλοβακίας και αποκαταστάθηκε ένα τυπικά δημοκρατικό κράτος. 
Η περίοδος 1945-1948 καλείται μερικές φορές η Τρίτη Δημοκρατία. 
 
Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η χώρα έγινε ολοκληρωτικό κράτος και μέρος του 
ανατολικού μπλοκ, υπό τη Σοβιετική Ένωση. Το 1960, η νέα αυτή δομή ονομάστηκε 
Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Τσεχοσλοβακίας (CSSR). Στα τέλη της δεκαετίας του 1950 και 
στη δεκαετία του 1960 η ελευθέρωση σταδιακά προχώρησε, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 1969, 
όπου και το ενιαίο κράτος μετατράπηκε επισήμως σε ομοσπονδία δύο κυρίαρχων εθνικών 
κρατών - της Τσεχικής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας (CSR) και της Σλοβακικής Σοσιαλιστικής 
Δημοκρατίας (SSR). Η ξεχωριστή επανάσταση, που ξεκίνησε στις 17 Νοεμβρίου 1989, 
ανέτρεψε το κομμουνιστικό καθεστώς και επέτρεψε την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
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και των ελεύθερων επιχειρήσεων. Υπήρξαν αντιφάσεις μεταξύ της Τσεχικής Δημοκρατίας 
και της Σλοβακικής Δημοκρατίας, που τελικά οδήγησαν στην κατάρρευση του κοινού 
κράτους. Η Τσεχοσλοβακία έπαψε να υπάρχει κατά την ειρηνευτική διαδικασία στις 31 
Δεκεμβρίου 1992. Η πρώην Εθνική Δημοκρατία ανέλαβε την έννομη τάξη της ομοσπονδίας 
εκχώρησης και διένειμε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της. 
 
Στις 12 Μαρτίου 1999, η Τσεχική Δημοκρατία έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ και την 1η Μαΐου 2004 
προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2004, προσχώρησε στις συμφωνίες Σένγκεν και 
έγιναν μέρος του χώρου Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007. 
  
 
ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 
Η Τσεχική Δημοκρατία ζήτησε επισήμως την προσχώρηση το 1996, όταν ο πρωθυπουργός 
Vaclav Klaus υπέβαλε την αίτηση ένταξης της Τσεχικής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης άρχισαν τον Μάρτιο του 1998. Πέντε χρόνια 
αργότερα, ο Πρόεδρος Vaclav Klaus και ο πρωθυπουργός Vladimir Spidla υπέγραψαν στην 
Αθήνα την Πράξη Προσχώρησης, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2004, όταν η Τσεχική 
Δημοκρατία έγινε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης αφορούσαν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, 
την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων, την εκτελεστότητα του 
δικαίου, την ανακατανομή των χρημάτων εντός της ΕΕ και το κοινό νόμισμα. 
 
Ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων 

• Σκοπός της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων είναι να εργάζονται ελεύθερα σε 
οποιαδήποτε κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Πολλά παλαιά κράτη μέλη δεν επέτρεψαν την άμεση είσοδο πολιτών των νέων 
κρατών μελών στην αγορά εργασίας τους. Οι πολίτες της Τσεχικής Δημοκρατίας 
μπόρεσαν να εργαστούν χωρίς περιορισμούς μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, την 
Ιρλανδία και τη Σουηδία. Η Τσεχική Δημοκρατία δεν απαιτούσε μεταβατικές 
περιόδους, έτσι ώστε οι πολίτες άλλων κρατών μελών να μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση για εργασία χωρίς περιορισμούς στη Δημοκρατία της Τσεχίας. 

• Το λεγόμενο σύστημα 2 + 3 + 2 εισήχθη όταν, μετά το τέλος της πολυετούς 
περιόδου, οι χώρες έπρεπε να υποστηρίξουν ότι το άνοιγμα της αγοράς εργασίας 
αποτελεί άμεση απειλή για τις οικονομίες τους και τους απειλεί με εσωτερικά 
προβλήματα. Το ζήτημα αυτό ξεκίνησε εκ νέου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον 
Ιανουάριο του 2006. 

• Από την 1η Μαΐου 2006, υπήρξε η δυνατότητα εργασίας στις ακόλουθες χώρες: 
Ελλάδα, Πορτογαλία, Φινλανδία και Ισπανία. Η Γαλλία το έπραξε το καλοκαίρι του 
2008. Η Γερμανία και η Αυστρία άνοιξαν τις αγορές εργασίας τους για Τσέχους 
πολίτες μόλις το 2011. 

• Στις 22 Δεκεμβρίου 2007, η Τσεχική Δημοκρατία έγινε επίσης μέρος του χώρου 
Σένγκεν, ο οποίος καταργεί τους συνοριακούς ελέγχους με άλλες χώρες της ΕΕ. 

 
Ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, αγαθών και κεφαλαίων 
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• το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μια τελωνειακή ένωση, στην οποία τα 
εμπορεύματα που κυκλοφορούν νόμιμα στο εμπόριο σε ένα κράτος μέλος μπορούν 
να εξάγονται σε άλλα κράτη μέλη χωρίς τελωνειακούς ή ποσοτικούς περιορισμούς. 
Οι τσεχικές εταιρείες έχουν επίσης ανοίξει μια αγορά υπηρεσιών πολλαπλών 
αγορών. Η ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων έχει δημιουργήσει νέες επενδυτικές 
ευκαιρίες 

• πριν από την ένταξή της, διεξήχθη έρευνα στα ευρωπαϊκά εμπορικά επιμελητήρια 
από την Eurochambers, σχετικά με την ετοιμότητα ένταξης των υποψηφίων αγορών 
στην ΕΕ, στις οποίες οι τσεχικές επιχειρήσεις θεωρήθηκαν έτοιμες (70%). 

 
Επιβολή του νόμου 

• Κατά την υποψηφιότητα για ένταξη στην ΕΕ, η Τσεχική Δημοκρατία έπρεπε να 
υιοθετήσει κανόνες, νόμους και διατάγματα στη νομοθετική τάξη για την 
εναρμόνιση της τσεχικής νομοθεσίας με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Ωστόσο, αυτή η 
ενοποίηση δεν έχει τελειώσει, και δεδομένου ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν 
σταματά και δημιουργεί συνεχώς νέους νόμους, οι οποίοι είναι νέοι και για την 
Τσεχική Δημοκρατία, αυτή υποχρεούται στη συνέχεια να τους αποδεχθεί 

• Είναι εύκολο να πούμε ότι το δίκαιο της ΕΕ είναι πρότυπο για την ερμηνεία άλλων 
κανόνων, όπως του τσεχικού δικαίου. Εάν υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των νομικών 
ρυθμίσεων των ευρωπαϊκών κανονισμών και των τσεχικών νόμων, δίδεται 
προτεραιότητα στην ερμηνεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Ο Τσέχος νομοθέτης είναι 
υπεύθυνος για την εναρμόνιση των κανονισμών της Τσεχίας σύμφωνα με τα 
πρότυπα της ΕΕ. Η Τσεχική Δημοκρατία δεσμεύεται λογικά από το νόμο της ΕΕ, από 
την ένταξη της Τσεχικής Δημοκρατίας στην ΕΕ την 1η Μαΐου 2004. Η Τσεχική 
Δημοκρατία έχασε μέρος της νομοθετικής πρωτοβουλίας, διότι αυτή μεταβιβάζεται 
στην ΕΕ. Αυτό είναι το βασικό νομοθετικό σώμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

• Οι άμεσα αποτελεσματικοί ευρωπαϊκοί νομικοί κανόνες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν από τους πολίτες ενώπιον των εθνικών δικαστηρίων. Στο ποινικό 
δίκαιο, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν στο άλλο το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης 

• Όσον αφορά την προτεραιότητα, το άμεσο αποτέλεσμα και την υποχρέωση της 
ερμηνείας του Euroconform και, εν μέρει, το δίκαιο της ΕΕ, πρέπει να εφαρμοστεί 
από όλες τις αρχές των κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή γενικών και διοικητικών 
δικαστηρίων είναι ιδιαίτερα σημαντική ως μορφή επίλυσης διαφορών. Αυτά 
λαμβάνουν εντολή της Ένωσης και γίνονται συνυπεύθυνα στο δίκαιο της ΕΕ. Το 
δίκαιο της ΕΕ χρησιμοποιείται συχνότερα ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, 
διότι επιλύει διαφορές σχετικά με την άσκηση κρατικής εξουσίας, η οποία 
δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό από το δίκαιο της ΕΕ. Η πρώτη και προτιμώμενη 
εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου στον τομέα του διοικητικού δικαίου λαμβάνει 
χώρα στο πλαίσιο διοικητικών διαδικασιών ενώπιον των διοικητικών αρχών που 
έχουν την υποχρέωση να εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο με δική τους 
πρωτοβουλία και να δίνουν προτεραιότητα στο κοινοτικό δίκαιο, σε περίπτωση 
σύγκρουσης με κάποιο εθνικό πρότυπο. 
 

Ανακατανομή χρημάτων εντός της ΕΕ 

• Η Τσεχική Δημοκρατία, ως προσχωρούσα χώρα το 2004, εισήλθε στην τρέχουσα 
δημοσιονομική περίοδο 2000-2006. Η πρώτη εκταμίευση έγινε μέχρι το τέλος του 
2006. 
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• Από την αρχή της ένταξής της, η Τσεχική Δημοκρατία έχει γίνει ο λεγόμενος 
"καθαρός δικαιούχος", δηλαδή τα έσοδα του προϋπολογισμού της ΕΕ υπερέβησαν 
τις δαπάνες 

• Το 2013, η Τσεχική Δημοκρατία κέρδισε 84 δισεκατομμύρια καθαρά έσοδα 
προϋπολογισμού από την ΕΕ χάρη στην επιτάχυνση της χρήσης των διαρθρωτικών 
ταμείων της ΕΕ, συνεπώς εξακολουθεί να είναι ο καθαρός δικαιούχος. Για το έτος 
2017 το καθαρό εισόδημα ήταν 55,4 δισ. ευρώ 

• Η Τσεχική Δημοκρατία χρησιμοποίησε το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για να 
βελτιώσει την εργασιακή κατάσταση. Πρόκειται για ένα από τα τέσσερα 
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αποσκοπεί στη βελτίωση της 
κατάστασης της απασχόλησης. Δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη της απασχόλησης ή 
τη μείωση της ανεργίας, αλλά και την προώθηση των ίσων ευκαιριών και την ένταξη 
των κοινωνικά μειονεκτούντων ατόμων. 

• Στον πρώτο προϋπολογισμό υλοποιήθηκαν τρία επιχειρησιακά προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ): το ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, το 
ενιαίο πρόγραμμα για την πρωτεύουσα της Πράγας (SPD3) και η πρωτοβουλία 
EQUAL (CIP EQUAL), η οποία αφορούσε την ενσωμάτωση κοινωνικά μειονεκτούντων 
συμπολιτών. Το Κοινό Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (SROP) συνδέεται 
με το στόχο της στήριξης της ισόρροπης και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης όλων 
των περιφερειών της Τσεχικής Δημοκρατίας 
 

Το κοινό νόμισμα 

• Η δέσμευση για υιοθέτηση του ευρώ ήταν επίσης μέρος της ένταξης στην ΕΕ, αλλά η 
δέσμευση δεν προβλέπει συγκεκριμένη ημερομηνία έγκρισης 

• Η ευρωπαϊκή νομισματική μονάδα ή το Ευρώ (σύμβολο €) είναι το νόμισμα της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 

• Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι όλες οι χώρες 
της ΕΕ. Όλες οι χώρες πρέπει να συνεργάζονται και να σέβονται την απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μια άλλη ομάδα χωρών με καθιερωμένο νόμισμα 
είναι μέλη της ζώνης του ευρώ. Αυτές οι χώρες έχουν εισέλθει στο τρίτο στάδιο, 
αποδεχόμενοι το ευρώ ως νόμισμα. 

• Η Τσεχική Εθνική Τράπεζα θα ασχοληθεί με τη νομισματική πολιτική κατά την 
εισαγωγή του ευρώ και το Υπουργείο Οικονομικών θα αναλάβει τη θεσμική 
υιοθέτηση του ευρώ. Από τις 20 Φεβρουαρίου 2006, η Εθνική Συντονιστική Ομάδα 
εργάζεται επίσης για την υιοθέτηση του ευρώ, και αυτή η ομάδα είναι υπεύθυνη για 
τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων θεσμικών οργάνων. 

• Η υιοθέτηση του ευρώ στην Τσεχική Δημοκρατία αναμένεται το νωρίτερο το 2019 ή 
το 2020 

 
  
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 
 
Το δικαστικό σώμα υφίσταται πλέον της νομοθετικής εξουσίας και της εκτελεστικής 
εξουσίας ενός από τους τρεις κλάδους της κρατικής εξουσίας. Ως εκ τούτου, το δικαστικό 
σώμα ορίζει συγκεκριμένες κρατικές αρχές, οι οποίες είναι ανεξάρτητα δικαστήρια. Η 
δικαστική εξουσία δεν απορρέει από οποιαδήποτε άλλη κρατική εξουσία, αλλά πάντα από 
την κυριαρχία ότι οι πολίτες βρίσκονται σε δημοκρατικά κράτη και είναι εκείνοι στους 
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οποίους βασίζεται η ύπαρξη κρατικής εξουσίας και η νομιμότητά της. Επομένως, η 
αυτονομία και η ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας αποτελούν ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του σύγχρονου κράτους δικαίου και επομένως η άσκησή της διέπεται από 
ορισμένες γενικές αρχές: 

• αρχή της ανεξαρτησίας και της αμεροληψίας των δικαστών 
ο διαχωρισμός της δικαιοσύνης και της διοίκησης, οι χαλαρότεροι δεσμοί στην 

οργάνωση των δικαστηρίων, η δέσμευση του δικαστηρίου μόνο από το νόμο και όχι από 
υποδεέστερους κανονισμούς, η λήψη αποφάσεων σύμφωνα με εσωτερικές πεποιθήσεις και 
συνείδηση, πηγάζουν από τη φύση της δικαστικής εξουσίας, και το δικαστήριο ορίζεται ως 
τρίτο, μη εμπλεκόμενο μέρος. 

προσωπικές εγγυήσεις - δικαστής, διορισμός δικαστών, αμετάκλητο, ασυμβίβαστο, 
αμετάβλητο, πειθαρχική ευθύνη, καθεστώς απασχόλησης, ποινική ευθύνη, ασυλία 

διαδικαστικές εγγυήσεις - αμεροληψία, δημόσιο, συνέπεια, αμεσότητα, ελεύθερη 
αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων, μυστικότητα των εκλογών ψηφοφορίας, λήψη 
αποφάσεων της γερουσίας 

• αρχή της άσκησης της δικαιοσύνης μόνο από το δικαστήριο 
το δικαστικό σύστημα είναι το μόνο που απαιτεί λύση μόνο από ανεξάρτητο 

δικαστήριο, η άσκηση της δικαιοσύνης ανήκει αποκλειστικά στο κράτος, αυτό σημαίνει 
τόσο το καθεστώς του δικαστηρίου στο σύστημα των κρατικών φορέων, όσο και τη 
θεμελιώδη δικαστική προστασία των παραβιαζόμενων ή απειλούμενων δικαιωμάτων και 
των συμφερόντων. Ασκείται στο όνομα της δημοκρατίας και το σύστημα των δικαστηρίων 

δεν σημαίνει ότι άλλες αρχές (συμβολαιογράφοι, διαιτητές, διαιτητικά δικαστήρια, 
δικαστικοί επιμελητές) δεν μπορούν να αποφασίσουν - σε περίπτωση δυσαρέσκειας 
μπορούν να προσφύγουν στο δικαστήριο. Άλλες αρχές χρησιμοποιούν στοιχεία πειθούς και 
μόνο το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει εξαναγκασμό 

• αρχή του δικαστή 
Η δικαιοδοσία του δικαστηρίου και του δικαστή καθορίζεται από το νόμο, κανείς δεν 

μπορεί να απομακρυνθεί από τον νόμιμο δικαστή του και αυτό είναι νομικός κανονισμός, 
όχι υποτακτικός - η άμεση επιρροή είναι η νομοθετική εξουσία, όχι η εκτελεστική εξουσία. 
Ο καθορισμός του νομικού δικαστή αποφεύγει οποιαδήποτε αδικαιολόγητη επιρροή στον 
δικαστή. 

• αρχή της λήψης αποφάσεων της γερουσίας 
τόσο οι δικαστές, όσο και οι προεδρεύοντες δικαστές μπορούν να παρουσιαστούν στη 

Γερουσία, και συνδέονται με την αρχή της συμμετοχής των κοσμικών σε δικαστικές 
διαδικασίες. Η περίπτωση ενός μόνο δικαστή αποτελεί στην πραγματικότητα τον 
αποκλεισμός ενός λαϊκού μέλους 

η σύνθεση των Επιμελητηρίων καθορίζεται από το Σύνταγμα 

• τα μέρη έχουν ισότιμο καθεστώς ενώπιον του δικαστηρίου 
(συμπεριλαμβανομένου του κράτους ως ξεχωριστής νομικής οντότητας) 

Στο σύστημα των δικαστηρίων, δεν υπάρχουν σχέσεις υπεροχής και υποταγής. Στην Τσεχική 
Δημοκρατία, το σύστημα αυτό είναι τετραμελές: 

• ο Άρειος Πάγος (δηλαδή το Ανώτατο Δικαστήριο και το Ανώτατο Διοικητικό 
Δικαστήριο) 

• Ανώτατα δικαστήρια 

• Περιφερειακά δικαστήρια 

• Επαρχιακά δικαστήρια 
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Το Συνταγματικό Δικαστήριο είναι ένα ειδικό συνταγματικό όργανο δικαστικού τύπου που 
προστατεύει τη συνταγματικότητα, αξιολογώντας τη συμμόρφωση τόσο των νόμων όσο και 
των αποφάσεων άλλων θεσμικών οργάνων με το Σύνταγμα, με ειδική πρόταση. 

• Οι προϋποθέσεις για το δικαστήριο και τους δικαστές είναι: δικαστήριο που έχει 
συσταθεί με νόμο, ανεξαρτησία και αμεροληψία. 

• Οι προϋποθέσεις για δικαστικές διαδικασίες: δημόσιες, με δημόσια δήλωση της 
δίκης, δίκαιη δίκη, ταχύτητα των διαδικασιών 

• Εγγυήσεις του κατηγορουμένου: το τεκμήριο της αθωότητας - η αρχή του τεκμηρίου 
αθωότητας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 2 της Σύμβασης αναγνωρίζει το ποινικό 
αδίκημα, και το εν λόγω πρόσωπο θεωρείται αθώο εκτός αν αποδειχθεί ένοχος 
σύμφωνα με το νόμο 

το δικαίωμα ενημέρωσης για τις κατηγορίες - να βοηθά 
κάθε κατηγορούμενο να καταλάβει λεπτομερώς και άμεσα τη 
φύση και την αιτία της κατηγορίας σε μια γλώσσα που 
κατανοεί 

το δικαίωμα υπεράσπισης - ο άλλος εγγυητής του 
προσώπου κατά του οποίου ασκείται ποινική δίωξη αποτελεί 
το δικαίωμα υπεράσπισης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει 
άλλα δικαιώματα και το δικαίωμα επαρκούς προετοιμασίας 
της υπεράσπισης, το δικαίωμα υπεράσπισης ή η επιλογή του 
υπερασπιστή , ή το σύμβουλος υπεράσπισης υπό ορισμένους 
όρους 

δωρεάν βοήθεια στον διερμηνέα 
  
 
 
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο χαρακτήρας του τσεχικού κράτους συνοψίζει το πρώτο άρθρο του Συντάγματος της 
Τσεχικής Δημοκρατίας, δηλώνοντας ότι η Δημοκρατία της Τσεχίας είναι ένα δημοκρατικό, 
κυρίαρχο, ενωμένο, νομικό κράτος. Ταυτόχρονα, η δημοκρατική ιδιότητα σημαίνει ότι η 
δημόσια εξουσία ασκείται μέσω εκπροσώπων που εκλέγονται σε ελεύθερες 
κοινοβουλευτικές εκλογές. Το γεγονός ότι το κράτος είναι κυρίαρχο σημαίνει ότι οι τσεχικές 
αρχές δεν μπορούν να έχουν την κυριαρχία ενός διεθνούς οργανισμού. Η Τσεχική 
Δημοκρατία είναι ενωμένο κράτος, επειδή δεν χωρίζεται σύμφωνα με ομοσπονδιακή 
ρύθμιση. Τέλος, το νομικό κράτος σημαίνει ότι οι κρατικές αρχές πρέπει να 
συμμορφώνονται με το νόμο. Πρέπει να κυβερνήσουν σύμφωνα με το νόμο, όχι τις 
συγκεκριμένες αρχές ή τους υπαλλήλους και τα συμφέροντά τους. 
Μέρος της έννομης τάξης ή των νομικών κλάδων, όπου ενδείκνυται, είναι επίσης οι νομικές 
αρχές = ορισμένοι κανόνες = άγνοια του νόμου, ο μεταγενέστερος νόμος καταργεί τον 
παλαιότερο νόμο, αμφιβολία υπέρ του καθ’ού η αίτηση, ο νόμος δεν ενεργεί αναδρομικά 
ένας ειδικός κανονισμός καταργεί τους γενικούς κανόνες, ο νόμος ανώτερης νομικής ισχύος 
ακυρώνει το νόμο της χαμηλότερης νομικής ισχύος, κανείς δεν υποχρεούται, κανένα 
έγκλημα, καμία τιμωρία χωρίς νόμο, οι συμβάσεις πρέπει να τηρούνται , μην βλάψετε 
άλλους. 
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Η Τσεχοσλοβακία έπαυσε να υπάρχει στην ειρηνευτική διαδικασία στις 31 Δεκεμβρίου 
1992. Η πρώην Εθνική Δημοκρατία ανέλαβε την έννομη τάξη της ομοσπονδίας εκχώρησης 
και διένειμε τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις της. Στις 12 Μαρτίου 1999, η 
Τσεχική Δημοκρατία έγινε δεκτή στο ΝΑΤΟ και την 1η Μαΐου 2004 προσχώρησε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2004, προσχώρησε στις συμφωνίες του Σένγκεν και έγινε μέρος του 
χώρου Σένγκεν στις 21 Δεκεμβρίου 2007. 
 
Το δικαστικό σώμα υπάρχει πλέον της νομοθετικής εξουσίας και της εκτελεστικής εξουσίας 
ενός από τους τρεις κλάδους της κρατικής εξουσίας. Ως εκ τούτου, το δικαστικό σώμα δρα 
σε συγκεκριμένες κρατικές αρχές, οι οποίες είναι ανεξάρτητα δικαστήρια. Η δικαστική 
εξουσία δεν προέρχεται από οποιαδήποτε άλλη κρατική εξουσία αλλά πάντα από την 
ανώτερη. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ΚΟΥΙΖ 

1. Είναι σωστή η δήλωση: "Το πρώτο άρθρο του Συντάγματος της Τσεχικής 
Δημοκρατίας δηλώνει ότι η Τσεχική Δημοκρατία είναι ένα δημοκρατικό, κυρίαρχο, 
ενωμένο, νομικό κράτος;" 

 Α. Ναι 
 Β. Όχι 
 

2. Μεταξύ των δημοτικών αρχών μπορούμε να συμπεριλάβουμε: 
Α. η άγνοια του νόμου δικαιολογείται 
Β. Ένας ειδικός κανονισμός ακυρώνει τον γενικό κανόνα 
Γ. πρέπει να τηρούνται οι συμβάσεις 
Δ. Μην βλάπτετε άλλους 
 

3. Ποιος ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Τσεχοσλοβακίας; 
 

4. Συμπληρώστε: "Η Τσεχική Δημοκρατία προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η 
Μαΐου ...". 

Α. 2000 
Β. 2003 
 Γ. 2004 
 Δ. 2005 
 

5. Η Τσεχική Δημοκρατία υιοθέτησε το ευρώ. 
 Α. Ναι 
 Β. Όχι 
 

6. Το σύστημα των δικαστηρίων στην Τσεχική Δημοκρατία έχει 5 πυλώνες 
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 Α. Ναι 
 Β. Όχι 
 

7. Συμπληρώστε: "Ειδικό συνταγματικό σώμα δικαστικού τύπου που προστατεύει τη 
συνταγματικότητα με την εκτίμηση της συμμόρφωσης τόσο των νόμων όσο και των 
αποφάσεων άλλων θεσμικών οργάνων με το σύνταγμα με ειδική πρόταση είναι 
το..." 

 Α. Συνταγματικό δικαστήριο 
 Β. Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο 
 Γ. Άρειος Πάγος 
 
 
 
 
 
 
ΠΗΓΕΣ 
SUCHANEK, Ρ. Σύσταση Τσεχικής Δημοκρατίας. Πράγα: Leges, 2009, σ. 383 
ΜΟΛΕΚ, Παύλος. Δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Πράγα: Wolters Kluwer, 2012, σ. 573. 
WAGNEROVÁ, Eliška a kol. Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών: Σχόλιο. 
Πράγα: Wolters Kluwer, 2012, σ. 906. 
https://is.muni.cz/el/1441/jaro2012/SA4BP_ZPrS/um/pr.system.pdf 

https://is.muni.cz/el/1441/jaro2012/SA4BP_ZPrS/um/pr.system.pdf
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2 

Ενότητα 2 

Δίκαιο των Συμβάσεων  
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ΣΥΜΒΑΣΗ 

Η σύμβαση νοείται γενικώς ως η βούληση δύο συμβαλλόμενων μερών, η οποία οδηγεί 

στην εξασφάλιση μιας επένδυσης από ένα αμοιβαία προσοδοφόρο έργο. Το έργο 

νοείται ως κάτι απλό, όπως η απόκτηση αγαθών, ή κάτι σύνθετο, όπως η 

ανοικοδόμηση ενός ουρανοξύστη. Με τη σύμβαση, τα μέρη εκφράζουν τη βούληση να 

εγκαθιδρύσουν μια δέσμευση μεταξύ τους και να ρυθμίσουν τα περιεχόμενα της 

σύμβασης. Η εκτέλεση του αντικειμένου της υποχρέωσης πρέπει να έχει τη φύση της 

ιδιοκτησίας και να αντιστοιχεί στο συμφέρον του πιστωτή, ακόμα κι εάν αυτό το 

συμφέρον δεν είναι απλά ιδιοκτησία. Η υποχρέωση προκύπτει από μια σύμβαση, από 

μια ενέργεια μη νόμιμης συμπεριφοράς, ή από μια άλλη νόμιμη ενέργεια που είναι 

επιλέξιμη σύμφωνα με τον νόμο. Η υποχρέωση δεν μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς τη 

συναίνεση του πιστωτή και του δανειζόμενου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τον 

νόμο. Η σύσταση και διάρκεια μιας υποχρέωσης δεν θα εμποδίζεται, εκτός εάν 

υπάρχει δήλωση στη βάση της οποίας ο δανειζόμενος υποχρεούται να αποδώσει. Ο 

πιστωτής υποχρεούται να αποδείξει τον λόγο για τη δέσμευση.  

Οι συμβάσεις μπορεί να είναι συναλλαγματικές, όπου τα μέρη έχουν αμοιβαίες 

υποχρεώσεις, ή μη συναλλαγματικές, όπου οι υποχρεώσεις προκύπτουν μόνο για το 

ένα μέρος. Εάν τα μέρη είναι λογικά, θα θέλουν να συνάψουν τη σύμβαση μόνο υπό 

τον όρο ότι το όφελος θα είναι προς το συμφέρον τους και θα συμφωνήσουν μόνο με 

τους όρους της σύμβασης που βελτιώνουν τη θέση τους. Προκειμένου μια σύμβαση να 

είναι αποτελεσματική, πρέπει να ισχύουν οι βασικές λειτουργίες του δικαίου των 

συμβάσεων, οι οποίες αποτελούν τη βάση για τη σύναψη αποτελεσματικών 

συμβάσεων. Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επιτρέπεται η συνεργασία μεταξύ των μερών 

και άρα να δημιουργείται ένα νομικό πλαίσιο που θα στηρίζει αυτή τη συνεργασία (η 

συνεργασία θα είναι πιο προσοδοφόρα απ’ ότι η αθέτηση της υποχρέωσης). Είναι, 

επίσης αναγκαίο το δίκαιο των συμβάσεων να θέτει τέτοιους κανόνες (υποχρεωτικά και 

εποικοδομητικά πρότυπα του δικαίου των συμβάσεων) που θα συμπληρώνουν 

αποτελεσματικά τυχόν κενά στις συμβάσεις και έτσι θα μειώνεται το συνολικό κόστος 

των συναλλαγών. Μια άλλη προϋπόθεση για το δίκαιο των συμβάσεων είναι η 

κατανομή του κινδύνου, που από τη σκοπιά της οικονομικής ανάλυσης θα πρέπει να 

κατανέμεται στην πιο αποδοτική (οικονομική) ασφάλεια. Τέλος, είναι απαραίτητο να 

αναφερθεί το κίνητρο των μερών να κοινοποιούν πληροφορίες στο πλαίσιο της 

συμβατικής σχέσης, καθώς μόνο με πλήρη συμβατική πληροφόρηση τα μέρη θα είναι 
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σε θέση να ενεργούν, να δαπανούν πόρους, και να αξιολογούν ακριβέστερα τους 

ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους.  

Από τη σκοπιά του Αστικού Κώδικα (εφεξής, ΑΚ), πρέπει να αναφερθεί ότι δίνει 

μεγάλη ελευθερία στα μέρη. Οι διατάξεις του δικαίου των συμβάσεων είναι 

θεμελιωδώς ρυθμιστικές, και στις συμβάσεις ισχύει η αρχή των μη τυπικοτήτων, όπου 

ο ΑΚ ορίζει ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να επιλέξει αυθαίρετα τη νομική μορφή 

εφόσον δεν περιορίζεται από τον νόμο (όπως η εγκαθίδρυση ή μεταβίβαση 

εμπράγματων δικαιωμάτων) ή από μια συμφωνία με κάποιον άλλο. Η αποδοτικότητα 

συσχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το κόστος της συναλλαγής, το οποίο μπορεί να 

είναι, αφενός, ελάχιστο ως κίνητρο για τα μέρη να συνάψουν τη σύμβαση ή, αφετέρου, 

τόσο υψηλό που τα μέρη να μην μπορούν να συμπράξουν στη δέσμευση.  

 

 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει δύο βήματα, τουτέστιν την πρόταση για σύναψη 

σύμβασης (προσφορά) και τη συναίνεση στην πρόταση (αποδοχή). Ο προσφέρων και 

το άτομο που αποδέχεται την πρόταση (αποδέκτης) εμφανίζονται στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Η πρόταση για σύναψη σύμβασης (προσφορά) πρέπει να 

προσδιορίζει σαφώς ότι το άτομο που την υποβάλει έχει πρόθεση να συνάψει σύμβαση 

με το άτομο στο οποίο απευθύνεται η προσφορά. Η νόμιμη διαπραγμάτευση συνιστά 

προσφορά εφόσον περιλαμβάνει όλα τα θεμελιώδη στοιχεία της σύμβασης με τέτοιο 

τρόπο, ώστε η σύμβαση να μπορεί να συναφθεί με την απλή και άνευ όρων αποδοχή 

της προσφοράς και εφόσον απορρέει από τη βούληση του προσφέροντος να δεσμευτεί 

από τη σύμβαση εφόσον η προσφορά γίνει αποδεκτή. Η προφορική προσφορά πρέπει 

να γίνεται αποδεκτή χωρίς καθυστέρηση, εκτός εάν κάτι άλλο απορρέει από τα 

περιεχόμενά της ή από τις συνθήκες υπό τις οποίες έγινε. Αυτό ισχύει και στην 

περίπτωση που η προσφορά κάποιου έχει υποβληθεί εγγράφως. Μια έγγραφη 

προσφορά προς ένα πρόσωπο που απουσιάζει πρέπει να έχει παραδοθεί εντός της 

χρονικής περιόδου που ορίζεται στην προσφορά. Εάν η προθεσμία δεν ορίζεται, η 

προσφορά μπορεί να γίνει αποδεκτή εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ως προς 

την προτεινόμενη σύμβαση και την ταχύτητα των πόρων που χρησιμοποιούνται από 

τον προσφέροντα για την αποστολή της προσφοράς. Ακόμα κι εάν η προσφορά είναι 

ανακλητή, δεν μπορεί να αποσυρθεί εντός της χρονικής περιόδου για τη λήψη της, 
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εκτός εάν αυτό προβλέπεται στην προσφορά. Μια ανακλητή προσφορά μπορεί να 

ανακληθεί εφόσον η αίτηση γίνει προς το άλλο μέρος προτού αποστείλει την 

προσφορά. Η προσφορά δεν μπορεί να ανακληθεί εφόσον η ίδια η προσφορά ορίζεται 

ως ανέκκλητη και εφόσον δεν γίνει αποδεκτή, εκπνέει με την απόρριψη. Εάν ένα από 

τα μέρη πεθάνει ή απολέσει το δικαίωμα δικαιοπραξίας, η προσφορά θα πάψει να 

ισχύει αμέσως μόλις αυτό προκύψει από την ίδια την προσφορά και από τον σκοπό 

της προτεινόμενης σύμβασης.  

Η προσφορά περιλαμβάνει, επίσης, τη διαφήμιση αγαθών και υπηρεσιών στον 

κατάλογο ή την προβολή αγαθών αν αυτό συμβαίνει στην επιχείρηση του πωλητή. Εάν 

μια τέτοια προσφορά γίνει αποδεκτή, η επιχείρηση πρέπει να εκπληρώσει τη σύμβαση. 

Αυτή η υποχρέωση εκπίπτει μόνο εξαιτίας της εξάντλησης των αποθεμάτων ή από την 

απώλεια της ικανότητας εκπλήρωσης της σύμβασης.. 

Η προσφορά πρέπει να γίνει αποδεκτή από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται (τον 

αποδέκτη), το οποίο την αποδέχεται με ρητή συναίνεση. Εάν το πρόσωπο αυτό δεν 

απαντήσει, αυτό δεν σημαίνει συναίνεση, και εάν το πρόσωπο δεν σχολιάσει την 

πρόταση, θα θεωρείται ότι δεν την έχει αποδεχθεί και δεν έχει συνάψει τη σύμβαση. 

Εάν ο αποδέκτης ενδιαφέρεται να συνάψει τη σύμβαση αλλά με κάποιες 

τροποποιήσεις στους όρους, αυτό δεν συνιστά σύμβαση. Από νομικής άποψης, αυτό 

συνιστά νέα προσφορά. Η πρόταση για σύναψη σύμβασης μπορεί να απευθύνεται σε 

περισσότερα από ένα πρόσωπα, για παράδειγμα, όταν αγοράζεται ένα ποσοστό 

συνιδιοκτησίας από ένα πρόσωπο, η προσφορά θα απευθύνεται σε όλους τους 

συνιδιοκτήτες. Σε αυτή την περίπτωση, η σύμβαση συνάπτεται με την αποδοχή όλων 

των αποδεκτών.  

Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα ακύρωσης αποδοχής της προσφοράς. Ο όρος είναι η 

ακύρωση της αποδοχής να πραγματοποιείται από τον προσφέροντα το αργότερο μαζί 

με την αποδοχή. Στην πράξη, συνηθίζεται μια προσφορά να μην γίνεται αποδεκτή με 

ρητή έκφραση βούλησης, αλλά με απλή διαπραγμάτευση από τον αποδέκτη σύμφωνα 

με τη σύμβαση. Αυτό σημαίνει ότι ο πελάτης παραγγέλνει τα αγαθά μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο προμηθευτής, χωρίς να επιβεβαιώσει την 

παραγγελία, προμηθεύει τα αγαθά. Η συμφωνία συνάπτεται από τη στιγμή που τα 

μέρη έχουν διαπραγματευτεί το περιεχόμενό της. Εντός των ορίων του νόμου, τα 

μέρη είναι ελεύθερα να διαπραγματευτούν τη σύμβαση και να καθορίσουν το 

περιεχόμενό της. Κατά τη διαπραγμάτευση για τη σύναψη μιας σύμβασης, τα μέρη θα 

κοινοποιούν το ένα στο άλλο όλες τις έμπρακτες και νομικές προϋποθέσεις τις οποίες 
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γνωρίζουν ή οφείλουν να γνωρίζουν, έτσι ώστε το κάθε μέρος να είναι πεπεισμένο για 

το ενδεχόμενο σύναψης μιας έγκυρης συμφωνίας και ότι κάθε μέρος έχει έκδηλη 

πρόθεση να συνάψει τη σύμβαση. Εάν τα μέρη φτάσουν σε τέτοιο σημείο της 

διαπραγμάτευσης ώστε η σύναψη της σύμβασης να είναι ιδιαίτερα πιθανή, το μέρος 

που συμπεριφέρεται άδικα ενάντια στο μέρος που έχει δίκιο ως προς τη σύναψη της 

σύμβασης θα φέρεται άδικα χωρίς εύκολη αιτία. Ένα μέρος που φέρεται άδικα θα 

αποζημιώνει το άλλο μέρος με μέγιστη αποζημίωση που αντιστοιχεί στην ζημία από 

τη μη συναφθείσα σύμβαση σε παρόμοιες περιπτώσεις.  

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορεί, επίσης, να συμφωνήσουν ότι ένα τρίτο μέρος ή τα 

δικαστήρια θα ορίσουν τη συμφωνία. Η πιο κοινή περίπτωση είναι όταν η τιμή στην 

οποία αγοράζει ο αγοραστής ορίζεται από έναν εμπειρογνώμονα. Αυτή είναι μια 

συνθήκη αναμονής και η σύμβαση τίθεται σε ισχύ μόλις το τρίτο πρόσωπο εκτελέσει 

τα απαιτούμενα. Στο πλαίσιο διαπραγμάτευσης, τα μέρη μπορεί να συνάψουν πολλές 

συμβάσεις, αλλά για κάθε τέτοια σύμβαση η εγκυρότητα, απόδοση και διάρκειά της 

θα αξιολογούνται χωριστά. Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα να κλείσει η αντίστροφη 

συμφωνία, όπου πολλές χωριστές συμβάσεις εξαρτώνται η μία από την άλλη, ώστε η 

διάρκεια μίας σύμβασης να είναι προϋπόθεση για τις άλλες. Ένα παράδειγμα τέτοιας 

σύμβασης είναι όταν συνάπτεται μίσθωση και τα μέρη μπορεί να συμφωνήσουν ότι ο 

ενοικιαστής θα παρέχει και άλλες υπηρεσίες στον εκμισθωτή, αλλά όταν λήξει η 

μίσθωση, θα λήξει κα η παροχή των άλλων υπηρεσιών.  

Ως προς τη μορφή της σύμβασης, αναφέρεται στο πώς αυτή θα συναφθεί, είτε 

απαιτείται έγγραφη μορφή είτε αρκεί η προφορική συμφωνία. Είναι, επίσης, δυνατόν 

να συναφθεί μια σύμβαση χωρίς λόγια, αλλά απαιτείται η βούληση των μερών για 

σύναψη και οι προϋποθέσεις της συμφωνίας να αποδεικνύονται έκδηλα. Ένα 

χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η αγορά προϊόντων στο σουπερμάρκετ.  

Γνωρίζουμε, επίσης, και ειδικούς τρόπους σύναψης συμβάσεων, όπως είναι οι 

δημοπρασίες, οι δημόσιες προσκλήσεις ενδιαφέροντος και οι δημόσιοι διαγωνισμοί. 

Σε μια δημοπρασία, η σύμβαση κλείνεται με την κατοχύρωση, η κάθε προσφορά 

καταργείται από την αμέσως ανώτερη προσφορά, ή η δημοπρασία λήγει με κάποιον 

άλλο τρόπο. Η προσφορά καθορίζεται σε γραπτή μορφή, τουλάχιστον οι γενικοί όροι, 

το αντικείμενο της εκτέλεσης και τα λοιπά περιεχόμενα της προτεινόμενης σύμβασης, 

και καθορίζεται ο τρόπος υποβολής της προσφοράς και η προθεσμία υποβολής, 

καθώς και το χρονικό περιθώριο ανακοίνωσης του επιλεγμένου προσφέροντος. Οι 

όροι του διαγωνισμού δημοσιεύονται με κατάλληλο τρόπο. Ο αναθέτων επιλέγει την 
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πιο κατάλληλη προσφορά και ανακοινώνει την αποδοχή της με τον τρόπο και κατά 

τον χρόνο που ορίζεται στους όρους του διαγωνισμού.  

Η δημόσια προσφορά είναι έκφραση της βούλησης του αιτούντος που απευθύνει μια 

πρόταση για σύναψη σύμβασης σε αόριστο αριθμό προσώπων. Σύμφωνα με τη 

δημόσια προσφορά, η σύμβαση συνάπτεται με το πρόσωπο που ανακοινώνει εγκαίρως 

και σύμφωνα με τους όρους ότι η δημόσια προσφορά είναι αποδεκτή. Εάν μια 

δημόσια προσφορά γίνει ταυτόχρονα αποδεκτή από πολλά πρόσωπα, η σύμβαση 

συνάπτεται με αυτό που θα επιλέξει ο αναθέτων.  

Μια σύμβαση είναι άκυρη όταν κάποιος καταχράται την αναστάτωση, έλλειψη 

εμπειρίας, διανοητική αδυναμία, ενθουσιασμό ή άγνοια κινδύνου του άλλου μέρους 

και δίνει στον εαυτό του ή σε άλλον την υπόσχεση να παρέχει μια συναλλαγή της 

οποίας η αξία είναι διογκωμένη.  [and gives to himself or to another promise or to 

provide a transaction whose value is to grossly meet one another]. [Απόδοση κατά 

προσέγγιση] 

 

 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ  

Η συμφωνία των μερών είναι δεσμευτική και μπορεί να τροποποιηθεί ή να ανακληθεί 

μόνο με τη συναίνεση όλων των μερών, ή για άλλους νόμιμους λόγους. Για τους 

άλλους, η σύμβαση επιδρά μόνο σε περιπτώσεις που ορίζονται από τον νόμο.  

Για τη δέσμευση, ο πιστωτής έχει δικαίωμα σε μια συγκεκριμένη αξίωση έναντι του 

δανειζόμενου, και ο δανειζόμενος υποχρεούται να ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα 

αποπληρώνοντας το χρέος. Σύμφωνα με την υποχρέωση, ο δανειζόμενος υποχρεούται 

να δώσει κάτι, να κάνει κάτι, να απέχει ή να ανεχθεί κάτι, και ο πιστωτής έχει το 

δικαίωμα να το απαιτήσει από αυτόν.  

Εάν, μετά από τη σύναψη της σύμβασης, οι συνθήκες αλλάξουν σε βαθμό που η 

εκτέλεση της σύμβασης καθίσταται πιο δύσκολη για το ένα μέρος, αυτό δεν αλλάζει 

τις υποχρεώσεις του να ξεπληρώσει το χρέος. Εάν η αλλαγή των συνθηκών είναι τόσο 

εκτενής ώστε να επιφέρει έντονη ανισορροπία στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

μερών, φέρνοντας το ένα εξ αυτών σε μειονεκτική θέση είτε μέσω μιας παράλογης 

αύξησης του κόστους της εκτέλεσης ή μέσω μιας δυσανάλογης μείωσης της αξίας του 

αντικειμένου της συναλλαγής, το εν λόγω μέρος θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει 
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αναδιαπραγμάτευση της σύμβασης, εφόσον αποδείξει ότι η αλλαγή δεν θα μπορούσε 

εύλογα να είχε προβλεφθεί ή αντιμετωπιστεί  και ότι το συμβάν προέκυψε μετά από τη 

σύναψη της σύμβασης, ή ότι το ενδιαφερόμενο μέρος κατέστη γνωστό μόνο μετά τη 

σύναψη της σύμβασης. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος δεν δίνει το δικαίωμα στο 

ενδιαφερόμενο μέρος να αναβάλει την εκτέλεση. Το δικαίωμα του εν λόγω μέρους δεν 

προκύπτει εάν αυτό έχει αναλάβει τον κίνδυνο αλλαγής των συνθηκών.  

Εάν, σύμφωνα με τη σύμβαση, ο δανειζόμενος πρέπει να εξυπηρετηθεί από ένα τρίτο 

μέρος, ο πιστωτής μπορεί να απαιτήσει από τον δανειζόμενο να το πράξει. Εάν 

κάποιος αναλαμβάνει να διασφαλίζει προς το άλλο μέρος την εκπλήρωση από τρίτο 

μέρος, αναλαμβάνει να διασφαλίσει ότι το τρίτο μέρος θα αναλάβει να παρέχει τη 

συμφωνηθείσα υπηρεσία. Ωστόσο, αν κάποιος υποχρεωθεί να εκπληρώσει ότι έχει 

συμφωνηθεί, το τρίτο μέρος θα αποζημιώσει τις ζημίες που θα έχει υποστεί ο 

πιστωτής, εκτός εάν η εκπλήρωση λάβει χώρα.  

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Οι πιο κοινοί τύποι συμβάσεων περιλαμβάνουν συμβάσεις αγοράς, δανείου, 

εκμίσθωσης, πίστωσης, παρακαταθήκης, μεταφοράς, και έργου.  

Σύμβαση αγοράς  

Η σύμβαση αγοράς εξυπηρετεί για τη μεταβίβαση κυριότητας επί ιδιοκτησίας από ένα 

πρόσωπο (πωλητής) σε ένα άλλο (αγοραστής). Αυτή η σύμβαση περιλαμβάνει την 

υποχρέωση του πωλητή να παραδώσει το αγορασθέν αγαθό στον αγοραστή και να 

του/της επιτρέψει να αποκτήσει την κυριότητα αυτού. Ο αγοραστής έχει υποχρέωση 

να παραλάβει το εν λόγω αγαθό και να καταβάλει το τίμημα αγοράς, αλλά το τίμημα 

δεν χρειάζεται να καταβληθεί έως ότου ο αγοραστής να έχει την ευκαιρία να ελέγξει το 

αγαθό. Τυχόν δαπάνες που επιβαρύνουν τον πωλητή αναφορικά με την παράδοση του 

αγαθού στον τόπο εκτέλεσης θα καταβάλλονται από τον πωλητή, όπως π.χ. έξοδα 

συσκευασίας και μεταφοράς στον τόπο εκτέλεσης. Παρομοίως, οι δαπάνες που 

σχετίζονται με την παραλαβή του αγαθού στον τόπο εκτέλεσης θα επιβαρύνουν τον 

αγοραστή, όπως π.χ. μεταφορά από τον τόπο εκτέλεσης.  

Ο κίνδυνος φθοράς στο αγαθό (αφού ο κίνδυνος φθοράς στα αγαθά μεταβιβάζεται από 

τον πωλητή στον αγοραστή και ο πωλητής πλέον δεν φέρει ευθύνη για την αθέτηση 
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της σύμβασης και για την αντικατάσταση του φθαρμένου αγαθού) πηγαίνει χέρι-χέρι 

με τη χρέωση του δικαιώματος ιδιοκτησίας. [Danger of damage to the case (after the 

risk of damage to the goods from the seller to the buyer no longer causes damage 

to the seller to violate the obligation to perform properly and to deliver the 

damaged item undamaged) goes hand in hand with the charging of the property 

right.] 

Για να συναφθεί μια σύμβαση αγοράς, είναι απαραίτητο τα μέρη να συμφωνήσουν 

τουλάχιστον στις βασικές προϋποθέσεις – την έκφραση της βούλησης να πωληθεί και 

να αγοραστεί κάτι, τον προσδιορισμό του πράγματος προς πώληση, τον καθορισμό 

του τιμήματος για το πράγμα που μεταβιβάζεται. Η σύμβαση αγοράς καθορίζεται από 

τη διαπραγμάτευση αυτών των προϋποθέσεων. Σε περίπτωση σύμβασης αγοράς για 

κινητά στοιχεία, η σύμβαση μπορεί να συναφθεί και χωρίς να οριστεί το τίμημα 

αγοράς. Η συμφωνηθείσα τιμή αγοράς είναι η τιμή στην οποία πωλείται ένα 

συγκρίσιμο προϊόν υπό αντίστοιχους όρους κατά τον χρόνο της αγοράς.  

Ο πωλητής υποχρεούται να ενημερώσει τον αγοραστή κατά τη διάρκεια των 

διαπραγματεύσεων για τυχόν ελαττώματα που γνωρίζει. Ο αγοραστής υποχρεούται να 

ακολουθεί τις οδηγίες συντήρησης του πωλητή. Διαφορετικά, εάν ο αγοραστής δεν 

ακολουθήσει τις σχετικές οδηγίες, η εγγύηση ακυρώνεται.  

Η σύμβαση αγοράς μπορεί να τεθεί σε διαπραγμάτευση ως υπό-συμφωνία, όπως 

επιφύλαξη του δικαιώματος κυριότητας, επιφύλαξη της μεταπώλησης και πώλησης, 

δικαίωμα προαίρεσης, δοκιμαστική αγορά, ρήτρα του καλύτερου αγοραστή, ρήτρα 

τιμής.  

 

Δάνειο 

Γνωρίζουμε τρεις τύπους δανείου:  

1. Μια άτυπη σύμβαση δια της οποίας ο δανειστής εκχωρεί στον πελάτη χωρίς 

χρέωση ένα αντικείμενο για μια συγκεκριμένη προοριζόμενη χρήση χωρίς να 

ορίζεται διάρκεια πώλησης ή ο σκοπός για τον οποίο προορίζεται να 

χρησιμοποιηθεί. Αυτό αποτελεί μια φιλική βοήθεια. Δεν ορίζεται ότι το 

αντικείμενο πρέπει να είναι μη χρησιμοποιήσιμο πράγμα. Ο δανειζόμενος 

πρέπει να επιστρέψει το αντικείμενο στον δανειστή όποτε ζητηθεί ή σε 

οποιαδήποτε στιγμή, αλλά δεν μπορεί να προκαλέσει δυσκολίες στον δανειστή 
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(για παράδειγμα, επιστροφή σε ακατάλληλο χρόνο ή με ακατάλληλο τρόπο) 

ενάντια στη θέλησή του. Ο δανειζόμενος θα δώσει αποζημίωση για τυχόν 

φθορές στο αντικείμενο, εκτός εάν πρόκειται για τη φυσική, αναμενόμενη 

φθορά από τη χρήση του αντικειμένου.  

2. Ο δεύτερος τύπος δανείου δημιουργεί περισσότερες υποχρεώσεις και για τα 

δύο μέρη – κατ’ αρχήν, την προσωρινή χρήση της μη χρησιμοποιήσιμης 

περιουσίας, τουτέστιν, ορίζεται η διάρκεια του δανείου. Το δάνειο είναι χωρίς 

χρέωση, αλλά είναι αναγκαίο να συμφωνηθεί ο σκοπός χρήσης του 

αντικειμένου, εκτός εάν συμφωνείται ότι θα χρησιμοποιηθεί με εύλογο τρόπο. 

Ο δανειζόμενος δεν μπορεί να εκχωρήσει το αντικείμενο σε άλλο πρόσωπο 

χωρίς την άδεια του δανειστή. Εάν αυτό συμβεί, ο δανειστής μπορεί να αιτηθεί 

την επιστροφή του αντικειμένου πριν από τη λήξη της συμφωνηθείσας χρονικής 

διάρκειας του δανείου. Ο δανειστής μπορεί να απαιτήσει από τον δανειζόμενο 

να επιστρέψει την ιδιοκτησία του νωρίτερα μόνο εφόσον ο δανειζόμενος την 

χρησιμοποιεί με τρόπο που αντίκειται στη σύμβαση. Επίσης, υπάρχει η 

δυνατότητα διαπραγμάτευσης της αιτίας πρόωρης εξόφλησης, την οποία ο 

δανειστής δεν μπορούσε να προβλέψει. Ο δανειστής υποχρεούται να 

παραδώσει στον δανειζόμενο ένα αντικείμενο σε κατάσταση κατάλληλη προς 

χρήση και να δώσει οδηγίες για τη χρήση του αντικειμένου, εκτός εάν αυτή 

είναι ευρέως γνωστή.  

3. Ο τρίτος τύπος δανείου είναι μια σύμβαση δια της οποίας ο δανειστής 

συμφωνεί να παραχωρήσει ένα συγκεκριμένο, αντιπροσωπευτικό πράγμα στον 

δανειστή και ο δανειστής αναλαμβάνει να επιστρέψει ένα παρόμοιο πράγμα σε 

βάθος χρόνου. Εάν το ποσό υπόκειται σε τόκο, το επιτόκιο μπορεί επίσης να 

τεθεί σε διαπραγμάτευση, αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο. Στο δάνειο δεν 

καθορίζεται ο σκοπός για τον οποίο θα διατεθούν οι δανειζόμενοι πόροι.  

 

Σύμβαση μίσθωσης  

Με τη σύμβαση μίσθωσης, ο εκμισθωτής αναλαμβάνει να νοικιάσει κάτι στον 

ενοικιαστή για προσωρινή χρήση. Ο ενοικιαστής αναλαμβάνει να καταβάλει στον 

εκμισθωτή ένα τίμημα γνωστό ως ενοίκιο. Το αντικείμενο της μίσθωσης μπορεί να 

είναι ένα ακίνητο (ή μέρος αυτού) ή ένα κινητό πράγμα. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα 
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να μισθωθεί κάτι το οποίο θα υπάρξει στο μέλλον, εφόσον είναι δυνατόν να καθοριστεί 

με επαρκή σαφήνεια κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης.  

Η σύμβαση μπορεί να συναφθεί προφορικά μόνο για την ενοικίαση διαμερίσματος και 

σπιτιού με σκοπό τη διασφάλιση αναγκών στέγασης, όπως προβλέπονται από τον νόμο 

σε υποχρεωτική έγγραφη μορφή. [The contract can be concluded verbally, only for 

renting an apartment and a house with a view to securing housing needs prescribed 

by law in a mandatory written form.] 

Η σύμβαση μίσθωσης πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του αντικειμένου της 

μίσθωσης, την ημερομηνία έναρξης μίσθωσης του αντικειμένου στον ενοικιαστή, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο της μίσθωσης κατά τον χρόνο 

ανάληψής του από τον ενοικιαστή, τον σκοπό της μίσθωσης, την περίοδο για την 

οποία συμφωνείται, το ύψος του ενοικίου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 

μερών (συνηθίζεται η κατάθεση εγγύησης), την πιθανότητα πρόωρης λήξης της 

μίσθωσης, τη δυνατότητα πραγματοποίησης αλλαγών, κλπ.  

Η σύμβαση μίσθωσης μπορεί να συναφθεί για ορισμένο ή απεριόριστο χρονικό 

διάστημα. Εάν η σύμβαση δεν προσδιορίζει τη συμφωνηθείσα χρονική διάρκεια, η 

σύμβαση συνάπτεται ως αορίστου χρόνου.  

Το ενοίκιο καταβάλλεται σύμφωνα με το συμφωνηθέν τίμημα και όρους. Το ενοίκιο 

μπορεί επίσης να συμφωνηθεί σε νόμισμα άλλο από την τσέχικη κορώνα, ή, για 

παράδειγμα, σε τακτικές καταβολές από τον ενοικιαστή.  

Εκμισθωτής: 

• Έχει το δικαίωμα να διασφαλίσει τις απαιτήσεις του έναντι του ενοικιαστή με το 

δικαίωμα νόμιμης παρακράτησης 

• Παραδίδει ένα αντικείμενο με οτιδήποτε χρειάζεται για την ορθή χρήση αυτού  

• Υποχρεούται να εξασφαλίζει στον ενοικιαστή την απρόσκοπτη χρήση του 

ακινήτου για όλη τη διάρκεια της μίσθωσης  

• Δεν ευθύνεται για τυχόν ελαττώματα του μισθωμένου πράγματος, τα οποία 

κατά τον χρόνο σύναψης της μίσθωσης ήταν γνωστά στα συμβαλλόμενα μέρη 

και τα οποία δεν παρεμποδίζουν τη χρήση του ακινήτου  

Ενοικιαστής: 
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• Υποχρεούται να χρησιμοποιεί το αντικείμενο ως σωστός οικονομικός φορέας 

για τον ορισμένο ή τον συνηθισμένο σκοπό και να καταβάλλει το μίσθωμα  

• Εάν ένα ελάττωμα πρέπει να αποκατασταθεί από τον εκμισθωτή, ο ενοικιαστής 

παρεμποδίζεται στη χρήση του ακινήτου και ο εκμισθωτής δεν έχει 

προχωρήσει στην αποκατάσταση ακόμα και μετά την ενημέρωση από τον 

ενοικιαστή, ο ενοικιαστής δικαιούται να λάβει εύλογη έκπτωση στο ενοίκιο, ή 

να αποκαταστήσει το πρόβλημα μόνος του και να διεκδικήσει τα έξοδα 

• Έχει υποχρέωση να ειδοποιήσει τον εκμισθωτή ότι το μισθωμένο ακίνητο έχει 

κάποιο ελάττωμα που πρέπει να αποκατασταθεί από τον εκμισθωτή αμέσως 

μόλις αυτό ανακαλυφθεί ή διαπιστωθεί  

• Έχει υποχρέωση να διευκολύνει τον εκμισθωτή να έχει πρόσβαση και να 

επιθεωρεί το μισθωμένο ακίνητο για τον σκοπό της εκτέλεσης των 

απαραίτητων επισκευών ή εργασιών συντήρησης. Ο εκμισθωτής οφείλει να 

ενημερώνει τον ενοικιαστή εγκαίρως για την επιθεώρηση.  

 

Πίστωση/ Δάνειο  

Ο ΑΚ δεν ορίζει τυπικές προϋποθέσεις για τη σύναψη σύμβασης πίστωσης, οπότε 

μπορεί να συναφθεί και προφορικά. Μια σύμβαση πίστωσης/δανείου είναι μια 

σύμβαση ενέχυρου, καθώς ο δανειστής δικαιούται να εισπράξει τόκο. Πρόκειται για 

σύμβαση κοινή συναινέσει. Ο πιστωτής αναλαμβάνει, σύμφωνα με τους όρους που 

συμφωνούνται από τα μέρη, να παρέχει στον δανειζόμενο κατ’ απαίτηση πόρους έως 

ένα ορισμένο μέγιστο ποσό.  

Το δάνειο μπορεί επίσης να συμφωνηθεί ως εχέγγυο για ορισμένη χρήση. Αθέτηση 

αυτής της υποχρέωσης δημιουργεί δικαίωμα του πιστωτή να υπαναχωρήσει από τη 

σύμβαση. Εάν δεν συμφωνείται χρόνος επιστροφής των πόρων, θα επιστρέφονται 

εντός ενός μήνα αφότου ζητηθούν.  

 

Παρακαταθήκη 

Στο πλαίσιο της παρακαταθήκης, ο θεματοφύλακας παραλαμβάνει από τον 

παρακαταθέτη  ένα πράγμα προς φύλαξη. Το αντικείμενο της παρακαταθήκης μπορεί 

να είναι είτε ένα πράγμα ιδιοκτησίας τρίτου, είτε κάτι δικό του. Για να υπάρχει 

υποχρέωση φύλαξης, είναι απαραίτητο να έχει οριστεί σχετική συμφωνία μεταξύ των 
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μερών. Για παράδειγμα, ένα ξεχασμένο παλτό σε ένα εστιατόριο δεν συνιστά πράγμα 

σε παρακαταθήκη.  

 

Σύμβαση μεταφοράς 

Η σύμβαση μεταφοράς ορίζει τη σχέση μεταξύ του επιβάτη (αποστολέα) και του 

μεταφορέα. Σε περίπτωση που υπάρχει αλλοδαπό στοιχείο, τουτέστιν, πρόκειται για 

διασυνοριακή μεταφορά, το περιεχόμενο της συμβατικής σχέσης συνήθως διέπεται 

από διεθνείς συνθήκες, όπως η Σύμβαση περί Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς 

Εμπορευμάτων (Σύμβαση CMR). 

Ο ΑΚ αναφέρεται στους λεγόμενους κανόνες μεταφορών που μπορεί να 

περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, έγγραφα μεταφοράς, τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Οι 

συμβάσεις για τη μεταφορά προσώπων και πραγμάτων δεν είναι απαραίτητο να είναι 

έγγραφες. Εάν ένας μεταφορέας μεταφέρει ένα πράγμα, έχει το δικαίωμα να απαιτήσει 

από τον αποστολέα να επιβεβαιώσει την ανάθεση της αποστολής.  

Οι βασικοί όροι της σύμβασης για τη μεταφορά επιβατών είναι ο καθορισμός του 

μεταφορέα και του επιβάτη, η έναρξη και η λήξη της μεταφοράς και η υποχρέωση του 

επιβάτη να καταβάλλει το κόστος μεταφοράς. Σε περίπτωση μεταφοράς ενός 

πράγματος, τα βασικά στοιχεία της σύμβασης είναι ο καθορισμός του αποστολέα και 

της αποστολής, ο τόπος αποστολής, ο τόπος προορισμού και η υποχρέωση του 

αποστολέα να καταβάλλει τα μεταφορικά έξοδα.  

Ο βασικός κανόνας για ευθύνη αποζημίωσης της αποστολής είναι ότι ο μεταφορέας 

είναι υπεύθυνος για φθορές που είναι επιζήμιες για την επαγγελματική φροντίδα, από 

τη στιγμή της παραλαβής μέχρι τη στιγμή της εκφόρτωσης στον τόπο παράδοσης. Σε 

περίπτωση συμβάντος απώλειας, ο μεταφορέας έχει υποχρέωση ειδοποίησης.  

 

Σύμβαση έργου  

Με τη σύμβαση έργου, ο εργολάβος αναλαμβάνει να εκτελέσει το έργο με δικά του 

έξοδα για λογαριασμό του πελάτη και ο πελάτης αναλαμβάνει να παραλάβει το έργο 

και να πληρώσει το τίμημα για αυτό.  

Για να καθοριστεί αν πρόκειται για σύμβαση έργου ή για σύμβαση πώλησης σε 

συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη διάφορα στοιχεία:  
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1. Υλικά – εάν το πράγμα είναι φτιαγμένο από υλικά τα οποία αγοράστηκαν 

κυρίως από τον πελάτη, ή η εργασία κυριαρχεί επί του υλικού, τότε είναι 

σύμβαση έργου.  

2. Η φύση του αντικειμένου προς εκτέλεση – σε περίπτωση συντήρησης, 

αποκατάστασης ή τροποποίησης του πράγματος, είναι σύμβαση έργου.  

Η σύμβαση έργου δεν χρειάζεται να είναι έγγραφη για να είναι έγκυρη. Τα βασικά 

στοιχεία της σύμβασης έργου είναι ο καθορισμός του εργολάβου και του πελάτη, οι 

προδιαγραφές του έργου και η υποχρέωση καταβολής του τιμήματος για το έργο.  

Εάν η ελαττωματική εκτέλεση οδηγεί σε αθέτηση της σύμβασης, ο πελάτης 

δικαιούται:  

• Να εξαλειφθεί το ελάττωμα, με την παράδοση ενός νέου πράγματος χωρίς 

ελάττωμα ή με την προμήθεια του υπολειπόμενου στοιχείου  

• Την αφαίρεση του ελαττώματος με την επιδιόρθωση του πράγματος  

• Μια εύλογη έκπτωση στο τίμημα του έργου  

• Να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση  

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  

Η εκπλήρωση είναι ένας τυπικός τρόπος λήξης μιας συμβατικής δέσμευσης. Η 

εκπλήρωση πρέπει να γίνεται κατά τον συμφωνημένο τρόπο και τόπο. Το ζητούμενο 

προς επίτευξη θα προκύψει από τη σύμβαση που έχει συναφθεί, με τον δανειζόμενο να 

υποχρεούται να εκτελέσει μόνο ότι έχει συμφωνηθεί και τον δανειστή να μην μπορεί 

να τον υποχρεώσει να παρέχει οτιδήποτε παραπάνω. Ο πιστωτής δεν μπορεί να 

υποχρεωθεί από τον οφειλέτη να αποδεχθεί κάποια άλλη εκπλήρωση. Τα μέρη 

μπορούν να συνεννοηθούν η υποχρέωση να εκπληρωθεί με διάφορους τρόπους – 

έκδοση λογαριασμών, επιταγών, εγγυητικών επιστολών. Ο δανειζόμενος πρέπει να 

αποπληρώσει το δάνειό του αναλαμβάνοντας τα έξοδα και τον κίνδυνο, ορθά και 

εγκαίρως.  

Εάν το μέρος αυτό δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, πρόκειται για πλημμελή 

εκτέλεση της σύμβασης. Η πλημμελής εκτέλεση μπορεί να είναι νομική ή έμπρακτη. 

Νομικό σφάλμα – εάν ένα τρίτο μέρος ασκήσει δικαίωμα στο αντικείμενο της 
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εκτέλεσης χωρίς να γνωρίζει τον αγοραστή. Ελαττωματική ανεπάρκεια – εάν η 

παρεχόμενη εκτέλεση είναι ελλιπής ως προς χαρακτηριστικά που έχουν οριστεί ή 

συμφωνηθεί από τα μέρη, και εδώ μιλάμε για εμπράγματα ελαττώματα. Η ευθύνη για 

ελαττώματα εξαρτάται από το κατά πόσον τα ελαττώματα μπορούν να αφαιρεθούν ή 

να αποκατασταθούν. Για αφαιρούμενα ελαττώματα, ο εκδοχέας μπορεί να αιτηθεί την 

επιδιόρθωση ή προσθήκη απόντος πράγματος, ή να ασκήσει το δικαίωμά του για 

έκπτωση επί της τιμής. Σε περίπτωση ελαττωμάτων που δεν μπορούν να 

αποκατασταθούν και το αντικείμενο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σωστά, ο 

αγοραστής δικαιούται να ζητήσει εύλογη έκπτωση στην τιμή των προϊόντων ή, εάν 

είναι αναγκαίο, να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση και να απαιτήσει επιστροφή 

χρημάτων.  

Εάν κάποιο από τα μέρη δεν εξοφλήσει το χρέος του εγκαίρως και ορθά, καθίσταται 

υπερήμερο. Σε περίπτωση σοβαρής αθέτησης συμβατικών υποχρεώσεων, το άλλο 

μέρος έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, τερματίζοντας την 

υποχρέωση.  

Άλλοι τρόποι εκπλήρωσης υποχρεώσεων είναι ο συμψηφισμός συμβάσεων (όταν τα 

μέρη έχουν αμοιβαίες, παρόμοιες υποχρεώσεις να εκτελέσουν), καταγγελία με 

καταβολή αποζημίωσης, συγχώνευση του προσώπου του πιστωτή και του οφειλέτη, 

άφεση χρέους, καταγγελία, παραίτηση, διαδοχική αδυναμία εκπλήρωσης, και θάνατος 

του πιστωτή ή του οφειλέτη.  

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Με τη σύμβαση, τα μέρη εκφράζουν τη βούληση να εγκαθιδρύσουν μια δέσμευση 

μεταξύ τους και να ρυθμίσουν τα περιεχόμενα της σύμβασης. Η εκτέλεση του 

αντικειμένου της υποχρέωσης πρέπει να έχει τη φύση της ιδιοκτησίας και να 

αντιστοιχεί στο συμφέρον του πιστωτή, ακόμα κι εάν αυτό το συμφέρον δεν είναι απλά 

ιδιοκτησία. Η υποχρέωση προκύπτει από μια σύμβαση, από μια ενέργεια μη νόμιμης 

συμπεριφοράς, ή από μια άλλη νόμιμη ενέργεια που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον 

νόμο.  

Η διαδικασία σύναψης σύμβασης έχει δύο βήματα, τουτέστιν την πρόταση για σύναψη 

σύμβασης (προσφορά) και τη συναίνεση στην πρόταση (αποδοχή). Ο προσφέρων και 



27 
 

το άτομο που αποδέχεται την πρόταση (αποδέκτης) εμφανίζονται στη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. 

Μια σύμβαση είναι άκυρη όταν κάποιος καταχράται την αναστάτωση, έλλειψη 

εμπειρίας, διανοητική αδυναμία, ενθουσιασμό ή άγνοια κινδύνου του άλλου μέρους 

και δίνει στον εαυτό του ή σε άλλον την υπόσχεση να παρέχει μια συναλλαγή της 

οποίας η αξία είναι διογκωμένη.  [and gives to himself or to another promise or to 

provide a transaction whose value is to grossly meet one another] 

Από τη δέσμευση, ο πιστωτής έχει δικαίωμα σε μια συγκεκριμένη αξίωση έναντι του 

δανειζόμενου, και ο δανειζόμενος υποχρεούται να ικανοποιήσει αυτό το δικαίωμα 

αποπληρώνοντας το χρέος. Σύμφωνα με την υποχρέωση, ο δανειζόμενος υποχρεούται 

να δώσει κάτι, να κάνει κάτι, να απέχει ή να ανεχθεί κάτι, και ο πιστωτής έχει το 

δικαίωμα να το απαιτήσει από αυτόν.  

Οι πιο κοινοί τύποι συμβάσεων περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, συμβάσεις αγοράς, 

δανείου, μίσθωσης, παρακαταθήκης, μεταφοράς, και έργου.  

Οι τρόποι λήξης της υποχρέωσης περιλαμβάνουν την εκπλήρωση, τη συμφωνία, τον 

συμψηφισμό (εφόσον τα μέρη έχουν αμοιβαίες δεσμεύσεις να εκτελέσουν ίδιου τύπου 

υποχρεώσεις), καταγγελία με καταβολή αποζημίωσης, συγχώνευση του προσώπου του 

πιστωτή και του οφειλέτη, άφεση χρέους, καταγγελία, παραίτηση, διαδοχική αδυναμία 

εκπλήρωσης, και θάνατος του πιστωτή ή του οφειλέτη  

 

 

ΚΟΥΙΖ 

1. Η σύμβαση γενικά νοείται ως μια έκφραση βούλησης τουλάχιστον 3 

σελίδων;  

A.  Ναι 

B. Όχι  

2. «Η εκτέλεση που αποτελεί το αντικείμενο της υποχρέωσης δεν είναι 

αναγκαίο να έχει τη φύση της ιδιοκτησίας και να αντιστοιχεί στα 

συμφέροντα του πιστωτή.» Αυτή η πρόταση είναι σωστή;  

A.  Ναι  

B. Όχι 
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3. Η υποχρέωση μπορεί να προκύψει:  

Α. Από μια σύμβαση  

Β. Από μια σύμβαση, από μια ενέργεια μη νόμιμης συμπεριφοράς, ή 

από μια άλλη νόμιμη ενέργεια που είναι επιλέξιμη σύμφωνα με τον 

νόμο  

Γ. Από ένα αδίκημα  

4. Συμπληρώστε τη φράση: «Στη διαδικασία σύναψης σύμβασης, το 

πρόσωπο που προτείνει την προσφορά είναι…………»  

5. Ο δανειζόμενος υποχρεούται:  

Α. Να δώσει κάτι  

Β. Να κάνει κάτι  

Γ. Να απέχει από κάτι ή να ανεχτεί κάτι, και ο πιστωτής έχει το 

δικαίωμα να το απαιτήσει από αυτόν  

6. Μπορεί να συναφθεί σύμβαση χωρίς τιμή αγοράς, σε περίπτωση 

σύμβασης πώλησης κινητής περιουσίας;  

A.  Ναι 

B. Όχι  
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3. 
Ενότητα 2 

Εργατικό Δίκαιο  
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Κάθε μέρα, ένα εκατομμύριο άνθρωποι στην Τσεχία έρχονται σε επαφή με το 
εργατικό δίκαιο. Το πρώτο κείμενο στην επικράτεια της σημερινής Δημοκρατίας της 
Τσεχίας που περιλάμβανε και νομικές όψεις της εργασίας ήταν το 
«Iusregalemontanorum»–ο ανώτατος κώδικας του βασιλιά Βέντσεσλας Β’, από τα έτη 
1300-13051. Ιστορικά, το εργατικό δίκαιο προέκυψε από την ανάγκη να προστατευτεί 
το πιο αδύναμο μέρος – ο εργαζόμενος. Συνολικά, οι υποχρεώσεις που διέπονται από 
το εργατικό δίκαιο προσδιορίζονται ως σχέσεις εργασίας και διέπονται από τον 
Εργατικό Κώδικα, τον Νέο Αστικό Κώδικα και τον Νόμο περί απασχόλησης. Ο 
Εργατικός Κώδικας ορίζει τις βασικές αρχές των σχέσεωνεργασίας και εκφράζει αξίες 
που προστατεύουν τη δημόσια τάξη2:  

1. ειδική νομική προστασία του καθεστώτος του εργαζόμενου,  

2. ικανοποιητικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας,  

3. δίκαιη ανταμοιβή του εργαζόμενου,  

4. σωστή εκτέλεση της εργασίας από τους εργαζόμενους, σύμφωνα με τα νόμιμα 
συμφέροντα του εργοδότη,  

5. ισότιμη μεταχείριση των εργαζόμενων και απαγόρευση των διακρίσεων μεταξύ 
τους.  

Αυτές οι σχέσεις εργασίας ισχύουν τόσο ατομικά, όσο και συλλογικά. Η διαφορά 
μεταξύ τους είναι τα υποκείμενα μεταξύ των οποίων προκύπτουν δικαιώματα και 
υποχρεώσεις. Εάν πρόκειται για έναν εργοδότη και έναν εργαζόμενο, τότε μιλάμε για 
ατομική σχέση εργασίας. Εάν τα υποκείμενα είναι ένα σωματείο εργαζόμενων και ένας 
εργοδότης (ή μια εργοδοτική ένωση), τότε μιλάμε για συλλογικές σχέσεις εργασίας. 
Στη συνέχεια θα εστιάσουμε κυρίως σε ατομικές σχέσεις εργασίας.  

Οι ατομικές σχέσεις εργασίας χωρίζονται σε κύριες και δευτερεύουσες, ανάλογα με το 
νομικό υπόβαθρο που τις διέπει. Κύριες σχέσεις εργασίας είναι αυτές που βασίζονται 
σε μια σύμβαση εργασίας ή σε ένα συμφωνητικό εργασίας εκτός πρόσληψης. Σε κάθε 
άλλη περίπτωση, πρόκειται για δευτερεύουσες σχέσεις εργασίας, για παράδειγμα μια 
πράξη παράνομης συμπεριφοράς που εδραιώνει υποχρέωση ενός μέρους για 
αποζημίωση ζημιών, ή σε περίπτωση θανάτου ενός εργαζόμενου όταν προκύπτει 
ζήτημα νομικής ευθύνης μεταξύ του εργοδότη και του/της επιζώντος συζύγου (το 
αντικείμενο της υποχρέωσης είναι τα οικονομικά δικαιώματα του εργαζόμενου έναντι 
του εργοδότη του κατά τον χρόνο θανάτου).  

Το εργατικό δίκαιο βασίζεται στον κανόνα ότι σχέσεις εργασίας μπορούν να 
συναφθούν μόνο με την ελεύθερη βούληση και συναίνεση του ατόμου και του 
εργοδότη. Έως τη δημιουργία εργατικού δικαίου, η σχέση μεταξύ των 
συμβαλλόμενων μερών είναι ισότιμη. Το τσέχικο εργατικό δίκαιο αναγνωρίζει δύο 

                                                           
1BĚLINA, Miroslav. Employment Law. 4th edition. Prague: C.H.Beck, 2010. 624p. 
2 Law no. 262/2006 Codex.: Labor code. 
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τρόπους εγκαθίδρυσης μιας σχέσης εργασίας, μέσω σύμβασης εργασίας και μέσω 
διορισμού.  

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στις περισσότερες περιπτώσεις, η σχέση εργασίας βασίζεται σε σύμβαση εργασίας. Η 
εδραίωση μιας σχέσης εργασίας μέσω διορισμού είναι μια ασυνήθιστη πρακτική που 
προκύπτει από επιλογή της αρμόδιας αρχής.  

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, εργοδότες και εργαζόμενοι συμμετέχουν σε ατομικές 
σχέσεις εργασίας. Ο εργοδότης μπορεί να είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Εάν ο 
εργοδότης είναι φυσικό πρόσωπο, η ικανότητα του φυσικού προσώπου να έχει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις στο πλαίσιο σχέσεων εργασίας ως εργοδότης, δηλαδή 
νομικό πρόσωπο, προκύπτει εκ γενετής. Το νομικό πρόσωπο που ενεργεί ως 
εργοδότης μπορεί να είναι ένα φυσικό πρόσωπο που είναι κατάλληλο. Η συν-
νομιμοποίηση προκύπτει από το 18ο έτος της ηλικίας ή μέσω γάμου. Συχνότερα, 
ωστόσο, ο εργοδότης είναι νομικό πρόσωπο, ειδικότερα μια επιχείρηση. Εργοδότης 
μπορεί να είναι και η Δημοκρατία της Τσεχίας, ως κράτος. Σε αυτή την περίπτωση, η 
σχετική οργανωτική μονάδα είναι το κράτος.  

Εργαζόμενος μπορεί να είναι μόνο ένα φυσικό πρόσωπο που διαθέτει δικαιοπρακτική 
ικανότητα και που είναι τουλάχιστον 15 ετών. Άτομα κάτω των 15 ετών και όσοι δεν 
έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση  μπορούν να εκτελούν καλλιτεχνικές, 
πολιτιστικές, αθλητικές ή διαφημιστικές δραστηριότητες υπό τους όρους που 
παρατίθενται στον Νόμο περί Απασχόλησης.  

Ο εργοδότης δεν περιορίζεται στην επιλογή των εργαζόμενων, αποτελεί εσωτερική 
του υπόθεση. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και 
Ελευθεριών, ένα πρόσωπο δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα στην εργασία λόγω της 
φυλής, του φύλου, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της γλώσσας, των θρησκευτικών 
ή πολιτικών πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε πολιτικά κινήματα, εργατικά σωματεία 
και άλλες οργανώσεις, της κατάστασης της υγείας ή της οικογενειακής κατάστασης. Ο 
εργοδότης, πριν από την έναρξη της απασχόλησης, δικαιούται να ζητήσει από τον 
εργαζόμενο μόνο δεδομένα που σχετίζονται με τη σύναψη της σύμβασης εργασίας. Ο 
Εργατικός Κώδικας απαριθμεί τα δεδομένα προσωπικής φύσης που δεν σχετίζονται 
άμεσα με την εκτέλεση της εργασίας και της σχέσης εργασίας και συνεπώς ο 
εργοδότης δεν δικαιούται να τα ζητήσει:  

• Εγκυμοσύνη  

• Οικογενειακή και περιουσιακή κατάσταση  

• Σεξουαλικός προσανατολισμός  

• Καταγωγή  

• Συμμετοχή σε εργατικό σωματείο  
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• Συμμετοχή σε πολιτικό κόμμα ή κίνημα  

• Σχέση με την εκκλησία ή με θρησκευτικές οργανώσεις 

• Ποινικό μητρώο  

Ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να αποκτήσει αυτές τις πληροφορίες ακόμα και από 
τρίτα μέρη. Η μόνη περίπτωση όπου ο εργοδότης δύναται να ζητήσει τέτοιες 
πληροφορίες είναι εάν συνδέονται με τη φύση της εργασίας που θα εκτελείται. Από την 
άλλη, ο εργοδότης υποχρεούται, πριν από τη σύναψη της σύμβασης εργασίας, να 
κοινοποιήσει στο φυσικό πρόσωπο τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν 
από τη σύμβαση εργασίας, και τους όρους και τις προϋποθέσεις της αμοιβής που θα 
δίνεται από τον εργοδότη. Επίσης, ο εργοδότης υποχρεούται να διασφαλίζει, σε 
ορισμένες θεσμικά καθορισμένες περιπτώσεις, ότι το άτομο θα υποβληθεί σε αρχικό 
ιατρικό έλεγχο (για παράδειγμα, για νυχτερινή εργασία) πριν από την εγκαθίδρυση της 
σχέσης εργασίας. Με την εγκαθίδρυση σχέσης εργασίας, ο εργοδότης δημιουργεί έναν 
φάκελο προσωπικού για τον εργαζόμενο, τον οποίο αυτός/αυτή πρέπει να διατηρεί 
για τον εαυτό του/της, για εργαζόμενους και Αρχές που δικαιούνται να ζητήσουν 
κάποιες πληροφορίες (δικαστήρια, αστυνομία, επιθεώρηση εργασίας, κ.α.). Αυτός ο 
φάκελος προσωπικού περιλαμβάνει:  

• Όνομα, επώνυμο, τίτλο, ημερομηνία και τόπο γέννησης, μόνιμη διεύθυνση, 
εθνικότητα 

• Αριθμός ταυτότητας  

• Αποδεικτικά της εγκαθίδρυσης, τροποποίησης και λύσης της σχέσης εργασίας  

• Αντίγραφα από έγγραφα προηγούμενης απασχόλησης  

• Στοιχεία προσόντων 

• Στοιχεία ιατρικής καταλληλότητας για εργασία – ιατρική έκθεση από την 
προκαταρκτική προληπτική εξέταση  

• Στοιχεία ιατρικής καταλληλότητας 

Ο πιο κοινός τρόπος εγκαθίδρυσης σχέσης εργασίας είναι η σύναψη σύμβασης 
εργασίας, αλλά από αυτό δεν συνάγεται απασχόληση.  Η σύμβαση εργασίας είναι μια 
διμερής νομική πράξη που αποτελείται από την ταυτόχρονη δήλωση του φυσικού 
προσώπου και του εργοδότη ότι συνάπτουν σχέση εργασίας.  

Η σύμβαση εργασίας πρέπει να πληροί βασικές νομικές προϋποθέσεις, πρέπει να 
συνάπτεται εγγράφως και κάθε μέρος πρέπει να λαμβάνει ένα αντίγραφο της 
σύμβασης. Η σχέση εργασίας μπορεί επίσης να βασίζεται σε μια σύμβαση εργασίας με 
προφορική διαπραγμάτευση, εφόσον τα μέρη έχουν ήδη ξεκινήσει να πληρούν τα 
περιεχόμενά της.  

Η μη συμμόρφωση με την έγγραφη μορφή της σύμβασης εργασίας μπορεί να επιφέρει 
κυρώσεις. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να έχει συναφθεί πριν από την είσοδο του 
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εργαζόμενου στην εργασία ή το αργότερο την ημερομηνία έναρξης της εργασίας και 
προτού αυτή ξεκινήσει. Η σύμβαση εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει:  

1. το είδος της εργασίας που θα εκτελείται από τον εργαζόμενο για τον εργοδότη,  
2. τον τόπο ή τους τόπους όπου θα εκτελείται η εργασία,  
3. την ημερομηνία έναρξης της εργασίας.  

Εάν τα μέρη δεν συμφωνήσουν σε αυτά τα θέματα, η σύμβαση εργασίας δεν 
συνάπτεται.  

Ο προσδιορισμός του είδους εργασίας προϋποθέτει τον προσδιορισμό των επιμέρους 
εργασιών που ο εργαζόμενος αναλαμβάνει να εκτελεί και δεν είναι υποχρεωμένος να 
εκτελεί εργασίες οποιουδήποτε άλλου είδους. Με άλλα λόγια, το είδος της εργασίας 
είναι η απασχόληση σε μια θέση που καθορίζεται από την ταυτόχρονη έκφραση της 
βούλησης των συμβαλλόμενων μερών. Το είδος της εργασίας μπορεί να είναι ευρύ ή 
περιορισμένο, καθώς δεν υπάρχει νομικός προσδιορισμός για το πώς ακριβώς πρέπει 
να καθορίζεται. Ο τόπος της εργασίας μπορεί επίσης να οριστεί ευρύτερα 
(περιφέρεια), ειδικότερα (συγκεκριμένη διεύθυνση), ή με άλλον τρόπο. Η τελευταία 
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ημέρα πρώτης προσέλευσης στην εργασία, η οποία 
μπορεί να προσδιορίζεται ως μια συγκεκριμένη ημερομηνία ή με άλλον τρόπο, για 
παράδειγμα την ημέρα μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών του 
εργαζόμενου. Ο καθορισμός της ημέρας πρώτης προσέλευσης στην εργασία είναι 
σημαντικός, καθώς αυτή είναι εργάσιμη ημέρα. Εάν ο εργαζόμενος δεν προσέρθει στη 
δουλειά την καθορισμένη μέρα χωρίς να υφίσταται κάποιος φραγμός ή κώλυμα, ή ο 
εργοδότης δεν ενημερωθεί για τυχόν τέτοιο κώλυμα εντός μίας εβδομάδας, ο 
εργοδότης δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας.  

Σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει υποχρέωση σύναψης 
σύμβασης εργασίας σε έγγραφη μορφή, οπότε ο εργοδότης υποχρεούται να 
ενημερώσει τον εργαζόμενο εγγράφως για το περιεχόμενο της σχέσης εργασίας.  

Στην Τσεχία, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οποιοσδήποτε πολίτης άλλης 
χώρας-μέλους μπορεί να εργαστεί. Διαχωρίζουμε τρεις κατηγορίες αλλοδαπών των 
οποίων το νομικό καθεστώς ρυθμίζεται διαφορετικά. Αλλοδαποί είναι:  

• Μόνιμοι κάτοικοι κάτοχοι άδειας παραμονής στην Τσεχία. Το καθεστώς τους 
αποδεικνύεται αφού κλείσουν το 15ο έτος της ηλικίας τους με πιστοποιητικό 
άδειας παραμονής που εκδίδεται από την Αστυνομία της Τσεχίας. Αυτοί οι 
αλλοδαποί θεωρούνται ότι εργάζονται ως πολίτες της Τσεχίας. Δεν χρειάζονται 
άδεια εργασίας και, με εξαίρεση συγκεκριμέναεπαγγέλματα για τα οποία ο 
νόμος απαιτεί τσέχικη υπηκοότητα (π.χ. δημόσιοι υπάλληλοι), δεν έχουν 
περιορισμό στην επιλογή απασχόλησης.  

• Πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέλη των οικογενειών 
τους. Αυτοί οι πολίτες που βρίσκονται σε σχέσεις εργασίας στην Τσεχία 
υπόκεινταιστο ίδιο νομικό καθεστώς όπως οι πολίτες της Τσεχίας. Συνεπώς, οι 
πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Τσεχία δεν χρειάζονται 
άδεια εργασίας και έχουν δικαίωμα παραμονής όσο διαρκεί η εργασία τους. 
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Παρομοίως, ως πολίτες ΕΕ θεωρούνται και οι πολίτες κρατών-μελών του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΕΧ), της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και 
του Λιχτενστάιν. Επίσης, άδεια εργασίας δεν χρειάζονται οι πολίτες της 
Ελβετίας.  

• Πολίτες τρίτων χωρών. Αυτοί οι αλλοδαποί χρειάζονται άδεια εργασίας από 
την αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας για να προσληφθούν και για όλη τη 
διάρκεια της απασχόλησής τους στην Τσεχία. Εξαιρέσεις αποτελούν 
περιπτώσεις όπου γίνεται άλλος διακανονισμός βάσει διεθνών συμφωνιών στις 
οποίες συμμετέχει η Τσεχία. Οι αλλοδαποί αυτοί πρέπει επίσης να κατέχουν 
άδεια παραμονής προκειμένου να εργαστούν. Αυτή εκδίδεται από το Τμήμα 
Αλλοδαπών σε συνέχεια αιτήματος που συνοδεύεται από άδεια εργασίας.  

Απόδοση κατά προσέγγιση: 

Για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αλλοδαπούς που δεν χρειάζονται άδεια 
εργασίας για να εργαστούν (για παράδειγμα, μόνιμοι κάτοικοι, αιτούντες άσυλο, ή 
κάτοικοι), ο εργοδότης ή το νομικό ή φυσικό πρόσωπο στο οποίο αυτά τα άτομα 
υπάγονται ως εργοδότη αλλοδαπών με βάση μια σύμβαση εργασίας οφείλει να 
ενημερώσει τη σχετική διεύθυνση επιθεώρησης εργασίας εγγράφως το αργότερο κατά 
την ημερομηνία πρώτης προσέλευσής τους στην εργασία. Παρόμοια υποχρέωση 
ενημέρωσης έχει ο εργοδότης και στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της 
απασχόλησης, ο εργαζόμενος δεν έχει πλέον υποχρέωση έκδοσης άδειας εργασίας. Ο 
εργοδότης οφείλει να παράσχει τη σχετική ενημέρωση εντός 10 ημερών από την 
ημερομηνία οπότε ο εργαζόμενος δεν χρειάζεται πλέον άδεια εργασίας.   

[If a citizen of the European Union or a foreigner who is not required to enter the 
work without work permit (for example, a permanent resident, an asylum-seeker, a 
resident), is the employer or the legal or natural person to which those natural 
persons are entitled the foreign employer is sent on the basis of an employment 
contract, is obliged to do so to inform the relevant labor office in writing at the 
latest on the day of their arrival work. A similar obligation applies to cases where 
the duration of employment occurs the fact that these people no longer need work 
permits. This obligation to inform the employer must be fulfilled within 10 
calendar days from the date, when there is a fact that does not require a work 
permit.] 

Οι έγγραφες πληροφορίες περιλαμβάνουν τα δεδομένα που φυλάσσονται στα αρχεία 
που υποχρεούται να τηρεί ο εργοδότης. Ο εργοδότης ή το νομικό ή φυσικό 
πρόσωποστο οποίο αυτά τα άτομα υπάγονται ως εργοδότη αλλοδαπών 
[towhomthosepersonswereentitledforeignemployer]σύμφωνα με τη σύμβαση 
εργασίας, υποχρεούται, εντός 10 ημερών το αργότερο, να ενημερώσει την αρμόδια 
Επιθεώρηση Εργασίας για τον τερματισμό της σχέσης εργασίας ή του διορισμού.  
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Από τη σκοπιά του προσδιορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 
εργαζόμενου και του εργοδότη, οι συνθήκες εργασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σύμφωνα με τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, με το πρόσωπο του εργοδότη, τον 
τόπο εργασίας, τον τρόπο εγκαθίδρυσης και τον αριθμό των εργάσιμων ωρών. Με 
βάση τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, κατηγοριοποιούμε την απασχόληση σε 
ορισμένου και αορίστου χρόνου. Μια άτυπη μορφή απασχόλησης με την ευρεία 
έννοια αναφέρεται σε εκείνες τις σχέσεις εργασίας που δεν είναι αορίστου χρόνου ή 
είναι μερικής απασχόλησης. Στην πράξη, ωστόσο, η έννοια της άτυπης απασχόλησης 
εφαρμόζεται πιο στενά, ανεξάρτητα από τον τύπο απασχόλησης και τη διάρκεια της 
σχέσης εργασίας. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι το πιο χαλαρό κανονιστικό πλαίσιο 
αυτών των μορφών σχέσεων εργασίας, όπου τα μέρη έχουν μεγαλύτερο βαθμό 
ελευθερίας.3Η έννοια του «άτυπου» υποδεικνύει ότι πρόκειται για κάτι ασυνήθιστο. 
Ωστόσο, η απασχόληση ορισμένου χρόνου έχει έντονη παρουσία στην αγορά 
εργασίας. Στην Τσεχία, σχεδόν 10% των εργαζόμενων ηλικίας 15-64 ετών έχουν 
σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, και το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση.4Συνεπώς, είναι υπό συζήτηση κατά πόσον οι σχέσης εργασίας 
ορισμένου χρόνου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως άτυπη απασχόληση. Στις 
περισσότερες σχετικές δημοσιεύσεις, αυτό ισχύει. Οι σχέσεις εργασίας ορισμένου 
χρόνου ρυθμίζονται από τον Εργατικό Κώδικα. Η διαφορά από την απασχόληση 
αορίστου χρόνου είναι ως προς τον καθορισμό της μελλοντικής διάρκειας της 
εργασιακής σχέσης.5Είναι σαφές ότι ο νόμος ευνοεί τις σχέσεις εργασίας αορίστου 
χρόνου. Εκτός εάν η διάρκεια της απασχόλησης έχει συμφωνηθεί ρητά, υφίσταται 
ακαταμάχητο νομικό τεκμήριο ότι η σχέση εργασίας συμφωνείται αορίστου 
χρόνου.6Η προτίμηση για τη σύναψη σχέσεων εργασίας αορίστου χρόνου εντοπίζεται 
επίσης στο πλαίσιο τροποποίησης της σχέσης εργασίας, από ορισμένου σε αορίστου 
χρόνου.  

Η προτίμηση για συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου είναι συνέπεια της αρχής 
για ειδική νομική προστασία των εργαζόμενων που διέπεται από τον Εργατικό 
Κώδικα. Ωστόσο, η απασχόληση ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να εξαιρεθεί εντελώς 
από την έννομη τάξη καθώς ενθαρρύνει την ευελιξία στην αγορά εργασίας. Συνεπώς, η 
διαπραγμάτευση της διάρκειας της σχέσης εργασίας δεν αποτελεί ουσιώδες μέρος της 
σύμβασης εργασίας και έγκειται αποκλειστικά στα συμβαλλόμενα μέρη κατά πόσον θα 
συνάψουν μια σύμβαση ορισμένου χρόνου ή όχι. Ο σκοπός σύναψης συμβάσεων 
εργασίας ορισμένου χρόνου είναι να διασφαλίζεται η διάρκεια της σχέσης εργασίας. 

                                                           
3PICHRT, Jan. Generally, atypical forms of employment. In: PICHRT, Jan; MORÁVEK, Jakub. (eds.) Atypical 
employment - the way to higher employment?Prague: Wolters Kluwer, 2015, p. 13-14. 
4Employment statistics. Eurostat:Statistics Explained [online]. 2015 [cit. 30. 01. 2018]. 
5GALVAS, Milan a kol. Employment Law. 2nd edition. Brno: Masarykova univerzita, 2015, p. 259. 
6KOTTNAUER, Antonín. Labor law in practice. Basic Labor Relations and Recodification. Prague: Leges, 2014, p. 158 
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Σε πολλές περιπτώσεις, ο εργοδότης αδυνατεί να προσφέρει στον εργαζόμενο μια 
σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν 
λειτουργικοί λόγοι, το συγκεκριμένο έργο του εργαζόμενου είναι ορισμένης διάρκειας, 
ή πρόκειται για κάλυψη άδειας μητρότητας. Επίσης, με τη σύναψη μιας σύμβασης 
ορισμένου χρόνου, η δοκιμαστική περίοδος πρακτικά υποκαθίσταται.  

Σε πολλές περιπτώσεις, ωστόσο, συνάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου μόνο λόγω 
της καλύτερης διαπραγματευτικής θέσης του εργοδότη. Ο εργοδότης έχει μια χαλαρή 
συνθήκη σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης εργασίας, όπως θα αναλυθεί σε 
επόμενα κεφάλαια. Επίσης, η σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου συμφέρει 
τους εργοδότες περισσότερο όσον αφορά την αποζημίωση καταγγελίας σύμβασης, 
καθώς η καταγγελία τέτοιας σύμβασης δεν προβλέπει αποζημίωση.  

Εφόσον τα μέρη συμφωνήσουνμια διάρκεια της σχέσης εργασίας, πρόκειται για σχέση 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Αυτός ο διακανονισμός είναι συνήθως μια σύμβαση 
εργασίας, αλλά μπορεί να ρυθμιστεί και σε ξεχωριστή σύμβαση. Η ορισμένη διάρκεια 
της σχέσης εργασίας δεν μπορεί να είναι για περισσότερο από 3 χρόνια. Έτσι, η 
διάρκεια της σχέσης εργασίας μπορεί να συμφωνηθεί έως μια ορισμένη ημερομηνία 
(π.χ. έως 1η Ιανουαρίου 2018), ή με τον προσδιορισμό μιας χρονικής διάρκειας (π.χ. 
για 7 μήνες). Τα μέρη μπορούν επίσης να διαπραγματευτούν τη διάρκεια της σχέσης 
εργασίας με βάση δεδομένα που δεν αναφέρονται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. 
Ωστόσο, τέτοια δεδομένα πρέπει να μπορούν να οριστούν αντικειμενικά.  

Ο λόγος για τη σύναψη συμβάσεων εργασία ορισμένου χρόνου είναι συχνά η αδυναμία 
απασχόλησης εργαζόμενων για αόριστο χρονικό διάστημα για διάφορους λόγους και 
η έλλειψη θέσεων εργασίας. Στην πράξη, η δοκιμαστική περίοδος συνήθως 
υποκαθίσταται από μια σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Ωστόσο, μπορεί να 
συμφωνηθεί ταυτόχρονα με μια σύμβαση ορισμένου χρόνου. Ο Εργατικός Κώδικας 
ρυθμίζει τη δοκιμαστική περίοδο και ορίζει ότι η δοκιμαστική περίοδος δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τους 3 μήνες από την έναρξη της σχέσης εργασίας, ή 6 μήνες από [the 
head of the employee]. Η δοκιμαστική περίοδος δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 
το ήμισυ της διάρκειας μιας σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου. Εάν η δοκιμαστική 
περίοδος συμφωνηθεί με μεγαλύτερη από τρίμηνηδιάρκεια, θα είναι άκυρη. Ωστόσο, 
η δοκιμαστική περίοδος θα είναι μόνο εν μέρει ανακριβής ως προς τη μέγιστη 
συμφωνηθείσα διάρκεια.  

Επιπρόσθετα στις παραπάνω συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, ο Εργατικός 
Κώδικας ρυθμίζει και την επανάληψή τους. Η διάρκεια των σχέσεων εργασίας 
ορισμένου χρόνου μπορεί να είναι έως μέγιστο 3 χρόνια και αυτές μπορούν να 
επαναληφθούν έως δύο φορές. Υπάρχει δυνατότητα και για ανανέωση μιας σχέσης 
εργασίας ορισμένου χρόνου. Σε αυτή την περίπτωση, η μέγιστη δυνατή διάρκεια της 
σχέσης εργασίας ορισμένου χρόνου μπορεί να επαναληφθεί για έως 9 έτη.  

Το τσέχικο εργατικό δίκαιο αναγνωρίζει και τη μίσθωση εργασίας. Αυτή 
κατηγοριοποιείται ως άτυπη μορφή απασχόλησης όπου ο εργαζόμενος δεν εργάζεται 
με εργοδότη το γραφείο ευρέσεως εργασίας, αλλά τον τελικό χρήστη των υπηρεσιών 
του, οπότε ο εργαζόμενος ακολουθεί τις οδηγίες του χρήστη. Ο λόγος ύπαρξης 
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διαφορετικών δυνατοτήτων σύναψης και ανανέωσης συμβάσεων εργασίας ορισμένου 
χρόνου είναι κυρίως για να εξυπηρετηθεί η μίσθωση εργασίας, η οποία καλύπτει 
βραχυπρόθεσμες ανάγκες του χρήστη σε συγκεκριμένο εργατικό δυναμικό. Τα 
γραφεία μισθώσεως εργασίας μπορούν να διαπραγματευτούν απεριόριστο αριθμό 
συμβάσεων εργασίας περιορισμένου χρόνου με έναν μισθωμένο εργαζόμενο όταν 
πρόκειται για δουλειά για έναν χρήστη. Ωστόσο, η εξαίρεση δεν ισχύει για 
εργαζόμενους του γραφείου μισθώσεως εργασίας που δεν εργάζονται για τον χρήστη.  

Στις βασικές σχέσεις εργασίας συμπεριλαμβάνουμε, εκτός από τη σχέση 
απασχόλησης, και νομικές σχέσεις που απορρέουν από συμφωνητικά για δουλειά 
εκτός της σχέσης απασχόλησης. Παρόλο που τα συμφωνητικά για εργασία εκτός 
σχέσης απασχόλησης είναι διαδεδομένα στην Τσεχία, κατατάσσονται στις άτυπες 
μορφές απασχόλησης. Τέτοια συμφωνητικά αποτελούν μια πιο χαλαρή σχέση 
απασχόλησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, όπου υπάρχει μεγαλύτερος βαθμός 
ευελιξίας και ελευθερίας της σύμβασης μεταξύ των μερών. Αυτοί οι εργοδότες 
μπορούν να εκτελέσουν τις εργασίες τους αποτελεσματικά. Από την άλλη, οι 
εργαζόμενοι είναι λιγότεροι προστατευμένοι από ότι στην τυπική απασχόληση. Τα 
συμφωνητικά άτυπης απασχόλησης περιλαμβάνουν συμφωνητικά εκτέλεσης εργασιών 
και συμφωνητικά έργου.  

Υπό μια σύμβαση εκτέλεσης εργασιών, το εύρος της εργασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τις 300 ώρες ανά ημερολογιακό έτος, και λαμβάνεται υπόψη και τυχόν 
εργασία που εκτελεί ο εργαζόμενος και υπό άλλη σύμβαση εργασίας με τον ίδιο 
εργοδότη. Ένα συμφωνητικό έργου μπορεί να συναφθεί εάν ο μέσος όρος εργασίας 
δεν υπερβαίνει το ήμισυ των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας. Το εύρος της εργασίας 
μπορεί να υπερβαίνει τις 300 ώρες ανά ημερολογιακό έτος. Και στις δύο περιπτώσεις 
συμφωνητικών, ο νόμος προβλέπει την ορισμένη διάρκεια του συμφωνητικού. 
Ωστόσο, το συμφωνητικό μπορεί να συναφθεί ως αορίστου χρόνου.7 

 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 

 

Η σχέση εργασίας – νομοθεσίας επηρεάζεται ιδιαίτερα από μια σειρά από 
περιορισμούς που επηρεάζουν την «απόλυτη» επιλογή στη λήψη αποφάσεων. Ο 
περιορισμός αυτός προκύπτει από το δημόσιο συμφέρον του κράτους να προστατέψει 
τα πιο αδύναμα μέρη σε μια σχέση εργασίας, δηλαδή τους εργαζόμενους. Ο 
περιορισμός της αυτονομίας από το κράτος έγκειται στην προστασία αξιών όπως η 
προστασία της ζωής και της υγείας των πολιτών, καθώς και από το Ινστιτούτο Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία. Το κράτος επίσης επιβλέπει τον τομέα των κοινωνικών 
υποθέσεων, για παράδειγμα μέσω της κρατικής πολιτικής απασχόλησης (εφαρμογή 
ενεργής πολιτικής απασχόλησης) και την απορρέουσα υποχρέωση των εργοδοτών να 
δημιουργούν θέσεις εργασίας, θέσεις για μέλη ειδικών ομάδων και για άτομα με 

                                                           
7VYSOKAJOVÁ, Margerita a kol. Labor Code. Comment. 5th edition. Prague: Wolters Kluwer, 2015,  p. 197 
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περιορισμούς υγείας ή γυναίκες που φροντίζουν μικρά παιδιά.8Φυσικά, οι 
περισσότεροι εργοδότες προσπαθούν να αποφύγουν να απασχολούν άτομα με 
αναπηρίες, δεν είναι υποχρέωσή τους. Αναφερόμαστε σε μικρές εταιρείες όπου ο 
αριθμός των εργαζόμενων δεν υπερβαίνει τα δέκα άτομα. Οι εργοδότες που 
απασχολούν περισσότερους από 25 εργαζόμενους με σύμβαση εργασίας υποχρεούνται 
να απασχολούν άτομα με αναπηρίες κατά το ποσοστό επί του συνολικού αριθμού των 
εργαζόμενων που υποχρεωτικά πρέπει να απαρτίζεται από τέτοια άτομα. Το 
υποχρεωτικό ποσοστό είναι 4%.  

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα για γυναίκες με μικρά παιδιά. Εδώ, ο εργοδότης είναι 
συχνά απών και προσπαθεί να αποφύγει τις περιττές επιπλοκές. Σε περίπτωση που 
απασχολεί γυναίκα εργαζόμενη με μικρό παιδί, έχει το καθήκον να την προστατεύει 
υπό τη μορφή υποχρεωτικών προτύπων.  

 

Ρήτρα ανταγωνισμού  

Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να συμπεριλάβει στη σύμβαση εργασίας ρήτρα 
ανταγωνισμού, δηλαδή απαγόρευση κατάχρησης πληροφοριών που αποκτώνται στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της εργασίας. Η απαγόρευση αυτή δεσμεύει τον εργαζόμενο για ένα 
διάστημα μετά τη λήξη της σχέσης εργασίας, δηλαδή για έναν χρόνο απαγορεύεται να 
εργάζεται σε αμειβόμενη δραστηριότητα που είναι ίδια ή ανταγωνιστική προς την 
προηγούμενη. Αυτό είναι αποδεκτό και είναι δικαίωμα του εργοδότη, αλλά η 
παραβίαση από μέρους του είναι ότι ερμηνεύει αυτή τη διάταξη κατά το συμφέρον 
του, δηλαδή ενάντια στον νόμο, και ξεχνάει ότι υποχρεούται να παρέχει στον 
εργαζόμενο επαρκή οικονομική αποζημίωση, ήτοιτουλάχιστον τις μέσες μηνιαίες 
αποδοχές για κάθε μήνα εκτέλεσης της υποχρέωσης αλλά όχι περισσότερο από ένα 
έτος. Βασίζεται στην άγνοια του εργαζόμενου και έτσι μέρος της εκτέλεσης της 
σύμβασης παραλείπεται. Επίσης, πρέπει να λάβει υπόψη με τι είδους εσωτερικές 
πληροφορίες, γνώσεις και τεχνολογία έρχεται σε επαφή ο εργαζόμενος. Ωστόσο, εάν 
ένας εργαζόμενος συμφωνήσει σε μια συμφωνία λύσης της σχέσης εργασίας, ο 
εργοδότης θα καταβάλει χρηματική αποζημίωση και είναι υποχρέωση του 
εργαζόμενου να μην ενεργήσει με τρόπο αντίθετο προς τη σύμβαση. Ο εργοδότης 
δικαιούται επίσης να διαπραγματευτεί μια συμβατική ποινική ρήτρα για τυχόν 
αθέτηση, ή να καταργήσει τη συμφωνία εάν ο εργαζόμενος έχει αλλάξει θέση και 
πλέον δεν έρχεται σε επαφή με σημαντικές πληροφορίες. Αντίστοιχα, ο εργαζόμενος 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση εάν ο εργοδότης δεν καταβάλει τα οφειλόμενα 
εντός 15 ημερών από τη λήξη τους.  

Οι συμβάσεις εργασίας συχνά περιλαμβάνουν μια ενότητα με κυρώσεις. Οι εργοδότες 
θεωρούν ότι μπορούν να τις επιβάλουν στους εργαζόμενους για παράβαση 
καθήκοντος, για τη μη καταχώρηση εκτελεσθέντων συναλλαγών, τη μη σύνταξη 
πρακτικών για εταιρικές συναντήσεις, τη μη προετοιμασία βιβλίων ταξιδίου μέχρι μια 
ορισμένη ημερομηνία του επόμενου μήνα, ή μέρος της σύμβασης εργασίας αφορά 

                                                           
8PRŮŠA, L. Economics of Social Services. 2. edit. Prague : ASPI, a.s. , 2007. p. 11-19. 
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κυρώσεις για καθυστερημένη άφιξη στη δουλειά. Ωστόσο, αυτές οι διαδικασίες δεν 
συμμορφώνονται με τον Εργατικό Κώδικα. Σύμφωνα με τις αρχές του Εργατικού 
Κώδικα, καθορίζεται ότι ο εργοδότης δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις στον 
εργαζόμενο για αθέτηση υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σχέση εργασίας, εκτός 
εάν πρόκειται για ζητήματα όπου ο εργαζόμενος είναι υπόλογος.  

 

Αρχική ιατρική εξέταση  

Για ορισμένες θέσεις εργασίας, είναι υποχρέωση του εργοδότη να διασφαλίσει, σε 
περιπτώσεις που προσδιορίζονται από τις κρατικές υγειονομικές αρχές, ότι ο 
εργαζόμενος θα υποβληθεί σε μια αρχική ιατρική εξέταση. Εάν δεν παραπεμφθεί σε 
γιατρό, υπάρχει η δυνατότητα να επισκεφθεί κάποιον γιατρό [If it is not 
communicated to a doctor, it is possible to attend a doctor]. Ο εργοδότης οφείλει να 
παραπέμψει σε κάποιον γιατρό που γνωρίζει το εργασιακό περιβάλλον. 

 

Υποχρέωση αναφοράς  

Κατά τον χρόνο της πρώτης προσέλευσης του εργαζόμενου, ο εργοδότης έχει 
υποχρέωση να μεταβιβάσει στον αρμόδιο πάροχο ασφάλισης υγείας τα βασικά 
στοιχεία εντός 8 ημερών από την έναρξη της απασχόλησης, και είναι υποχρεωμένος 
να πραγματοποιήσει εγγραφή με τον πάροχο ασφάλισης υγείας για την καταβολή των 
ασφαλίστρων του εργαζόμενου. Η υποχρέωση αυτή δεν λήγει, αλλά υποχρεούται 
επίσης να ενημερώσει την αρμόδια αρχή κοινωνικής ασφάλισης εντός 8 ημερών από 
την έναρξη απασχόλησης του εργαζόμενου, και επίσης να κοινοποιήσει την πρόσληψη 
κάθε εργαζόμενου εντός 8 ημερών. Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και κατά την 
καταγγελία της σύμβασης εργασίας, και πάλι εντός 8 ημερών.  

 

Ώρες εργασίας 

Ακόμα και κατά την τρέχουσα οικονομική κρίση, ο εργοδότης υποχρεούται να 
ξεκινάει με τις θεσμικά θεσπισμένες ώρες εργασίας (δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 40 
εβδομαδιαίως) και δεν μπορεί να ορίσει λιγότερες ώρες εργασίας λόγω χαμηλών 
πωλήσεων. Ο ορισμός λιγότερων ορών εργασίας πρέπει να αποτελεί την έκφραση της 
ελεύθερης βούλησης και των δύο μερών – εργοδότη και εργαζόμενου. Δεν υπάρχει 
νομικό δικαίωμα για λιγότερες ώρες εργασίας. Ο ορισμός των εργάσιμων ωρών 
μπορεί να μην αποτελεί μέρος της σύμβασης.  

 

Μετάθεση σε άλλη θέση εργασίας  

Εάν ένας εργαζόμενος αδυνατεί να εκτελέσει την εργασία του σύμφωνα με τη σύμβαση 
εργασίας, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να τον μεταθέσει σε άλλη θέση. Για 
ορισμένα συμβάντα στη ζωή του εργαζόμενου που τον/την καθιστούν ανίκανο/η να 
εργαστεί, το εργατικό δίκαιο επιδιώκει να προστατεύει τους εργαζόμενους από την 
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καταγγελία της σύμβασης εργασίας (παρά τη θέλησή τους). Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο 
εργοδότης υποχρεούται να αναθέσει άλλου είδους δουλειά στον εργαζόμενο. Ο νόμος 
ρυθμίζει τέτοιες περιπτώσεις στο πλαίσιο της τροποποίησης – υποχρεωτικής και 
εθελούσιας:  

• Ο εργοδότης υποχρεούται να μεταθέσει τον εργαζόμενο σε άλλη θέση  

• Ο εργοδότης δύναται να μεταθέσει εργαζόμενους σε άλλες θέσεις  

• Ο εργοδότης μεταθέτει τον εργαζόμενο μονομερώς  

• Ο εργοδότης μεταθέτει τον εργαζόμενο με τη συναίνεσή του/της  

Αυτό που έχει σημασία είναι πώς τροποποιείται η σύμβαση εργασίας. Εάν σε μια 
συμβατική σχέση έχουν συμφωνηθεί περισσότερες από μία μορφές εργασίας, ο 
εργοδότης δεν χρειάζεται άδεια για να μεταθέσει τον εργαζόμενο σε άλλο πόστο υπό 
μια σύμβαση εργασίας. Εδώ αναφερόμαστε στη διάταξη. Η χρήση της διάταξης δεν 
αλλάζει το περιεχόμενο της σχέσης εργασίας. Είναι ευθύνη του εργοδότη να αναθέσει 
κάποιου είδους συμβατική εργασία.  

Αλλαγή στο περιεχόμενο της σύμβασης εργασίας προκύπτει όταν ένας εργαζόμενος 
μετατίθεται σε άλλο είδος εργασίας. Αυτό αποτελεί μονομερή παρέμβαση στη 
συμφωνηθείσα συμβατική βάση της εργασίας. Το περιεχόμενο τροποποιείται και ο 
εργαζόμενος υποχρεούται να εκτελεί την εργασία ανάλογα με τον τύπο της μετάθεσης. 
Ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αναθέσει εργασίες ανάλογα με τον τύπο της 
μετάθεσης. Ωστόσο, η μετάθεση σε άλλο τύπο εργασίας μπορεί να γίνει μόνο 
σύμφωνα με τον νόμο. 

Ξεχωρίζουμε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις. Στην πρώτη, εάν ο εργοδότης δεν 
δύναται να αναθέσει την εργασία, ο εργαζόμενος μπορεί να μετατεθεί παρά τη θέλησή 
του, διότι η υποχρέωση επιβάλλεται δια νόμου. Στη δεύτερη περίπτωση, γίνεται 
μετάθεση εργαζόμενου κατά τη διακριτική του ευχέρεια. Στην τρίτη περίπτωση, 
υπάρχει συναίνεση του εργαζόμενου.  

 

 

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΠΟΥ 

ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ 

 

Ο Εργατικός Κώδικας παρέχει υψηλότερο επίπεδο προστασίας σε εργαζόμενους που 
δυσκολεύονται περισσότερο να βρουν εργασία εξαιτίας κάποιου βιολογικού ή 
κοινωνικού συμβάντος. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει άτομα με αναπηρίες, γυναίκες 
και εφήβους. Οι γυναίκες δεν επιτρέπεται να εκτελούν εργασίες που θέτουν σε κίνδυνο 
την εγκυμοσύνη τους. Ο εργοδότης υποχρεούται να τις μεταθέσει σε άλλο πόστο με 
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τους ίδιους όρους απολαβών. Για γυναίκες που θηλάζουν, οι εργοδότες υποχρεούνται 
να διαθέτουν έναν χώρο για διαλείμματα ανάπαυσης και θηλασμού.  

Δικαίωμα ανάπαυσης  

Η ανάπαυση είναι, θα μπορούσαμε να πούμε, μια δραστηριότητα κατά την οποία ο 
εργαζόμενος, στο χρονικό διάστημα μεταξύ βαρδιών, αναπληρώνει δυνάμεις και 
ανανεώνεται σωματικά. Ο εργοδότης υποχρεούται να αναθέτει εργασία στους 
εργαζόμενους κατά τις εργάσιμες ώρες. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι δικαιούνται 
διάλειμμα και χώρο ανάπαυσης. Ο χρόνος ανάπαυσης δεν είναι εργάσιμος χρόνος. 
Κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας υπάρχει εναλλαγή εργάσιμων ωρών και 
διαλειμμάτων. Η ανάπαυση μπορεί να πάρει τη μορφή διαλειμμάτων κατά τη διάρκεια 
της εργασίας, ανάπαυλαςμεταξύ βαρδιών, διαλείμματος ασφαλείας, ανάπαυσης μεταξύ 
εργάσιμων ημερών (Σαββατοκύριακο), γιορτών και αργιών.  

Ο σκοπός του διαλείμματος κατά τη διάρκεια της δουλειάς είναι να καθοριστεί η 
ιδανική αναλογία απόδοσης στην εργασία και αναγκαίας ξεκούρασης για τους 
εργαζόμενους. Το διάλειμμα μπορεί να λάβει χώρα οποιαδήποτε στιγμή κατά τη 
διάρκεια των εργάσιμων ωρών προκειμένου να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 
εργαζόμενου για ανάπαυση και φαγητό. Δεν πρέπει να είναι στην αρχή ή στο τέλος της 
βάρδιας, διότι απαγορεύεται από τον Εργατικό Κώδικα. Δεν αποκλείεται το 
διάλειμμα να διαιρείται σε περισσότερα μικρά διαλείμματα, με τον όρο το καθένα να 
διαρκεί τουλάχιστον δεκαπέντε λεπτά και μετά από μέγιστο έξι ώρες συνεχόμενης 
εργασίας τα συνολικά διαλείμματα θα είναι τριάντα λεπτά. Τα επιτρεπόμενα 
διαλείμματα και ο χρόνος φαγητού δεν μετρούν ως χρόνος εργασίας. Για βάρδιες 
μεγαλύτερης διάρκειας ή υπερωρίες, μετά από άλλες έξι ώρες εργασίας απαιτείται ένα 
διάλειμμα τριάντα λεπτών. Έτσι, εάν ένας εργαζόμενος είναι μερικής απασχόλησης με 
λιγότερες από έξι εργάσιμες ώρες ημερησίως,  ο εργοδότης δεν υποχρεούται να του 
επιτρέψει διάλειμμα για φαγητό και ανάπαυση. Το διάλειμμα δεν είναι ώρα εργασίας, 
οπότε ο εργαζόμενος μπορεί να φύγει από τον χώρο εργασίας για ορισμένο χρονικό 
διάστημα.  

Για εργασιακές δραστηριότητες που δεν μπορούν να διακοπούν, όπως η φύλαξη 
αντικειμένων, το διάλειμμα προσμετρείται στις ώρες εργασίας. Συνεπώς ο 
εργαζόμενος δικαιούται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για φαγητό και ανάπαυση. Ο 
εργοδότης δεν υποχρεούται να καταγράφει τα διαλείμματα στη δουλειά, αλλά πρέπει 
να καταγράφει τις ώρες εργασίας, τις υπερωρίες και τις ώρες αναμονής. Οι έφηβοι έως 
18 ετών υπόκεινται σε πιο αυστηρούς περιορισμούς, πρέπει να τους δίνεται διάλειμμα 
μετά από μέγιστο 4,5 ώρες συνεχούς εργασίας.  

Δικαίωμα αποδοχών και μισθού  

Ο Εργατικός Κώδικας ορίζει την παροχή αμοιβής για προσωπική εκτέλεση εργασίας 
ως το βασικό καθήκον του εργοδότη. Ο όρος «αμοιβή για παρεχόμενη εργασία» 
εντοπίζεται σε όλες τις μορφές βασικών σχέσεων εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν 
τη σχέση απασχόλησης και τις νομικές σχέσεις που εγκαθιδρύονται με το 
συμφωνητικό εργασιών και το συμφωνητικό έργου.   
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Ο νόμος εξαιρεί την εκτέλεση εξαρτημένης εργασίας χωρίς πληρωμή. Οι αποδοχές 
είναι χρηματικές παροχές που παρέχονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο έναντι 
της εργασίας του. Ο εργοδότης έχει επίσης την επιλογή να παρέχει μέρος των 
αποδοχών σε φυσική μορφή. Το ύψος των αποδοχών υπόκειται σε διαπραγμάτευση 
σύμφωνα με την ελεύθερη βούληση των μερών στη συμβατική σχέση εργασίας.  

Ο βασικός μισθός έχει δύο βασικές λειτουργίες αναφορικά με τον εργοδότη και τον 
εργαζόμενο. Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί το σημείο ισορροπίας από τη σκοπιά 
τόσο του εργοδότη, όσο και του εργαζόμενου.  

Η λειτουργία κοινωνικής προστασίας του βασικού μισθού πρέπει να προστατεύει τους 
εργαζόμενους από την ένδεια και να τους επιτρέπει να διαβιούν στο επίπεδο της 
μέτριας κατανάλωσης και κοινωνικών επαφών. Οι εργοδότες έχουν μια λειτουργία 
προστασίας βασικού μισθού ώστε να διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός επί ίσοιςόροις ως 
προς τους μισθούς.  

Η οικονομική λειτουργία του βασικού μισθού δημιουργεί προϋποθέσεις για την 
οικονομική υποκίνηση των πολιτών να αναζητούν, να αποδέχονται και να εκτελούν 
εργασία, προς όφελος των εργαζόμενων μέσω του εργασιακού εισοδήματος και των 
ατόμων με κοινωνικό εισόδημα. Για τους εργοδότες, ο βασικός μισθός είναι το 
ελάχιστο επίπεδο εργοδοτικού μισθολογικού κόστους. Εάν ο μισθός (εφόσον 
προκύπτει αμοιβή ή αποζημίωση από το συμφωνητικό) δεν ισούται με τον βασικό 
μισθό για κάθε ημερολογιακό μήνα, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλει στον 
εργαζόμενο ένα συμπλήρωμα μισθού ίσο με τη διαφορά μεταξύ του μισθού που 
επιτεύχθηκε στον ημερολογιακό μήνα και του αντίστοιχου βασικού μηνιαίου μισθού, ή 
με τη διαφορά μεταξύ του μισθού 1 εργάσιμης ώρας και του αντίστοιχου βασικού 
ωριαίου μισθού. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει στον εργαζόμενο το 
συμπλήρωμα ανεξάρτητα εάν ήταν χαμηλότερο ή όχι. Ο ελάχιστον μισθός για το 
2018 ανέρχεται σε 12.200 CZK/μήνα για εργαζόμενους που αμείβονται σε μηνιαία 
βάση για 40 εργάσιμες ώρες την εβδομάδα. Η μισθοδοσία είναι μια μονομερής 
ενέργεια του εργοδότη και καθορίζει τον μισθό του εργαζόμενου στις δημόσιες 
υπηρεσίες. Ο μισθός ορίζεται ως οι χρηματικές απολαβές του εργαζόμενου που 
παρέχονται από τον εργοδότη. Συνεπώς, δεν μπορεί να παρέχεται εν μέρει σε μορφή 
αγαθών.  

Μια διατίμηση μισθών δημιουργεί δικαίωμα του εργοδότη για συγκεκριμένο 
μισθολογικό στοιχείο σε συγκεκριμένο ποσό. Το είδος απασχόλησης κατά τη 
σύμβαση εργασίας και ο κατάλογος εργασιών είναι καθοριστικής σημασίας για τη 
συμπερίληψη ενός εργαζόμενου σε μια ορισμένη βαθμίδα. Οι ισχύουσες μισθολογικές 
βαθμίδες ορίζονται στον Εργατικό Κώδικα.  

 

Προσωπικά κωλύματα του εργαζόμενου  

Αυτά είναι τα κωλύματα όπου ο εργαζόμενος δεν ζητάει άδεια διότι και μόνο η 
ύπαρξη του κωλύματος που αποδεικνύεται από τον εργαζόμενο στον εργοδότη 
δημιουργεί υποχρέωση του εργοδότη να δικαιολογήσει την απουσία του εργαζόμενου. 
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Ο εργαζόμενος οφείλει πάντα να αποδεικνύει τέτοια κωλύματα και να ενημερώνει 
εγκαίρως.  

Το εργατικό δίκαιο αναγνωρίζει ότι μπορεί να υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι στη ζωή 
του εργαζόμενου που καθιστούν την εκτέλεση της εργασίας αδύνατη. Τα κωλύματα 
στην εργασία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δεδομένου ότι οι εργαζόμενοι κωλύονται 
νε εκτελέσουν την εργασία τους και αναγνωρίζονται από τον νόμο ή από τους 
εργοδότες.  

Πέρα από την ανικανότητα για εργασία για τις πρώτες δεκατέσσερις ημέρες, οπότε ο 
εργοδότης υποχρεούται να αποζημιώνει τους εργαζόμενους, ο εργοδότης δεν 
υποχρεούται να καταβάλει αποδοχές ή μισθούς στους εργαζόμενους πέρα από ότι 
ορίζει το κράτος για ορισμένα κωλύματα στην εργασία,  για τον χρόνο εργασίας και 
την αμοιβή. Τέτοια κωλύματα περιλαμβάνουν την άδεια μητρότητας, που ανέρχεται 
για την εργαζόμενη που πρόκειται να γεννήσει σε εικοσιοκτώ εβδομάδες, και με δύο ή 
περισσότερα παιδιά σε τριάντα επτά εβδομάδες. Η εργαζόμενη ξεκινάει την άδεια 
μητρότητας έξι εβδομάδες πριν από τη γέννα. Ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει 
στους εργαζόμενους με παιδιά γονική άδεια εφόσον τη ζητήσουν, μέχρι το παιδί να 
γίνει τριών ετών.  

Ο νόμος διαχωρίζει τα κωλύματα του εργαζόμενουστην εργασία σε προσωπικά 
κωλύματα, όπου δεν μπορεί να εργαστεί για προσωπικούς λόγους (προσωρινή 
ανικανότητα, άδεια μητρότητας και γονική άδεια, φροντίδα τέκνου κάτω των 10 ετών, 
ιατρική εξέταση ή θεραπεία, γάμος, κηδεία, γέννα), και σε κωλύματα στην εργασία που 
αφορούν το κοινωνικό συμφέρον, δηλαδή το κοινωνικό σύνολο ή το κράτος (εκτέλεση 
δημόσιου αξιώματος, δωρεά αίματος, στρατιωτική θητεία, στρατιωτική άσκηση).  

 

 

ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λύση μιας σχέσης εργασίας δεν είναι ευχάριστη 
υπόθεση, είτε είναι με πρωτοβουλία του εργοδότη, είτε του εργαζόμενου. Σύμφωνα με 
τον νόμο, η μη συνέχιση της απασχόλησης μπορεί να γίνει μόνο: 

1. Βάσει συμφωνητικού 

2. Με δηλώσεις 

3. Με άμεση αποχώρηση 

4. Με ακύρωση κατά τη δοκιμαστική περίοδο  

Εάν ο εργαζόμενος έχει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, η σχέση εργασίας 
λήγει με την παρέλευση της σχετικής χρονικής περιόδου.  

Συμφωνητικό για λύση της σχέσης εργασίας 
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Αρχικά, ας αναφερθούμε στο συμφωνητικό: πρόκειται για μια διμερή νομική πράξη 
που προϋποθέτει τη συναίνεση και των δύο πλευρών, εργοδότη και εργαζόμενου, και η 
σχέση εργασίας λύεται την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Ωστόσο, η 
ημέρα λήξης της απασχόλησης μπορεί να μην ορίζεται με ακριβή ημερομηνία, αλλά 
με κάποιο άλλο γεγονός που δεν δημιουργεί αμφιβολίες, όπως η λήξη κάποιας 
συγκεκριμένης εργασίας ή εποχής. Το συμφωνητικό καθίσταται έγκυρο μόλις οι δύο 
πλευρές συμφωνήσουν σε μια απτή μορφή λύσης της σχέσης εργασίας. Ισχύει μόνο 
εφόσον συνάπτεται εγγράφως.  

Καταγγελία 

Σε αντίθεση με το συμφωνητικό, η καταγγελία είναι μονομερής νομική πράξη. Ένα 
από τα μέρη, ο εργοδότης ή ο εργαζόμενος, εκφράζει τη βούληση να καταγγείλει τη 
σύμβαση εργασίας χωρίς να έχει προηγουμένως συναινέσει με το άλλο μέρος. Η 
καταγγελία πρέπει να κοινοποιείται εγγράφως εις χείρας του άλλου μέρους, ειδάλλως 
είναι άκυρη. Η προστασία του εργαζόμενου ενεργοποιείται εφόσον η καταγγελία 
γίνεται από τον εργοδότη, ο οποίος υποχρεούται να δώσει σαφή αιτιολόγηση. Ο 
εργαζόμενος δεν έχει αντίστοιχη υποχρέωση. Οι αιτιολογίες παρατίθενται αναλυτικά 
στον Εργατικό Κώδικα:  

1. Εάν ο εργοδότης ή μέρος αυτού αποσύρεται,  

2. εάν ο εργοδότης ή μέρος αυτού μετακομίζει,  

3. εάν ο εργαζόμενος καθίσταται πλεονάζων σύμφωνα με απόφαση του εργοδότη 
του,  

4. εάν στον εργαζόμενο δεν επιτρέπεται να εκτελέσει την εργασία του,  

5. εργατικά ατυχήματα, ασθένειες ή η απειλή τέτοιων ασθενειών,  

6. εάν ο εργαζόμενος δεν πληροί τις απαιτήσεις που ορίζονται από τις νομικές 
διατάξεις για την εκτέλεση της συμφωνηθείσας εργασίας, ή δεν πληροί τις 
προϋποθέσεις για την ορθή εκτέλεση της εργασίας, χωρίς υπαιτιότητα του 
εργοδότη,  

7. εάν ο εργαζόμενος ενεργήσει με τρόπο που ο εργοδότης να δικαιούται να 
καταγγείλει άμεσα τη σύμβαση εργασίας, ή για σοβαρή αθέτηση των 
υποχρεώσεων που απορρέουν από τη νομοθεσία βάσει της οποίας 
απασχολείται ο εργαζόμενος.  

Μια σημαντική προστασία εναντία στη μονομερή λύση της σχέσης εργασίας είναι ο 
περιορισμός του εργοδότη απέναντι σε έναν εργαζόμενο που αντιμετωπίζει μια 
δύσκολη προσωπική κατάσταση ή πρόβλημα υγείας για κάποιο χρονικό διάστημα. Το 
νομικό πλαίσιο απαγορεύει ευθέως την κοινολόγηση δεδομένων σε τέτοια άτομα. Η 
περίοδος αυτή ονομάζεται περίοδος προστασίας.  

Ήδη παραπάνω αναφέραμε τους λόγους για τους οποίους ο εργοδότης μπορεί να 
κοινολογήσει δεδομένα, και ακολουθούν οι περιπτώσεις όπου αυτό δεν επιτρέπεται. 
Παραδείγματα είναι η προσωρινή ανικανότητα για εργασία (εφόσον δεν προκύπτει 
από πρόθεση ή δεν έχει προκληθεί από έναν εργαζόμενο σε κατάσταση μέθης ή υπό 
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την επήρεια ναρκωτικών ουσιών), η εγκυμοσύνη και η άδεια μητρότητας. Ένα σχετικό 
και συχνό παράδειγμα λύσης σχέσης εργασίας είναι κατά την επιστροφή από άδεια 
μητρότητας, όπου συχνά υπάρχει παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των 
εργαζομένων γυναικών.  

Με την ολοκλήρωση της άδειας μητρότητας ή της γονικής άδειας, η γυναίκα μπορεί 
να επιστρέψει στη δουλειά και ο εργοδότης πρέπει να την τοποθετήσει σε θέση 
αντίστοιχη με τη σύμβαση εργασίας της. Παρά ταύτα, πρόσφατα υπήρξαν περιπτώσεις 
εργοδοτών που αναδιοργάνωσαν τις θέσεις από εργαζόμενες που επέστρεφαν από 
άδεια μητρότητας ή γονική άδεια, και γυναίκες υποχρεώθηκαν να παραιτηθούν διότι 
οι θέσεις τους δεν υπήρχαν πλέον λόγω αναδιοργάνωσης. Ο εργοδότης μπορεί να 
απολύσει έναν εργαζόμενο γονέα σε γονική άδεια μόνο εάν ο εργοδότης καταργηθεί ή 
μετακομίσει. Μόνη η αποχώρηση του εργαζόμενου που βρίσκεται σε άδεια 
μητρότητας ή γονική άδεια δεν αποτελεί λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας.  

Άμεση ακύρωση της σχέσης εργασίας  

Αυτή είναι μια μονομερής νομική πράξη και η λύση της σχέσης εργασίας τίθεται σε 
ισχύ με την παράδοση. Η άμεση καταγγελία δικαιολογείται για τον εργοδότη εάν ο 
εργαζόμενος καταδικαστεί νόμιμα για κάποιο ποινικό αδίκημα από πρόθεση ή αν ο 
εργαζόμενος παραβιάζει τα καθήκοντά του στην εργασία με τρόπο κατάφωρο, και για 
τον εργαζόμενο εάν σύμφωνα με ιατρική γνωμάτευση δεν δύναται να συνεχίσει να 
εργάζεται ή αν ο εργοδότης δεν έχει καταβάλλει τον μισθό ή την αμοιβή του εντός 15 
ημερών από την ημερομηνία πληρωμής.  

Ακύρωση της δοκιμαστικής περιόδου  

Αυτή είναι η αρχή της σχέσης εργασίας, η οποία εξυπηρετεί για τη γνωριμία εργοδότη 
και εργαζόμενου. Κατά την περίοδο αυτή, οποιοδήποτε μέρος δύναται να καταγγείλει 
τη σύμβαση εργασίας χωρίς αιτιολογία και χωρίς τη συναίνεση του άλλου μέρους, 
δηλαδή μονομερώς. Ασφαλώς, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν 
προστατευτικά στοιχεία υπέρ του εργαζόμενου, καθώς ο εργοδότης δεν μπορεί να 
ακυρώσει τη δοκιμαστική περίοδο εντός των πρώτων 14 ημερών προσωρινής 
ανικανότητας του εργαζόμενου για δουλειά.  

 

 

ΣΥΝΟΨΗ 

Το τσέχικο εργατικό δίκαιο διαχωρίζει δύο τρόπους εγκαθίδρυσης μιας σχέσης 
εργασίας, τουτέστιν τη σύμβαση εργασίας και τον διορισμό. Ο πιο κοινός τρόπος 
εγκαθίδρυσης μιας σχέσης εργασίας είναι η σύναψη σύμβασης εργασίας, αλλά από 
αυτό δεν συνάγεται απασχόληση. Η σύμβαση εργασίας είναι μια διμερής νομική 
πράξη που συνίσταται στην ταυτόχρονη δήλωση του φυσικού προσώπου και του 
εργοδότη της πρόθεσης να συνάψουν μια σχέση εργασίας. Η σύμβαση εργασίας 
πρέπει να συναφθεί πριν από την είσοδο του εργαζόμενου στην εργασία ή, το 
αργότερο, κατά την ημερομηνία έναρξης εργασίας και προτού αυτή ξεκινήσει. Η 
σύμβαση απασχόλησης πρέπει να περιλαμβάνει τον τύπο εργασίας που θα εκτελείται 



46 
 

από τον εργαζόμενο για τον εργοδότη, την τοποθεσία ή τοποθεσίες όπου θα 
εκτελούνται οι εργασίες, και την ημερομηνία έναρξης της εργασίας. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, ένα πρόσωπο δεν 
μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα στην εργασία λόγω της φυλής, του φύλου, του 
σεξουαλικού προσανατολισμού, της γλώσσας, των θρησκευτικών ή πολιτικών 
πεποιθήσεων, της συμμετοχής σε πολιτικά κινήματα, εργατικά σωματεία και άλλες 
οργανώσεις, της κατάστασης της υγείας ή της οικογενειακής κατάστασης.  

Από τη σκοπιά του προσδιορισμού των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του 
εργαζόμενου και του εργοδότη, οι συνθήκες εργασίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν 
σύμφωνα με τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, με το πρόσωπο του εργοδότη, τον 
τόπο εργασίας, τον τρόπο εγκαθίδρυσης και τον αριθμό των εργάσιμων ωρών. Με 
βάση τη διάρκεια της σχέσης εργασίας, κατηγοριοποιούμε την απασχόληση σε 
ορισμένου και αορίστου χρόνου.  

Τα δικαιώματα του εργαζόμενου περιλαμβάνουν το δικαίωμα ανάπαυσης, το δικαίωμα 
αμοιβής για εργασία, το δικαίωμα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, πληροφόρησης 
για τους κινδύνους της εργασίας, και πληροφόρησης για τα μέτρα προστασίας από τις 
δραστηριότητες στην εργασία. Οι πληροφορίες πρέπει να είναι κατανοητές για τους 
εργαζόμενους.  

Η λύση της σχέσης εργασίας μπορεί να λάβει χώρα μόνο σύμφωνα με τον νόμο με 
συμφωνητικό, καταγγελία, άμεση ανάκληση, ή κατάργηση της δοκιμαστικής περιόδου. 
Εάν ένας εργαζόμενος έχει σύμβαση ορισμένου χρόνου, αυτή λύεται με την 
παρέλευση της ορισμένης περιόδου.  

 

ΚΟΥΙΖ 

 
1. Πόσο συχνά εγκαθιδρύεται σχέση απασχόλησης;  

A. Σύμβαση εργασίας 

B. Διορισμός 

C. Επιλογή του εργαζόμενου  

2. Ο εργοδότης μπορεί να ζητήσει από τον εργαζόμενο πληροφορίες όπως 
καταγωγή, σεξουαλικός προσανατολισμός, ή θρησκευτικές πεποιθήσεις;  

A. Ναι 

B. Όχι 

3. Ο βασικός μισθός ισχύει στην Τσεχία;  

A. Ναι 

B. Όχι 

4. Το δικαίωμα ανάπαυσης είναι ανάμεσα στα δικαιώματα του εργαζόμενου;  
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A. Ναι 

B. Όχι 

5. Μπορεί να γίνει λύση σχέσης εργασίας με συμφωνία;  

A. Ναι 

B. Όχι 
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4 

Ενότητα 4 

Επιχειρηματικό Δίκαιο 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το Επιχειρηματικό δίκαιο έχει τις ρίζες του σε αρχαίους πολιτισμούς. Επί του παρόντος, το 
εμπορικό δίκαιο αποτελεί μέρος της έννομης τάξης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Πρόκειται 
για τμήμα του ιδιωτικού δικαίου, πράγμα που σημαίνει ότι ισχύουν οι αρχές του ιδιωτικού 
δικαίου, όπως η αρχή της ισότητας των συμμετεχόντων στις εμπορικές σχέσεις και η αρχή 
της ελευθερίας των συμβάσεων. 
 
Το εμπορικό δίκαιο είναι ένα σύνολο νομικών κανόνων που ρυθμίζουν την ιδιοκτησιακή 
κατάσταση των επιχειρηματιών, καθώς και τις σχέσεις που προκύπτουν μεταξύ τους, όσον 
αφορά στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Η επιχείρηση είναι μια δραστηριότητα 
που εκτελείται από έναν επιχειρηματία: 

• Με συνέπεια 

• Ανεξάρτητα 

• Με το δικό του όνομα 

• Με δική του ευθύνη 

• Με σκοπό το κέρδος 
Όλες αυτές οι επιχειρηματικές προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα. 
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Επιχειρηματίας είναι ένα πρόσωπο: 

• Καταχωρημένο στο Εμπορικό Μητρώο (δημόσιος κατάλογος στον οποίο 
καταχωρούνται τα νόμιμα στοιχεία για τους επιχειρηματίες και φυλάσσεται σε 
ηλεκτρονική μορφή) 

• Το οποίο ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει εμπορικής άδειας 

• Ή το οποίο ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες με μη εμπορική άδεια 

• Ή το οποίο εκμεταλλεύεται τη γεωργική παραγωγή και είναι καταχωρημένο 
σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς 

Ο/Η επιχειρηματίας παρουσιάζει ως αναγνωριστικά τα ακόλουθα στοιχεία, τα οποία πρέπει 
να αναφέρει στα εμπορικά έγγραφα: 

• εταιρική επωνυμία / επωνυμία - η επωνυμία υπό την οποία ο/η επιχειρηματίας 
είναι εγγεγραμμένος/η στο Εμπορικό Μητρώο και είναι το όνομα με το οποίο ο/η 
επιχειρηματίας εκτελεί νομικές πράξεις στην επιχειρηματική του/της 
δραστηριότητα. Αυτό το όνομα χρησιμεύει για την αναγνώριση του/της 
επιχειρηματία, των προϊόντων και των υπηρεσιών του/της και τη διάκριση του/της 
από άλλους επιχειρηματίες. Έχει επίσης μια λειτουργία προωθητική και εγγυάται 
στους καταναλωτές και τους επιχειρηματικούς εταίρους μια ορισμένη ποιότητα 
προϊόντων και υπηρεσιών. Ένα πρόσωπο εγγράφεται στο Εμπορικό Μητρώο με 
εμπορική εταιρία που έχει συσταθεί συνήθως για λογαριασμό του. Η εταιρική 
επωνυμία μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από τον/την επιχειρηματία που έχει το 
ονοματεπώνυμό του/της στο εμπορικό μητρώο και το όνομα δεν πρέπει να είναι 
παραπλανητικό. 

• έδρα / διεύθυνση της επιχείρησης που έχει εγγραφεί στο μητρώο επιχειρήσεων 

• τη νομική μορφή μιας νομικής οντότητας 

• αναγνωριστικό αριθμό, εάν αυτός έχει εκχωρηθεί 
 

Μια επιχείρηση απαρτίζεται από το σύνολο των πραγμάτων, δικαιωμάτων (απαιτήσεων) 
και άλλων (υπεραξίας) που ανήκουν στον επιχειρηματία και χρησιμεύουν για τη λειτουργία  
της 
επιχείρησης.

 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 
Το θέμα των εμπορικών επιχειρήσεων ρυθμίζεται από το νόμο αριθ. 90/2012 Coll. για τις 
Εμπορικές Εταιρείες και τους Συνεταιρισμούς (νόμος περί Εμπορικών Εταιρειών) και τον 
νόμο αριθ. 89/2012 Coll. του Αστικού κώδικα. 
 
Οι εμπορικές επιχειρήσεις είναι νομικές οντότητες και, ως μια οντότητα που έχει 
δικαιώματα και υποχρεώσεις, πρέπει να είναι υπεύθυνες για τις υποχρεώσεις τους. 
Σύμφωνα με το νόμο, οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί θεωρούνται εμπορικές εταιρείες. 
Οι εμπορικές εταιρείες περιλαμβάνουν την ανώνυμη εταιρεία, την ετερόρρυθμη εταιρεία, 
την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την ανώνυμη εταιρεία, την ευρωπαϊκή εταιρεία και 
την ευρωπαϊκή ομάδα οικονομικών συμφερόντων. Οι συνεταιρισμοί είναι ο συνεταιρισμός 
και ο ευρωπαϊκός συνεταιριστικός οργανισμός. Μια ανώνυμη εταιρεία και μια 
ετερόρρυθμη εταιρεία αποτελούν εταιρικές σχέσεις, ενώ μια εταιρεία περιορισμένης 
ευθύνης και μια ανώνυμη εταιρεία είναι κεφαλαιουχικές εταιρείες. 
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Ο λόγος για τον οποίο δημιουργούνται οι επιχειρήσεις είναι, συνήθως, για να εκτελέσουν 
ένα επιχειρηματικό σχέδιο ή να διαχειρίζονται τα δικά τους περιουσιακά στοιχεία. Οι 
δικαστικές διαδικασίες σχετικά με τη σύσταση, τη δημιουργία, την αλλαγή, την ακύρωση ή 
την παύση μιας επιχείρησης απαιτούνται γραπτώς, με επίσημες υπογραφές, αλλιώς είναι 
άκυρες. Είναι σημαντικό να διαιρέσουμε την ίδρυση και την σύσταση μιας εταιρείας. Η 
ίδρυση μιας εμπορικής εταιρείας πραγματοποιείται τη στιγμή της υπογραφής του ιδρυτικού 
εγγράφου, το οποίο αποτελεί κοινωνικό συμβόλαιο (βλ. παρακάτω). Η κοινωνική σύμβαση 
για την ίδρυση κεφαλαιουχικής εταιρείας απαιτεί τη μορφή δημόσιας πράξης. Η συλλογική 
σύμβαση που καθιερώνει τον συνεταιρισμό, ολοκληρώνεται με την έγκριση των 
συστατικών συναντήσεων. Η σύσταση της εταιρείας πραγματοποιείται μόνο μετά την 
εγγραφή της στο Εμπορικό Μητρώο. Εάν η αίτηση εγγραφής εταιρείας δεν κατατεθεί στο 
Εμπορικό Μητρώο εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ίδρυσής της, ισχύουν τα ίδια 
αποτελέσματα όπως και στην περίπτωση της απόσυρσης ή, στην περίπτωση ενός 
συνεταιρισμού, σαν να έχουν αποσύρει την αίτησή τους για προσχώρηση όλοι οι αιτούντες. 
 
Ακόμη και μετά τη σύσταση μιας επιχείρησης, το δικαστήριο μπορεί να την κηρύξει, ακόμη 
και όχι αυτεπάγγελτα, ως άκυρη εάν 

i. η κοινωνική σύμβαση δεν πραγματοποιήθηκε με την προβλεπόμενη μορφή, 
ii. δεν έχει τηρηθεί η ελάχιστη τιμή εξαγοράς του κεφαλαίου, ή 

iii. διαπιστώνει ανικανότητα για νομικές πράξεις όλων των ιδρυτικών μελών. 
 

Εάν διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό δημόσιο συμφέρον, το δικαστήριο, κατόπιν 
προτάσεως του προσώπου που έχει έννομο συμφέρον σε αυτό ή κατόπιν αιτήματος της 
Εισαγγελίας, ακυρώνει την εμπορική εταιρεία και διατάσσει την εκκαθάρισή της, εάν 

i. έχει χάσει όλα τα επιχειρηματικά δικαιώματα. Αυτό δεν ισχύει εάν έχει επίσης 
ιδρυθεί για τη διαχείριση των δικών της περιουσιακών στοιχείων ή για άλλους 
σκοπούς, εκτός από τις επιχειρήσεις, 

ii. δεν είναι σε θέση να ασκεί τη δραστηριότητά της για περισσότερο από ένα χρόνο 
και να εκπληρώνει το σκοπό της, 

iii. δεν μπορεί να ασκήσει τις δραστηριότητές της λόγω ανυπέρβλητων διαφορών 
μεταξύ εταίρων, ή 

iv. ασκεί μια δραστηριότητα η οποία, σύμφωνα με άλλο νομικό κανονισμό, μπορεί να 
εκτελείται μόνο από φυσικά πρόσωπα, χωρίς τη βοήθεια αυτών των προσώπων. 

  
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

Μια ανώνυμη εταιρεία είναι προσωπική εταιρεία και αποτελεί μια από τις ιστορικά 
παλαιότερες μορφές εταιρειών. Αυτή η μορφή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 
χρησιμοποιείται σε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση, όπου ο κίνδυνος απεριόριστης ευθύνης 
είναι σχετικά μικρός και ελέγξιμος (π.χ. βιοτεχνία, λιανική, οικογενειακές επιχειρήσεις). 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
- είναι μια εταιρία τουλάχιστον δύο προσώπων, που ασχολούνται με τη δραστηριότητά 
της ή τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων της και εγγυάται αλληλεγγύως και εις 
ολόκληρον τα χρέη της 
- στην περίπτωση που ο εταίρος είναι νομικό πρόσωπο, ασκεί τα κοινωνικά δικαιώματα και 
τις υποχρεώσεις του εντολοδόχου, ο οποίος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο 
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- μπορεί να προέρχεται από τους σκοπούς μιας επιχείρησης ή τη διαχείριση των 
περιουσιακών της στοιχείων 
-Η ίδρυση μιας εταιρείας εξαρτάται από τη σύνταξη και την υπογραφή κοινωνικής 
σύμβασης 
 
 Κοινωνικό συμβόλαιο 
-μια σύμβαση που διέπει τις αμοιβαίες σχέσεις των μετόχων και, εκτός αν άλλως 
συμφωνείται στην κοινωνική σύμβαση, οι μετοχές των μετόχων είναι ίσες και το ελάχιστο 
ποσό του εγγεγραμμένου κεφαλαίου δεν καθορίζεται παρά μόνον αν συνίσταται βάσει 
κοινωνικής σύμβασης 
- περιλαμβάνει επίσης την επωνυμία της εταιρείας, το αντικείμενο της δραστηριότητας της 
εταιρείας ή την ένδειξη ότι έχει συσταθεί για τη διαχείριση της ιδιοκτησίας της, καθώς και 
την ταυτότητα των μετόχων με την αναφορά του ονόματος ή του επωνύμου, ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου, το όνομα 
- το συμβόλαιο μπορεί να αλλάξει μόνο με τη συμφωνία όλων των εταίρων, με κάθε μέλος 
να έχει μία ψήφο, εκτός αν το κοινωνικό συμβόλαιο καθορίζει διαφορετικά 
- ο μέτοχος μπορεί να προσχωρήσει ή να αποσυρθεί από την εταιρεία αλλάζοντας το 
κοινωνικό συμβόλαιο, ο προσχωρών εταίρος είναι επίσης υπεύθυνος για τα χρέη της 
εταιρείας που προέκυψαν πριν από την προσχώρησή του, αλλά μπορεί να απαιτήσει από 
άλλους εταίρους να του παράσχουν πλήρη αποζημίωση για την παρεχόμενη υπηρεσία και 
για την κάλυψη των δαπανών που συνδέονται με αυτά. 
 
Νομοθετική αρχή 
- το καταστατικό όργανο της εταιρείας αποτελείται από τα μέλη της εταιρείας που πληρούν 
τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, δηλαδή ακεραιότητα, ελεύθερη άσκηση του 
εμπορίου, εκείνους για των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία ή για τα περιουσιακά στοιχεία 
της επιχείρησης στην οποία δραστηριοποιούνται ή εργάστηκαν κατά τα τελευταία 3 χρόνια 
ως μέλη της διοίκησης δεν κινήθηκαν πτωχευτικές διαδικασίες ή εφόσον δεν υπάρχει 
κανένα άλλο κώλυμα στη θητεία τους 
- χωρίς την άδεια όλων των άλλων εταίρων, ο εταίρος δεν μπορεί να ασκεί τις 
δραστηριότητες της επιχείρησης, ούτε προς όφελος άλλων, ούτε να μεσολαβεί για μια άλλη 
επιχείρηση 
- ένας εταίρος δεν μπορεί να είναι μέλος νομικού ή άλλου οργάνου άλλης εμπορικής 
εταιρείας που έχει παρόμοια δραστηριότητα 
- τα κέρδη και οι ζημίες κατανέμονται εξίσου μεταξύ των μετόχων 
- μετά τη λήξη της συμμετοχής της εταιρείας, ο εταίρος είναι υπεύθυνος μόνο για τα χρέη 
της εταιρείας που προέκυψαν πριν από τη λήξη της συμμετοχής του 
- ο μέτοχος έχει δικαίωμα σε ποσοστό 25% του ποσού στο οποίο έχει εκπληρώσει την 
υποχρέωση κατάθεσης 
- απαγορεύεται η μεταβίβαση μεριδίου μετόχου σε δημόσια επιχείρηση 
 
Διάλυση της εταιρείας 
η εταιρεία λύεται: 

i. με την κατάθεση του μετόχου, η οποία έχει κατατεθεί το αργότερο 6 μήνες πριν από 
το τέλος της λογιστικής περιόδου, την τελευταία ημέρα της λογιστικής περιόδου, 
εκτός εάν το κοινωνικό συμβόλαιο καθορίσει διαφορετική προθεσμία, 

ii. την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση του δικαστηρίου, 
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iii. με το θάνατο του εταίρου, εκτός εάν το κοινωνικό συμβόλαιο επιτρέπει την 
κληρονομιά της μετοχής, 

iv. με τη λύση ενός εταίρου νομικής οντότητας, εκτός εάν το κοινωνικό συμβόλαιο 
επιτρέπει τη μεταβίβαση μεριδίου στο νόμιμο διάδοχο, 

v. την ημέρα κατά την οποία αποφασίστηκε η πτώχευση των περιουσιακών στοιχείων 
ενός από τους μετόχους ή με την η απόρριψη αίτησης για την κίνηση διαδικασίας 
αφερεγγυότητας λόγω έλλειψης περιουσίας ή αναβολής της πτώχευσης, διότι η 
περιουσία του εταίρου είναι εντελώς ανεπαρκής, 

vi. την ημέρα κατά την οποία εκδίδεται η απόφαση χορήγησης των χρεών ενός από 
τους μετόχους, 

vii. με την τελική απόφαση για την εκτέλεση απόφασης από τη συμμετοχή εταίρου σε 
εταιρεία ή από το νόμο απόφασης εκτέλεσης που επηρεάζει το μερίδιο ενός 
συνεργάτη στην εταιρεία μετά τη λήξη της προθεσμίας που ορίζεται στην 
πρόσκληση για την εκτέλεση του την εκπλήρωση υποχρέωσης, δυνάμει ειδικής 
νομοθετικής ρύθμισης, και η εξουσία λήψεως αποφάσεως επί του θέματος, σε 
περίπτωση αναστολής εκτελέσεως εντός αυτής της περιόδου  

viii. την ημερομηνία κατά την οποία κανένας από τους εταίρους δεν θα πληροί τις 
παραπάνω απαιτήσεις 

ix. με τον αποκλεισμό ενός μέλους, ιδίως εάν ο εταίρος παραβιάζει σοβαρά τις 
υποχρεώσεις του ή δεν είναι σε θέση να επιτύχει τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε 
η εταιρεία, ή 

x. για άλλους λόγους που καθορίζονται στο κοινωνικό συμβόλαιο. 
  
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Μια ετερόρρυθμη εταιρεία είναι μέρος μιας ιδιωτικής εταιρείας, αν και δεν είναι μια τυπική 
προσωπική εταιρεία. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
- είναι μια εταιρεία στην οποία τουλάχιστον ένας εταίρος εγγυάται για τα χρέη της 
περιορισμένης ευθύνης (Kommanditist – ετερόρρυθμος εταίρος) και τουλάχιστον ένας 
εταίρος για απεριόριστη ευθύνη (Συμπληρωματικός) 
- Η διάταξη της Δημόσιας Εταιρείας περιορισμένης ευθύνης εφαρμόζεται στις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης 
 
Κοινωνικό συμβόλαιο 
- προσδιορίζει ποιός από τους εταίρους είναι συμπληρωματικός και ποιος είναι 
ετερόρρυθμος εταίρος, καθώς και το ποσό της συνεισφοράς κάθε ετερόρρυθμου εταίρου 
- οι μετοχές των υποψηφίων καθορίζονται σύμφωνα με το ποσοστό των καταθέσεων τους 
- ο ετερόρρυθμος εταίρος εκπληρώνει την υποχρέωση κατάθεσης με το ποσό και τον τρόπο 
που καθορίζεται στο κοινωνικό συμβόλαιο, διαφορετικά σε μετρητά και χωρίς 
αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μετά τη σύσταση της συμμετοχής του στην εταιρεία 
- για τα χρέη της εταιρείας, ο ετερόρρυθμος εταίρος με τους άλλους εταίρους εγγυάται 
αλληλεγγύως το ποσό της μη καταβληθείσας κατάθεσής τους, σύμφωνα με το καθεστώς 
εγγραφής στο εμπορικό μητρώο 
- εάν η κοινωνική σύμβαση καθορίζει ότι οι ετερόρρυθμοι εταίροι είναι υπεύθυνοι για τα 
χρέη της εταιρείας μέχρι το καθορισμένο ποσό (περιορισμένο ποσό), το ποσό αυτό θα 
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αναφερθεί στο κοινωνικό συμβόλαιο και δεν μπορεί να συμφωνηθεί μικρότερο ποσό από 
το ποσό της κατάθεσης. 
 
Νομοθετική αρχή 
- το καταστατικό όργανο της εταιρείας είναι όλα μέλη της εταιρείας, το κοινωνικό 
συμβόλαιο μπορεί να προβλέπει ότι το καταστατικό όργανο της εταιρείας είναι μόνο 
ορισμένοι από τους συμπληρωματικούς εταίρους ή ένας από αυτούς 
- εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το κοινωνικό συμβόλαιο, όλα τα μέλη θα 
αποφασίζουν για θέματα που δεν αποδίδονται στον καταστατικό όργανο, με την ειδική 
ψήφο των συμπληρωματικών εταίρων και των ειδικών διοικητών 
- τα κέρδη και οι ζημίες κατανέμονται μεταξύ της επιχείρησης και των συμπληρωματικών 
εταίρων, εκτός εάν η κοινωνική σύμβαση καθορίζει τη διαίρεση και διαιρεί το κέρδος και τη 
ζημία μεταξύ της εταιρείας και των συμπληρωματικών εταίρων, κατά το ήμισυ 
 
Διάλυση της εταιρείας 
- αρκεί να καταργηθεί η ετερόρρυθμη εταιρική σχέση, σύμφωνα με την οποία κανένας από 

τους συμπληρωματικούς εταίρους δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι μέλος μιας 

επιχείρησης βάσει του νόμου, όπως την ακεραιότητα, φραγμός στη συντήρηση και 

άλλες

 
 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Η Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης είναι μια σχετικά νέα μορφή εταιρείας, αλλά και πολύ 
δημοφιλής. Είναι ο απλούστερος τύπος κεφαλαιουχικών εταιρειών, αν και περιέχει πολλά 
στοιχεία προσωπικής εταιρείας. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
- εταιρία της οποίας τα χρέη αναλαμβάνονται εις ολόκληρον από τους μετόχους για το 
ποσό κατά το οποίο δεν εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις κατάθεσης, σύμφωνα με το 
καθεστώς που είναι εγγεγραμμένο στο εμπορικό μητρώο, τη στιγμή που κλήθηκαν να 
εκπληρώσουν την υποχρέωση 
- μια εταιρεία που αποτελείται από 1-50 μετόχους 
- υποχρεωτική κατάθεση στην εταιρεία - το ελάχιστο ποσό κατάθεσης είναι 1 CZK, εκτός αν 
το κοινωνικό συμβόλαιο καθορίζει ότι το ποσό της κατάθεσης είναι υψηλότερο 
- είναι υποχρεωμένοι να δημιουργούν οργανισμούς 
 
Κοινωνικό συμβόλαιο  
- το κοινωνικό συμβόλαιο περιλαμβάνει την επωνυμία της εταιρείας, το αντικείμενο της 
δραστηριότητας ή τη δραστηριότητα της εταιρείας, τον προσδιορισμό των μετόχων με την 
ένδειξη του ονόματος και του τόπου κατοικίας, τον προσδιορισμό του τύπου των μετοχών 
κάθε εταίρου και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που συνδέονται με αυτό, το ποσό της 
κατάθεσης ή των καταθέσεων που αναλογούν στη μετοχή ή τις μετοχές και τον τρόπο των 
ενεργειών τους για την εταιρεία, την υποχρέωση κατάθεσης των ιδρυτών, 
συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας για την εκπλήρωσή της, και μια ένδειξη για το ποιόν 
καθορίζουν οι ιδρυτές, από το εκτελεστικό ή τους διευθυντές 
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- το κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να τροποποιηθεί με συμφωνία όλων των μετόχων και 
απαιτείται δημόσιο έγγραφο για τη συμφωνία αυτή 
- πριν από την υποβολή της αίτησης εγγραφής της εταιρείας στο εμπορικό μητρώο, 
καταβάλλεται ολόκληρη η προκαταβολή και τουλάχιστον το 30% 
- ο εταίρος εκπληρώνει την υποχρέωση κατάθεσης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο 
κοινωνικό συμβόλαιο, αλλά όχι αργότερα από 5 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσης της 
εταιρείας ή από την ανάληψη υποχρέωσης κατάθεσης για τη διάρκεια της εταιρείας 
- η συνεισφορά μπορεί επίσης να είναι μη χρηματική, η οποία εκτιμάται από 
εμπειρογνώμονα που επιλέγεται από τον ειδικό κατάλογο εμπειρογνωμόνων. Οι 
εμπειρογνώμονες επιλέγονται από τους ιδρυτές κατά την ίδρυση της εταιρείας, 
διαφορετικά από το διαχειριστή 
- το κοινωνικό συμβόλαιο μπορεί να επιτρέψει τη δημιουργία διαφόρων τύπων μετοχών, 
εφόσον αυτό καθοριστεί. Ο μέτοχος μπορεί να κατέχει περισσότερες μετοχές, ακόμη και 
διαφορετικών ειδών 
- η μετοχή του μετόχου μπορεί να εκπροσωπείται από πιστοποιητικό μετοχών και κάθε 
μέτοχος μπορεί να μεταβιβάσει το μερίδιό του σε άλλο μέλος 
 
Νομοθετική αρχή 
- Εταιρείες - Διευθύνων Σύμβουλος, Γενική Συνέλευση και Εποπτικό Συμβούλιο 
- το καταστατικό όργανο της εταιρείας είναι ένας ή περισσότεροι διευθυντές, και εάν 
καθοριστεί από το κοινωνικό συμβόλαιο, περισσότερα από ένα μέλη του συλλογικού 
σώματος 
- οι διευθυντές είναι υπεύθυνοι για τη διοίκηση της εταιρείας. Εάν η εταιρεία έχει 
περισσότερους διευθυντές οι οποίοι δεν αποτελούν συλλογικό όργανο, απαιτείται η 
συγκατάθεση της πλειοψηφίας της εταιρείας 
- ο διαχειριστής διασφαλίζει την ορθή τήρηση των προβλεπόμενων αρχείων και 
λογαριασμών, διαχειρίζεται τον κατάλογο των μετόχων και ενημερώνει τους μετόχους για 
τα θέματα της εταιρείας 
- η εταιρεία θα συστήσει εποπτικό συμβούλιο, εάν το καθορίσει το κοινωνικό συμβόλαιο 
- το εποπτικό συμβούλιο εποπτεύει τις δραστηριότητες των διευθυντών, εξετάζει τα 
εμπορικά και λογιστικά βιβλία, άλλα έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις και ελέγχει τα 
δεδομένα που περιέχονται σε αυτά και αναφέρει μία φορά το χρόνο τις δραστηριότητές 
του στη γενική συνέλευση. Το μέλος του εποπτικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι και 
εκτελεστικό μέλος της εταιρείας 
- οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους να μετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας στο πλαίσιο ή 
εκτός της γενικής συνέλευσης 
- η γενική συνέλευση συγκαλείται τουλάχιστον μία φορά για τη λογιστική περίοδο 
- εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από το κοινωνικό συμβόλαιο, η Γενική Συνέλευση 
είναι σε θέση να παραθέτει εάν είναι παρόντες εταίροι που έχουν τουλάχιστον το ήμισυ 
όλων των ψήφων (κάθε εταίρος έχει μία ψήφο για κάθε συνεισφορά 1 CZK) 
- η γενική συνέλευση αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μετόχων 
- απαιτείται η συναίνεση τουλάχιστον δύο τρίτων των ψήφων όλων των μετόχων: 
α) για να αποφασίσει να αλλάξει το περιεχόμενο του κοινωνικού συμβολαίου 
β) για να λάβει μια απόφαση που έχει ως αποτέλεσμα την αλλαγή του κοινωνικού 
συμβολαίου 
γ) την απόφαση αποδοχής μη χρηματικής συνεισφοράς, και  
δ) την απόφαση να τερματιστεί η εταιρεία με εκκαθάριση 
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- οι συμπληρωματικοί μέτοχοι είναι εισηγμένοι στον κατάλογο των μετόχων που 
διαχειρίζονται την εταιρεία 
- οι μέτοχοι συμμετέχουν στα κέρδη που καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση για 
διανομή μεταξύ των μετόχων κατ' αναλογία των μετοχών τους, εκτός αν το κοινωνικό 
συμβόλαιο καθορίζει διαφορετικά. Εκτός αν η κοινωνική σύμβαση ή η γενική συνέλευση 
ορίζουν διαφορετικά, το μερίδιο του κέρδους καταβάλλεται στην χρήματα 
- ένας εταίρος μπορεί να χάσει τη συμμετοχή του στην εταιρεία, εκτελώντας με άλλον 
εταίρο μια συμφωνία για τον τερματισμό της συμμετοχής του μετόχου, τον αποκλεισμό 
του εταίρου ή την ακύρωση της συμμετοχής του μετόχου στο δικαστήριο 
 
Διάλυση της εταιρείας 
- η εταιρεία διαλύεται με συμφωνία εταιρικής σχέσης, η οποία έχει τη μορφή δημόσιας 
πράξης 
  
 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
Η ανώνυμη εταιρεία αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα και πλήρη νομική ικανότητα. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
- εταιρία της οποία το εγγεγραμμένο κεφάλαιο κατανέμεται σε ορισμένο αριθμό μετοχών 
- η εταιρεία αντιμετωπίζει όλους τους μετόχους εξίσου με τους ίδιους όρους  
- το μετοχικό κεφάλαιο μιας ανώνυμης εταιρείας ανέρχεται τουλάχιστον σε 2.000.000 
CZK ή 80.000 ευρώ 
- η μετοχή είναι εγγύηση ασφάλειας ή λογιστικής εγγύησης στην οποία συνδέονται τα 
δικαιώματα του μετόχου, ως μέτοχος, ώστε να συμμετέχει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο 
και το Καταστατικό της Εταιρείας στη διαχείρισή της, τα κέρδη της και το υπόλοιπο 
εκκαθάρισης κατά τη διάλυσή της με εκκαθάριση 
 
Καταστατικά 
- η ίδρυση εταιρείας απαιτεί τη θέσπιση νόμου. Το πρόσωπο που έχει υιοθετήσει το 
καταστατικό και συμμετέχει στην εγγραφή των μετοχών είναι ο ιδρυτής 
- το καταστατικό περιλαμβάνει το όνομα και το αντικείμενο της επιχείρησης ή της 
δραστηριότητας, το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, τον αριθμό μετοχών, την ονομαστική 
τους αξία, τον προσδιορισμό του εάν και πόσες μετοχές θα είναι ονομαστικές ή όχι, εάν 
πρέπει να εκδίδονται μετοχές διαφορετικών ειδών, ο αριθμός των ψήφων που συνδέονται 
με μία μετοχή και ο τρόπος ψηφοφορίας στη γενική συνέλευση. Αν οι μετοχές πρόκειται να 
εκδοθούν με διάφορες ονομαστικές αξίες, το καταστατικό περιλαμβάνει επίσης τον αριθμό 
των ψήφων που αφορούν το ποσό της ονομαστικής αξίας των μετοχών και το συνολικό 
αριθμό των ψήφων στην εταιρεία, μια ένδειξη της εσωτερικής δομής της εταιρείας και τους 
κανόνες για τον προσδιορισμό του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή του 
Εποπτικού Συμβουλίου, μαζί με άλλα στοιχεία, εφόσον το προβλέπει ο νόμος 
 
Νομοθετική αρχή 
- εταιρικά όργανα: το διοικητικό συμβούλιο (η διεύθυνση της εταιρείας) και το εποπτικό 
συμβούλιο (εποπτεύοντας την άσκηση των αρμοδιοτήτων του διοικητικού συμβουλίου και 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας) = δυαδικό σύστημα 
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το Διοικητικό Συμβούλιο (3 μέλη) και ο διευθυντής (ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο) 
= ενιαίο σύστημα 
- μια εταιρεία μπορεί να αλλάξει το σύστημα της εσωτερικής της διάρθρωσης αλλάζοντας 
το καταστατικό της 
- οι μέτοχοι ασκούν το δικαίωμά τους να συμμετέχουν στη διοίκηση της εταιρείας στο 
πλαίσιο ή εκτός της γενικής συνέλευσης 
- η Γενική Συνέλευση είναι σε θέση να παραθέτει εάν υπάρχουν μέτοχοι που κατέχουν 
μετοχές ονομαστικής αξίας ή αριθμό μετοχών που υπερβαίνει το 30% του εγγεγραμμένου 
κεφαλαίου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά 
- η γενική συνέλευση αποφασίζει με απόφαση και πλειοψηφία των παρόντων μετόχων 
- ο μέτοχος καταβάλλει την τιμή έκδοσης των εγγεγραμμένων μετοχών κατά το χρόνο που 
ορίζεται στο καταστατικό ή την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου, αλλά όχι αργότερα από 1 έτος από την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρείας ή 
από την αύξηση του εγγεγραμμένου κεφαλαίου 
- ο μέτοχος δεν μπορεί να απαλλαγεί από την υποχρέωση καταθέσεων, εκτός εάν πρόκειται 
για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου 
- εάν ο μέτοχος βρίσκεται σε αθέτηση ή μέρος της κατάθεσης, το Διοικητικό Συμβούλιο θα 
κληθεί να το εκτελέσει εντός της πρόσθετης προθεσμίας που καθορίζεται από το 
Καταστατικό της Εταιρείας, διαφορετικά εντός 60 ημερών από την ημερομηνία παράδοσης 
της ειδοποίησης 
- ο αποκλεισμένος μέτοχος εγγυάται την εξόφληση της τιμής έκδοσης των εγγεγραμμένων 
μετοχών 
- ο μέτοχος δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει στη Γενική Συνέλευση. Το Καταστατικό 
μπορεί να περιορίσει την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου, καθορίζοντας τον μεγαλύτερο 
αριθμό ψήφων ενός μετόχου 
- εάν αναφέρεται στο καταστατικό, τα μέλη των οργάνων της εταιρείας εκλέγονται με 
σωρευτική ψήφο 
 
Διάλυση της εταιρείας 
- η απόφαση για την κατάργηση του περιορισμού εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Γενικής 

Συνέλευσης, για την οποία απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων των 

μετόχων

 
 

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
Υπάρχουν στενές σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και συνεταιριστικών εταιρειών, ακόμη και 
αν είναι ξεχωριστές μεταξύ τους. 
 
Βασικά χαρακτηριστικά 
- μια κοινότητα μη δεσμευμένου αριθμού ατόμων, που έχει συσταθεί με σκοπό την 
αμοιβαία υποστήριξη των μελών της ή τρίτων μερών, ενδεχομένως για σκοπούς 
επιχειρηματικής δραστηριότητας 
- έχει τουλάχιστον 3 μέλη 
- ο ιδρυτής του συνεταιρισμού είναι το πρόσωπο που υπέβαλε την αίτηση στον ιδρυτικό 
συνεταιρισμό, όχι αργότερα από την έναρξη της συνάντησης σύστασης και δεν αναίρεσε 
την υποβολή αυτή. Η αίτησή του εγκρίθηκε και πληροί τις προϋποθέσεις για την ένταξη και 
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τη σύστασή του, εκτός από την εκπλήρωση της υποχρέωσης κατάθεσης ή τη σύναψη 
σχέσης εργασίας 
- ο συνεταιρισμός μπορεί να είναι οικιστικός = για να εξασφαλίσει τις ανάγκες στέγασης 
των μελών του, μπορεί να διαχειριστεί κατοικίες με διαμερίσματα και μη οικιστικές 
εγκαταστάσεις που ανήκουν σε άλλα πρόσωπα 

κοινωνικός = αναπτύσσει συστηματικά δραστηριότητες με 
βάση την κοινότητα που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής 
συνοχής, με στόχο την κοινωνική ένταξη των μειονεκτούντων ατόμων 
στην κοινωνία, με προτεραιότητα την κάλυψη των τοπικών αναγκών 
και τη χρήση τοπικών πόρων ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και την 
αρμοδιότητα του συνεταιρισμού, ιδίως στον τομέα της δημιουργίας 
θέσεων εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών και της υγειονομικής 
περίθαλψης, της εκπαίδευσης, της στέγασης και της βιώσιμης 
ανάπτυξης 

Καταστατικό 
- η καταστατική συνέλευση του συνεταιρισμού, πέραν της υιοθέτησης του καταστατικού, 
εκλέγει τα μέλη των συνεταιριστικών οργάνων και εγκρίνει τον τρόπο εκπλήρωσης της 
βασικής συνδρομής και ενδεχομένως του τέλους εισόδου 
- το προσχέδιο του καταστατικού συντάσσεται από συν-γράφοντα, ο οποίος είναι φυσικό 
πρόσωπο γραπτώς εξουσιοδοτημένο να το πράξει από τον αιτούντα για την ίδρυση 
συνεταιρισμού 
 
Νομοθετική αρχή 
- Τα συνεταιριστικά σώματα έχουν 
Α) συνέλευση των μελών - τα μέλη του συνεταιρισμού, ο εκκαθαριστής και τα πρόσωπα τα 
οποία έχουν δικαίωμα να συμμετέχει με διαφορετική νομική διάταξη. Μπορούν να 
παραιτηθούν αν υπάρχει πλειοψηφία όλων των μελών με πλειοψηφία όλων των ψήφων, 
των μελών. Κάθε μέλος έχει μία ψήφο σε μια ψηφοφορία 
Β) το Διοικητικό Συμβούλιο - είναι το θεσμικό όργανο ενός συνεταιρισμού, είναι υπεύθυνο 
για τη διαχείριση του συνεταιρισμού, εκπληρώνει τις αποφάσεις μιας συνέλευσης μελών, 
αν δεν έρχεται σε αντίθεση με τους νομικούς κανονισμούς, διασφαλίζει την ορθή τήρηση 
υπογράφει τις οικονομικές καταστάσεις για έγκριση στη συνέλευση των μελών και τα κέρδη 
ή τις ζημίες. Έχει τρία μέλη, εκλέγει τον πρόεδρό του και, κατά περίπτωση, έναν ή 
περισσότερους αντιπροέδρους, εκτός εάν τα καταστατικά ορίζουν ότι εκλέγονται από 
γενική συνέλευση, με πλειοψηφία όλων των μελών της 
Γ) η Επιτροπή Ελέγχου - ελέγχει όλη τη δραστηριότητα του συνεταιρισμού, συζητά τις 
καταγγελίες των μελών και μπορεί να ζητά πληροφορίες και έγγραφα σχετικά με τη 
διαχείριση του συνεταιρισμού. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της η επιτροπή είναι 
ανεξάρτητη από τα άλλα όργανα του συνεταιρισμού. Γνωμοδοτεί γραπτώς για κάθε 
οικονομικό δελτίο, ελέγχει τις ζημίες του συνεταιρισμού και κάνει πρόταση απόφασης για 
την καταβολή των τελών των μελών ή των ελλείψεων που έχει διαπιστώσει η Επιτροπή 
Ελέγχου, στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εποπτεία ανάκτησης. Έχει 3 μέλη, μπορεί να 
εκλέξει τον πρόεδρό της και, εάν χρειαστεί, έναν ή περισσότερους αντιπροέδρους 
Δ) άλλοι οργανισμοί που έχουν συσταθεί με καταστατικό 
- ένα μέλος του συνεταιρισμού μπορεί να είναι μόνο μέλος του συνεταιρισμού, κάθε μέλος 
του συνεταιρισμού έχει μία ψήφο στο σώμα του συνεταιρισμού, η θητεία δεν υπερβαίνει 
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τα 5 έτη, η θητεία των μελών του συνεταιρισμού στο εκλεγμένο σώμα λήγει για όλα τα μέλη 
του με τον ίδιο τρόπο 
- σε έναν συνεταιρισμό με λιγότερα από 50 μέλη, το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι το 
διοικητικό συμβούλιο δεν είναι συστημένο και ότι ο καταστατικός οργανισμός είναι ο 
πρόεδρος του συνεταιρισμού 
- κάθε μέλος συμμετέχει στο βασικό κεφάλαιο του συνεταιρισμού με βασική εισφορά 
μέλους 
- το ποσό της βασικής συμμετοχής είναι ίσο για όλα τα μέλη του συνεταιρισμού, η 
υποχρέωση καταβολής στο εύρος της διαφοράς μεταξύ της βασικής εγγύησης και της 
προκαταβολής πρέπει να εκπληρωθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο καταστατικό, 
η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 3 χρόνια 
 
Διάλυση της εταιρείας 
- ο συνεταιρισμός διαλύεται με απόφαση της συνέλευσης μελών, με δικαστική απόφαση, 
μετά τη λήξη της περιόδου για την οποία ιδρύθηκε ο συνεταιρισμός ή με την επίτευξη του 
σκοπού 
  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι μια δραστηριότητα που εκτελείται από έναν 
επιχειρηματία με συνέπεια, ανεξάρτητα, στο δικό του όνομα, με δική του ευθύνη και για να 
κερδίσει χρήματα. Όλοι αυτοί οι επιχειρηματικοί χαρακτήρες πρέπει να εκπληρωθούν 
ταυτόχρονα. 
Επιχειρηματίας είναι ένα πρόσωπο εγγεγραμμένο στο Εμπορικό Μητρώο (δημόσιος 
κατάλογος στον οποίο καταχωρούνται τα νόμιμα στοιχεία για τους επιχειρηματίες και 
φυλάσσεται σε ηλεκτρονική μορφή), ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες βάσει 
εμπορικής άδειας ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα με μη εμπορική άδεια ή 
εκμεταλλεύεται γεωργική παραγωγή και είναι καταχωρημένος σύμφωνα με ειδικούς 
κανονισμούς. 
Τα θέματα των εμπορικών εταιρειών ρυθμίζονται από το νόμο αριθ. 90/2012 Coll. για τις 
εμπορικές εταιρείες και τους συνεταιρισμούς (νόμος περί εμπορικών εταιρειών) και τον 
νόμο αριθ. 89/2012 Coll., αστικός κώδικας. 
Οι επιχειρήσεις είναι νομικές οντότητες και, ως οντότητα με δικαιώματα και υποχρεώσεις, 
θα είναι υπεύθυνες για τις υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με το νόμο, οι επιχειρήσεις και οι 
συνεταιρισμοί θεωρούνται εμπορικές εταιρείες. Οι εμπορικές εταιρείες περιλαμβάνουν την 
ανώνυμη εταιρεία, την ετερόρρυθμη εταιρεία, την εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, την 
ανώνυμη εταιρεία, την ευρωπαϊκή εταιρεία και τον ευρωπαϊκό όμιλο οικονομικών 
συμφερόντων. Οι συνεταιρισμοί περιλαμβάνουν τον συνεταιρισμό και τον ευρωπαϊκό 
συνεταιριστικό οργανισμός. 
  
 
ΚΟΥΙΖ 
1. Είναι σωστή η δήλωση; «Η επιχειρηματικότητα είναι μια δραστηριότητα την οποία ο 
επιχειρηματίας εκτελεί σε συνεχή βάση, ανεξάρτητα, στο όνομά του, με δική του ευθύνη, 
και δεν υπάρχει λόγος να αποκομίσει κέρδος». 
Α) Ναι 
Β) Όχι 
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2. Είναι σωστή η δήλωση; "Δημόσιος κατάλογος που καταγράφει τα νόμιμα στοιχεία για 
τους επιχειρηματίες και φυλάσσεται σε έντυπη μορφή". 
Α) Ναι 
Β) Όχι 
 
3. Είναι σωστή η δήλωση; "Ένας επιχειρηματίας μπορεί να είναι μόνο ένα άτομο." 
Α) Ναι 
Β) Όχι 
 
4.Οι εμπορικές εταιρείες περιλαμβάνουν: 
Α) Συνεταιρισμό 
Β) Περιορισμένη συνεργασία 
Γ) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
Δ) Μετοχική εταιρεία 
Ε) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
 
5. Μια εμπορική εταιρεία συστήνεται: 
Α) τη στιγμή της υπογραφής του ιδρυτικού εγγράφου 
Β) γράφοντας στον αντιπρόσωπο του λιανοπωλητή 
Γ) με τη σύναψη συμφωνίας σχετικά με τη μορφή και το περιεχόμενο του ιδρυτικού 
εγγράφου 
Δ) από τη σύμβαση ιδρυτικού οργανισμού 
 
6. Οι προσωπικές συνεργασίες περιλαμβάνουν: 
Α) Περιορισμένη συνεργασία 
Β) Μετοχική εταιρεία 
Γ) Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 
Δ) Συνεταιρισμό 
 
7. Το ελάχιστο ποσό κατάθεσης σε μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης είναι: 
Α) 100 CZK 
Β) 1.000.000 CZK 
Γ) 1.CZK 
Δ) 10.000 CZK 
  
ΠΗΓΕΣ 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89 
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90/zneni-20170114 
POKORNÁ, HOLEŠOVSKÝ, LASÁK, PEKÁREK A KOL. Επιχειρηματικές εταιρείες και 

συνεταιρισμοί. Prague: C.H.Beck, 2014. σελ.448 
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5. 

Ενότητα 5 

Σημαντικά θέματα αστικού και 

δημοσίου δικαίου 
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ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΖΥΓΙΩΝ 

Στην Τσεχική Δημοκρατία οι γάμοι ρυθμίζονται βάσει της ενότητας οικογενειακού 

δικαίου του Αστικού Κώδικα, ως ιδιωτικό δίκαιο. Οι βασικές αρχές του οικογενειακού 

δικαίου περιλαμβάνουν την αρχή της ευημερίας των τέκνων, την αρχή της ισότητας 

των υποκειμένων του οικογενειακού δικαίου και την αρχή της αλληλοβοήθειας. 

Ο γάμος είναι ένας μόνιμος δεσμός μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, με βασικό 

σκοπό τη δημιουργία οικογένειας, τη σωστή ανατροφή των τέκνων, την 

αλληλοϋποστήριξη και την αλληλοβοήθεια. Ο γάμος είναι το αποτέλεσμα της 

ελεύθερης και απόλυτης επιβεβαίωσης της βούλησης ενός άνδρα και μιας γυναίκας 

(αρραβωνιασμένο ζευγάρι) που προτίθενται να παντρευτούν μεταξύ τους. 

Ένας γάμος μπορεί να είναι πολιτικός ή θρησκευτικός. Ο πολιτικός γάμος γίνεται 

μεταξύ δύο συζύγων που επιθυμούν να παντρευτούν μεταξύ τους, αυτοπροσώπως, κι 

ενώπιον μιας δημόσιας αρχής που θα τελέσει τη γαμήλια τελετή παρουσία του 

ληξίαρχου. Ο θρησκευτικός γάμος γίνεται μεταξύ δύο συζύγων που επιθυμούν να 

παντρευτούν μεταξύ τους, αυτοπροσώπως, κι ενώπιον ενός εκκλησιαστικού φορέα ή 

μιας θρησκευτικής οργάνωσης εξουσιοδοτημένης για την τέλεση γάμων βάσει έτερου 

δικαίου. Για να τελεστεί γάμος, οι σύζυγοι πρέπει αρχικά να υποβάλουν ένα 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από το ληξιαρχείο στη δικαιοδοσία του οποίου εμπίπτει 

ο γάμος. Στο εν λόγω πιστοποιητικό πρέπει να βεβαιώνεται πως οι σύζυγοι πληρούν 

όλες τις προβλέψεις του περί γάμου νόμου. Από την έκδοση του πιστοποιητικού έως 

τη γαμήλια τελετή δεν πρέπει να έχουν μεσολαβήσει πάνω από έξι μήνες. Εφόσον 

τελεστεί ο γάμος,  ένας από τους συζύγους οφείλει να υποβάλει το αρχείο του γάμου 

στο ληξιαρχείο του οποίου τη διοικητική περιφέρεια έχει τελεστεί ο γάμος εντός τριών 

εργάσιμων ημερών από την τέλεση του γάμου. 
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Η γαμήλια τελετή είναι δημόσια και εορταστική· τελείται παρουσία δύο μαρτύρων. 

Στη γαμήλια τελετή πρέπει να δηλωθεί πως το επώνυμο ενός εκ των δύο συζύγων θα 

είναι το κοινό επώνυμο των συζύγων, ή πως θα διατηρηθούν και τα δύο επώνυμα, ή 

πως το επώνυμο ενός εκ των δύο συζύγων θα είναι το κοινό επώνυμο και το επώνυμο 

του συζύγου που δεν θα είναι κοινό θα προστεθεί δίπλα στο κοινό επώνυμο. Εάν οι 

σύζυγοι διατηρήσουν τα επώνυμά τους, θα πρέπει να δηλώσουν κατά τη γαμήλια 

τελετή ποιο από τα δύο επώνυμα επιθυμούν να λάβουν τα μελλοντικά τέκνα που θα 

αποκτήσουν μαζί. 

Κάθε πολίτης της Τσεχικής Δημοκρατίας δύναται να παντρευτεί κι εκτός της 

επικράτειας της Τσεχικής Δημοκρατίας ενώπιον της διπλωματικής αρχής ή του 

προξενικού γραφείου της Τσεχικής Δημοκρατίας. 

 

Νομικά κωλύματα στην τέλεση γάμου 

➢ απαγορεύεται ο γάμος ανηλίκων χωρίς πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας  

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τον γάμο ανηλίκου 

χωρίς πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας που έχει συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της 

ηλικίας εφόσον υφίστανται σημαντικοί λόγοι. 

➢ απαγορεύεται η σύναψη γάμου από πρόσωπο με περιορισμένη δικαιοδοσία στον εν λόγω 

τομέα 

➢ απαγορεύεται ο γάμος ατόμων που είναι παντρεμένα ή έχουν συνάψει συμφωνητικό 

συμβίωσης ή έτερο συμφωνητικό συμβίωσης ως έχει στο εξωτερικό, σε περιπτώσεις που  

ο γάμος, το συμφωνητικό συμβίωσης ή τα έτερα συμφωνητικά του εξωτερικού έχουν 

συναφθεί στο εξωτερικό   

➢ απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ προγόνων και απογόνων, όπως επίσης μεταξύ αδελφών· 

το ίδιο ισχύει για άτομα που έχουν αποκτήσει συγγένεια μέσω υιοθεσίας  
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➢ απαγορεύεται ο γάμος μεταξύ κηδεμόνα και κηδεμονευόμενου, μεταξύ παιδιού και του 

ατόμου που έχει αναλάβει την κηδεμονία του, ή μεταξύ θετού γονέα και υιοθετημένου 

τέκνου 

Εάν έχει τελεστεί γάμος ενώ έχει αποτραπεί κάποιο νομικό κώλυμα, το δικαστήριο 

οφείλει να κηρύξει άκυρο τον γάμο κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε προσώπου με 

σχετικό έννομο συμφέρον, εκτός εάν ο γάμος ανατρέψει το κώλυμα ως περιορισμένου 

εύρους. Κάθε γάμος θεωρείται έγκυρος έως ότου κηρυχθεί άκυρος. Εάν ένας γάμος 

κηρυχθεί άκυρος, θεωρείται σαν να μην είχε τελεστεί ποτέ.  

Ένας γάμος δεν μπορεί να κηρυχτεί άκυρος εάν έχει πάψει να υφίσταται ή εάν ήδη 

έχει γίνει διόρθωση. Επίσης, ένας γάμος δεν μπορεί να κηρυχτεί άκυρος εάν έχει 

τελεστεί από ανήλικο χωρίς πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας ή από άτομο με 

περιορισμένη νομική ικανότητα στον συγκεκριμένο τομέα και έχει γίνει σύλληψη 

τέκνου που γεννήθηκε ζωντανό. 

 

Υποχρεώσεις και δικαιώματα των συζύγων 

Οι σύζυγοι έχουν ίσες υποχρεώσεις και ίσα δικαιώματα. Οι σύζυγοι οφείλουν να 

δείχνουν αλληλοσεβασμό, να ζουν μαζί, να είναι πιστοί, να σέβονται ο ένας την 

αξιοπρέπεια του άλλου, να προάγουν τους εαυτούς τους, να διατηρούν μια 

οικογενειακή εστία, να δημιουργήσουν ένα υγειές οικογενειακό περιβάλλον και να 

φροντίζουν τα τέκνα που έχουν αποκτήσει μαζί. 

Κάθε σύζυγος έχει το δικαίωμα να μαθαίνει από τον/τη σύζυγό του/της ό,τι αφορά το 

εισόδημα και τα περιουσιακά στοιχεία του/της, τις τρέχουσες και ενδεχόμενες 

μελλοντικές εργασίες του/της, τις σπουδές και τις συναφείς δραστηριότητές του/της. 

Κατά την επιλογή των εργασιών, των σπουδών και των συναφών δραστηριοτήτων, ο/η 

σύζυγος πρέπει να λαμβάνει υπόψη το συμφέρον της οικογένειας, τον/τη σύζυγό 

του/της και τα ανήλικα τέκνα που δεν έχουν ακόμη πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας 
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και ζουν μαζί με τους συζύγους στην οικογενειακή εστία, καθώς και -κατά περίπτωση- 

τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. 

Οι σύζυγοι έχουν το δικαίωμα να εκπροσωπούν τους/τις συζύγους τους στις συνήθεις 

υποθέσεις τους. Οι σύζυγοι έχουν αμοιβαίες υποχρεώσεις συντήρησης, στον βαθμό 

που αμφότεροι έχουν ουσιαστικά την ίδια υλική και πολιτισμική συμβολή. Οι 

υποχρεώσεις συντήρησης των τέκνων και των γονέων προηγούνται της υποχρέωσης 

συντήρησης μεταξύ των συζύγων. 

Όλα όσα ανήκουν στον/στη σύζυγο και έχουν αξία, χωρίς να εξαιρούνται από τον 

νόμο, αποτελούν μέρος της κοινής ιδιοκτησίας των συζύγων. Αυτό δεν ισχύει εάν η 

κοινή ιδιοκτησία πάψει να υφίσταται βάσει νόμου. 

 

Λύση του γάμου 

Στα μάτια του νόμου, ένας γάμος λύεται κατόπιν διαζυγίου, κατόπιν θανάτου ενός εκ 

των συζύγων και έπειτα από τη δήλωση του θανάτου. 

Ένας γάμος μπορεί να λυθεί μέσω διαζυγίου εάν η συγκατοίκηση έχει πληγεί βαθιά, 

μόνιμα και ανεπανόρθωτα, χωρίς πιθανότητα αποκατάστασης. Ακόμη κι εάν η έγγαμη 

συμβίωση έχει διαταραχθεί, δεν μπορεί να εκδοθεί διαζύγιο εάν το διαζύγιο έρχεται 

σε σύγκρουση: 

i) με τα συμφέροντα ανήλικου τέκνου των συζύγων που δεν έχει πλήρη ικανότητα 

δικαιοπραξίας· τα συμφέροντα των τέκνων εντός του γάμου καθορίζονται 

επίσης από το δικαστήριο μέσω ερώτησης του/της κηδεμόνα που έχει οριστεί 

από το δικαστήριο για τη διαδικασία ρύθμισης της σχέσης με το παιδί κατά την 

περίοδο μετά το διαζύγιο· 

ii) με τα συμφέροντα του/της συζύγου που δεν έχει συμβάλλει στο διαζύγιο 

αθετώντας τις συζυγικές υποθέσεις και που θα ζημιωνόταν σημαντικά λόγω του 

διαζυγίου, υπό ιδιαίτερες συνθήκες υπέρ της συντήρησης του γάμου, εκτός εάν 

οι σύζυγοι έχουν μείνει μαζί τουλάχιστον τρία χρόνια. 
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Εάν οι σύζυγοι έχουν ανήλικο τέκνο χωρίς πλήρη ικανότητα δικαιοπραξίας, η 

ακρόαση για τον γάμο δεν πρόκειται να γίνει έως ότου ληφθεί απόφαση για τις 

συνθήκες του τέκνου κατά την περίοδο έπειτα από το διαζύγιο. 

Εάν και ο/η έτερος/η σύζυγος συμμετέχει στην κατάθεση αγωγής διαζυγίου από 

τον/την έτερο/η σύζυγο, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει την έκδοση διαζυγίου 

χωρίς να συγκεκριμενοποιηθούν τα αίτια της διάλυσης του γάμου εφόσον κρίνει πως οι 

σύζυγοι έχουν την ίδια αξίωση περί έκδοσης διαζυγίου, πως η πρόθεσή τους για την 

έκδοση διαζυγίου είναι αληθής και εφόσον: 

i) κατά την ημερομηνία έναρξης της αγωγής διαζυγίου ο γάμος είχε διαρκέσει 

τουλάχιστον ένα έτος και οι σύζυγοι δεν έχουν μείνει μαζί πάνω από έξι μήνες· 

ii) οι σύζυγοι είναι γονείς ανήλικου τέκνου που δεν έχει πλήρη ικανότητα 

δικαιοπραξίας, έχουν συμφωνήσει να ρυθμίσουν τις συνθήκες του παιδιού κατά 

την περίοδο έπειτα από το διαζύγιο και το δικαστήριο έχει εγκρίνει τη 

συμφωνία· 

iii) οι σύζυγοι έχουν συμφωνήσει να ρυθμίσουν τα θέματα των περιουσιακών 

στοιχείων, του σπιτιού και -κατά περίπτωση- της συντήρησης για την περίοδο 

έπειτα από το διαζύγιο. 

 

 

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

Τα μισθωτήρια συμβόλαια είναι ένα σύνηθες είδος συμβολαίου που χρησιμοποιείται 

συχνά τόσο από επιχειρηματίες όσο και από ιδιώτες. Τα μισθωτήρια συμβόλαια 

εμπίπτουν στον Αστικό Κώδικα. Μέσω ενός μισθωτηρίου συμβολαίου, ο εκμισθωτής 

εκχωρεί στον μισθωτή προσωρινή εκμετάλλευση. Ο μισθωτής δεσμεύεται να 

καταβάλλει στον εκμισθωτή ένα αντίτιμο που είναι γνωστό ως μίσθωμα. Αντικείμενο 
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της μίσθωσης μπορεί να είναι ένα ακίνητο (ή μέρος αυτού) ή ένα κινητό περιουσιακό 

στοιχείο. Επίσης, είναι δυνατή η μίσθωση ενός πράγματος που πρόκειται να συμβεί 

μόνο στο μέλλον, εφόσον είναι δυνατό να προσδιοριστεί με επαρκή ακρίβεια ο χρόνος 

σύναψης της μίσθωσης. 

Ένα μισθωτήριο συμβόλαιο μπορεί να συναφθεί προφορικά, μόνο για τη μίσθωση 

διαμερίσματος ή σπιτιού προκειμένου να εξασφαλίζονται οι ανάγκες στέγασης που 

προβλέπονται από τη νομοθεσία με υποχρεωτική έγγραφη μορφή. 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή του αντικειμένου 

της μίσθωσης, την ημερομηνία μίσθωσης του εν λόγω αντικειμένου στον μισθωτή, την 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται το αντικείμενο της μίσθωσης όταν το αναλαμβάνει ο 

μισθωτής, τον σκοπό της μίσθωσης, τη χρονική διάρκεια της μίσθωσης, το ποσό του 

μισθώματος, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μερών, (η προκαταβολή είναι 

τυπική), την πιθανότητα πρόωρου τερματισμού της μίσθωσης, την πιθανότητα 

εφαρμογής αλλαγών κτλ. 

Το μισθωτήριο συμβόλαιο μπορεί να είναι ορισμένης ή αορίστου διαρκείας. Εάν στο 

συμβόλαιο δεν διευκρινίζεται η συμφωνηθείσα διάρκεια μίσθωσης, τότε πρόκειται για 

μίσθωση αορίστου διαρκείας. 

Οι διαπραγματεύσεις για το ενοίκιο μπορούν να γίνουν σε αποκλειστική ή μη 

αποκλειστική βάση. Σε περίπτωση αποκλειστικής μίσθωσης, μόνο ο μισθωτής έχει το 

αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης του αντικειμένου της μίσθωσης. 

Το μίσθωμα καταβάλλεται έναντι του συμφωνηθέντος (χρηματικού) ποσού και βάσει 

των συμφωνηθέντων όρων. Το μίσθωμα μπορεί να καταβάλλεται, επίσης, σε νόμισμα 

διαφορετικό των κορόνων Τσεχίας ή π.χ. σε τακτικά μισθώματα του μισθωτή. Συχνά 

οι εκμισθωτές ζητούν ετήσια αναπροσαρμογή (αύξηση) του ενοικίου, ώστε να 

αντανακλάται η αύξηση του δείκτη τιμών καταναλωτή και του πληθωρισμού. Κατά 

βάση, ο πληθωρισμός δημοσιεύεται ετησίως από τη Στατιστική Υπηρεσία της 

Τσεχίας. Έγκειται στα μέρη να συμφωνήσουν εάν το μίσθωμα θα μεταβάλλεται 
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αυτόματα ετησίως ή εάν ο εκμισθωτής θα ενημερώνει τον μισθωτή για τυχόν 

μεταβολές του μισθώματος (εκ των προτέρων), καθώς και εάν το μίσθωμα δύναται να 

μειωθεί εφόσον καταστεί απαραίτητο. 

Γενικά, ο νόμος δεν περιορίζει το ποσό της ασφάλειας (προκαταβολής) που οφείλει να 

δώσει ο μισθωτής στον εκμισθωτή ως εγγύηση για τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει 

βάσει του μισθωτηρίου συμβολαίου. Σχετικά με την προκαταβολή αποφασίζει ο 

εκμισθωτής. 

 

Ο εκμισθωτής: 

• έχει το δικαίωμα να διασφαλίσει τις αξιώσεις του έναντι του μισθωτή δια του 

εννόμου δικαιώματος κράτησης 

• οφείλει να εκχωρήσει μαζί με το αντικείμενο της μίσθωσης όλα όσα είναι 

απαραίτητα για τη δέουσα χρήση του εν λόγω αντικειμένου 

• οφείλει να παρέχει στον μισθωτή την αδιατάρακτη χρήση του περιουσιακού 

στοιχείου καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης  

•  δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελαττώματα του αντικειμένου της μίσθωσης που 

κατά τον χρόνο σύναψης του μισθωτηρίου συμβολαίου ήταν γνωστά στα μέρη 

και που δεν παρακωλύουν τη χρήση του αντικειμένου 

Ο μισθωτής: 

• οφείλει να χρησιμοποιεί το αντικείμενο ως δέων οικονομικός φορέας για τους 

σκοπούς ή τους συνήθεις σκοπούς, και να καταβάλλει το μίσθωμα 

• εάν το ελάττωμα αναμένεται να αποκατασταθεί από τον εκμισθωτή, ο μισθωτής 

μπορεί να χρησιμοποιήσει με δυσκολία το αντικείμενο και ο εκμισθωτής δεν 

έχει αποδεχτεί το ελάττωμα ακόμη και κατόπιν ειδοποίησης για το δικαίωμα 

του μισθωτή για εύλογη μείωση του μισθώματος, ενώ υπάρχει και η 
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δυνατότητα να κάνει την επισκευή μόνος του και να ζητήσει αποζημίωση για 

τα σχετικά έξοδα  

• οφείλει να ενημερώσει τον εκμισθωτή πως το αντικείμενο της μίσθωσης έχει 

κάποιο ελάττωμα που πρέπει να αποκατασταθεί από τον εκμισθωτή αμέσως 

μόλις εντοπιστεί το σχετικό ελάττωμα  

• οφείλει να επιτρέψει στον εκμισθωτή να επιθεωρήσει, να μισθώσει ή να 

παραχωρήσει πρόσβαση στο αντικείμενο της μίσθωσης προκειμένου να γίνουν 

οι απαραίτητες εργασίες επισκευής ή συντήρησης του αντικειμένου, ενώ ο 

εκμισθωτής οφείλει να ενημερώσει εγκαίρως τον μισθωτή σχετικά με την 

προαναφερθείσα επιθεώρηση   

Υπενοικίαση  

 Εφόσον συμφωνεί ο εκμισθωτής, ο μισθωτής δύναται να εκχωρήσει το δικαίωμα 

εκμετάλλευσης σε τρίτο μέρος. Εάν υπάρχει έγγραφο μισθωτήριο συμβόλαιο, η 

συναίνεση του εκμισθωτή πρέπει επίσης να δοθεί εγγράφως. 

Η μίσθωση μπορεί να καταλήξει σε τερματισμό του αντικειμένου της μίσθωσης, σε 

συμφωνία των μερών για πρόωρο τερματισμό της μίσθωσης, σε τερματισμό από τον 

μισθωτή χωρίς διάδοχο, σε λήξη της διάρκεια μίσθωσης ή σε μονομερή τερματισμό 

της μίσθωσης. 

Οι μισθώσεις αορίστου διαρκείας τερματίζονται από πλευράς ενός εκ των μερών. Εάν 

πρόκειται για κινητό περιουσιακό στοιχείο, προβλέπεται προθεσμία ειδοποίησης ενός 

μήνα. Εάν πρόκειται για ακίνητο περιουσιακό στοιχείο, προβλέπεται προθεσμία 

ειδοποίησης τριών μηνών. Δεν υφίσταται υποχρέωση αιτιολόγησης· αυτό δεν ισχύει 

εάν το μέρος έχει δικαίωμα τερματισμού της μίσθωσης άνευ ειδοποίησης. 

Εάν ο μισθωτής κάνει χρήση του αντικειμένου της μίσθωσης έπειτα από τη διάρκεια 

μίσθωσης και ο εκμισθωτής δεν ζητήσει από τον μισθωτή την παράδοση του 

αντικειμένου της μίσθωσης εντός ενός μήνα, τότε το μισθωτήριο συμβόλαιο 

ανανεώνεται βάσει των ήδη συμφωνηθέντων όρων. Εάν η αρχική διάρκεια μίσθωσης 
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ήταν μεγαλύτερη του ενός έτους, στην προκειμένη περίπτωση γίνεται ετήσια. Εάν ήταν 

μικρότερη του ενός έτους, ισχύει για το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Επιχειρηματική μίσθωση κινητών περιουσιακών στοιχείων 

 Οι επιχειρηματίες που ασχολούνται με ενοικιάσεις μισθώνουν κινητά περιουσιακά 

στοιχεία έναντι χρημάτων. Συνήθως πρόκειται για βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι 

συνηθέστερες περιπτώσεις επιχειρηματικών μισθώσεων αφορούν τη μίσθωση 

τεχνολογικού εξοπλισμού, εργαλείων, εξοπλισμού εγκαταστάσεων κτλ. Ο μισθωτής 

έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη μίσθωση ανά πάσα στιγμή, η διάρκεια είναι δέκα 

ημέρες.  

Μίσθωση μέσων μεταφοράς 

Μέσω της μίσθωσης ο εκμισθωτής δεσμεύεται να εκχωρήσει στον μισθωτή για 

ορισμένο χρονικό διάστημα την εκμετάλλευση των μέσων μεταφοράς, και ο μισθωτής 

από την πλευρά του δεσμεύεται να καταβάλλει το μίσθωμα στον εκμισθωτή. Ο 

εκμισθωτής εκχωρεί τα μέσα μεταφοράς στον μισθωτή μαζί με τα απαραίτητα 

έγγραφα για τη λειτουργία των μέσων μεταφοράς, κατά τον συμφωνηθέντα χρόνο, 

διαφορετικά χωρίς καθυστέρηση έπειτα από τη σύναψη του συμβολαίου. Εφόσον έχει 

κανονιστεί, ο μισθωτής καλύπτει μόνο τα μέσα μεταφοράς. Ο μισθωτής πληρώνει το 

μίσθωμα έπειτα από την ολοκλήρωση της χρήσης των μέσων μεταφοράς. Ωστόσο, εάν 

έχει συμφωνηθεί μίσθωση με διάρκεια άνω των τριών μηνών, ο μισθωτής καταβάλλει 

το μίσθωμα στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα. 

 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Το φορολογικό σύστημα της Τσεχικής Δημοκρατίας έχει παρόμοια βασικά 

χαρακτηριστικά με τα συστήματα των περισσότερων προηγμένων χωρών, ιδίως των 
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ευρωπαϊκών. Οι φορολογικές εισπράξεις προέρχονται σε γενικές γραμμές εξίσου από 

έμμεσους και άμεσους φόρους. 

Οι άμεσοι φόροι περιλαμβάνουν: φόρο εισοδήματος, φόρο εταιρειών, φόρο ακίνητης 

περιουσίας, οδικά τέλη, φόρο ιδιοκτησίας. 

Οι έμμεσοι φόροι περιλαμβάνουν: φόρο προστιθέμενης αξίας, ειδικό φόρο 

κατανάλωσης. 

Οι θεσμικές προθεσμίες φορολογικής συμμόρφωσης διαφέρουν όχι μόνο ανάλογα με 

το είδος του φόρου, αλλά και ανάλογα με το εύρος των αγαθών ή τον επιχειρηματικό 

κλάδο. Οι φορολογούμενοι που σύμφωνα με τον νόμο 353/2003 περί ειδικού φόρου 

κατανάλωσης, όπως έχει αναθεωρηθεί, οφείλουν να πληρώσουν φόρο, υποχρεούνται να 

υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση για κάθε φόρο στο τελωνείο εντός 25 

ημερών από το πέρας της φορολογητέας περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκε η 

εν λόγω υποχρέωση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του 

νόμου περί ειδικού φόρου κατανάλωσης. 

Κατά την εισαγωγή επιλεγμένων προϊόντων, η φορολογική δήλωση θεωρείται 

τελωνειακή δήλωση δια της οποίας προτείνεται η αποδέσμευση επιλεγμένων 

προϊόντων βάσει του σχετικού τελωνειακού καθεστώτος. 

Σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του νόμου περί ειδικού φόρου κατανάλωσης, τα 

νομικά και φυσικά πρόσωπα που υπάγονται σε καθεστώς φορολογούμενου έχουν το 

δικαίωμα να ζητήσουν επιστροφή φόρου σε περίπτωση που έχουν αγοράσει, έχουν 

κατασκευάσει οι ίδιοι και έχουν αποδεδειγμένα χρησιμοποιήσει π.χ. ορυκτέλαια για 

θέρμανση και επιλεγμένα ορυκτέλαια για πρωτογενή γεωργική παραγωγή και 

διαχείριση των δασών, τα οποία έχουν αγοραστεί ή παραχθεί από άλλη (τεχνική) 

βενζίνη και αποδεδειγμένα χρησιμοποιούνται για σκοπούς πέραν της πώλησης, για 

κινητήρες πρόωσης, για την παραγωγή θερμότητας ή για την κατασκευή μειγμάτων. 

 

Φόρος προστιθέμενης αξίας 
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Αντικείμενο του φόρου είναι: 

• η παροχή αγαθών έναντι ανταλλάγματος από φορολογούμενο πρόσωπο στο 

πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας με τόπο διεξαγωγής εντός της 

χώρας   

• η παροχή υπηρεσιών έναντι ανταλλάγματος από φορολογούμενο πρόσωπο στο 

πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας με τόπο διεξαγωγής εντός της 

Τσεχικής Δημοκρατίας   

• η απόκτηση αγαθών από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι 

αντιτίμου, που πραγματοποιείται εντός της χώρας από φορολογούμενο 

πρόσωπο στο πλαίσιο μιας οικονομικής δραστηριότητας ή από μη 

φορολογούμενο νομικό πρόσωπο (μη συσταθέντος ή ιδρυθέντος για 

επιχειρηματικούς σκοπούς) ή η απόκτηση νέων μέσων μεταφοράς από άλλο 

κράτος μέλος έναντι αντιτίμου από μη φορολογούμενο πρόσωπο  

• η εισαγωγή αγαθών με τόπο διεξαγωγής εντός της Τσεχικής Δημοκρατίας 

 

Φορολογούμενο πρόσωπο είναι ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διενεργεί 

ανεξάρτητα οικονομικές δραστηριότητες, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά βάσει 

νόμου. Επίσης, φορολογούμενο πρόσωπο είναι ένα νομικό πρόσωπο που δεν έχει 

συσταθεί ή συστάθηκε με σκοπό τη διεξαγωγή επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά 

τη διεξαγωγή οικονομικών δραστηριοτήτων. Το κράτος, τα διαμερίσματα, οι νομοί, οι 

οργανωτικές μονάδες του κράτους, οι εθελοντικές ενώσεις νομών, η πρωτεύουσα της 

Πράγας και οι περιφέρειές της, τα νομικά πρόσωπα που έχουν συσταθεί ή συστάθηκαν 

μέσω ειδικού νομικού κανονισμού ή σύμφωνα με ειδικό νομικό κανονισμό δεν 

θεωρείται πως ασκούν εξουσίες στο πλαίσιο των φορολογούμενων προσώπων 

δημόσιας διοίκησης, ακόμη και όταν χρεώνουν αμοιβή για την άσκηση των εν λόγω 

αρμοδιοτήτων. 

Ο φορολογούμενος γίνεται φορολογούμενο πρόσωπο συσταθέν στην Τσεχική 

Δημοκρατία εφόσον ο κύκλος εργασιών του το πολύ για τους 12 προηγούμενους 
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διαδοχικούς μήνες υπερβαίνει το ποσό του 1.000.000 κορόνων Τσεχίας, εξαιρουμένων 

των προσώπων που διενεργούν μόνο απαλλασσόμενες συναλλαγές χωρίς φορολογική 

έκπτωση. Το φορολογούμενο πρόσωπο είναι υπόχρεο από την πρώτη ημέρα του 

δεύτερου μήνα που έπεται του μήνα κατά τον οποίο συντελέστηκε υπέρβαση του 

κύκλου εργασιών, εφόσον δεν έχει πληρωθεί προκαταβολικά από τον υπόχρεο. 

Βάσει του σχεδίου μεταβίβασης του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), προβλέπεται 

παράταση έως τον Ιούλιο για την παροχή εργατών για κατασκευαστικές εργασίες και 

εργασίες συναρμολόγησης, για την παράδοση αγαθών ως εγγύηση, για την παράδοση 

ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που πωλήθηκαν από τον οφειλέτη βάσει δικαστικής 

απόφασης ή για την οργάνωση της παράδοσης επενδυτικού χρυσού. Μελετάται 

αναθεώρηση του νόμου περί ΦΠΑ, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από τον 

Ιούλιο, όπως έχει αναφέρει η Οικονομική Διοίκηση. 

 

Η υποχρέωση μεταβιβαζόμενου φόρου βασίζεται στην αρχή πως, στην περίπτωση 

παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, ο ΦΠΑ δεν αναγνωρίζεται από τον πωλητή αλλά από 

τον πελάτη. Ο πωλητής θα εκδίδει ένα φορολογικό έγγραφο στο οποίο δεν αναφέρεται 

το ποσό του ΦΠΑ σε αντιδιαστολή με τα τρέχοντα φορολογικά έγγραφα. Αντί αυτού, 

θα αναφέρει πως το ποσό του φόρου θα πρέπει να προστεθεί και να αποδοθεί στον 

πελάτη. Σκοπός είναι να προλαμβάνονται περιστατικά απάτης και κερδοσκοπίας όσον 

αφορά τον ΦΠΑ. Ωστόσο, το μέτρο δεν αφορά τους τελικούς καταναλωτές μικρής 

κλίμακας, αλλά απευθύνεται σε επίπεδο υπόχρεων ΦΠΑ, δηλ. σε εταιρείες και 

επιχειρηματίες. 

 

Οι αλλοδαποί που εργάζονται στην επικράτεια της Τσεχικής Δημοκρατίας έχουν τα 

ίδια φορολογικά δικαιώματα και τις ίδιες φορολογικές υποχρεώσεις με τους πολίτες 

της Τσεχικής Δημοκρατίας. Εάν ο αλλοδαπός έχει φορολογική κατοικία στην 

Τσεχική Δημοκρατία, σημαίνει πως φέρει απεριόριστη φορολογική ευθύνη εντός της 

Τσεχικής Δημοκρατίας. Φορολογική κατοικία στην Τσεχική Δημοκρατία έχουν οι 

αλλοδαποί με κατοικία ή συνήθη κατοικία στην Τσεχική Δημοκρατία για 
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περισσότερες από 183 ημέρες του φορολογικού έτους. Αντίθετα, οι αλλοδαποί μη 

κάτοικοι συνήθως δεν κατοικούν στην Τσεχική Δημοκρατία, διαμένουν εδώ 

προσωρινά (π.χ. για λόγους υγείας ή σπουδών) και διαθέτουν μόνιμη κατοικία σε άλλη 

χώρα. 

 

Κάθε αλλοδαπός φορολογούμενος της Τσεχικής Δημοκρατίας έχει τη γενική 

υποχρέωση να συμπεριλαμβάνει στη φορολογική δήλωσή του όχι μόνο το εισόδημα 

με προέλευση από την Τσεχική Δημοκρατία, αλλά και το εισόδημα από το εξωτερικό. 

Εισόδημα από το εξωτερικό είναι το εισόδημα που προέρχεται από το εξωτερικό και 

φορολογείται στο εξωτερικό. Προς αποφυγή διπλής φορολόγησης του ίδιου 

εισοδήματος ή των ίδιων περιουσιακών στοιχείων στη χώρα προέλευσης και στη χώρα 

παραλαβής, αλλά και -κατά περίπτωση- προκειμένου να μην αποφεύγονται οι 

πληρωμές για ορισμένα εισοδήματα, μεταξύ των χωρών συνάπτονται συμβάσεις 

αποφυγής της διπλής φορολογίας. 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Ο γάμος αποτελεί έναν μόνιμο δεσμό μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας, με βασικό 

σκοπό τη δημιουργία οικογένειας, τη σωστή ανατροφή των τέκνων, την 

αλληλοϋποστήριξη και την αλληλοβοήθεια. Ο γάμος είναι το αποτέλεσμα της 

ελεύθερης και απόλυτης επιβεβαίωσης της βούλησης ενός άνδρα και μιας γυναίκας 

(αρραβωνιασμένο ζευγάρι) που προτίθενται να παντρευτούν μεταξύ τους. 

 

Στα μάτια του νόμου, ένας γάμος λύεται κατόπιν διαζυγίου, κατόπιν θανάτου ενός εκ 

των συζύγων και έπειτα από τη δήλωση του θανάτου. Ένας γάμος μπορεί να λυθεί 

μέσω διαζυγίου εάν η συγκατοίκηση έχει πληγεί βαθιά, μόνιμα και ανεπανόρθωτα, 
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χωρίς πιθανότητα αποκατάστασης. Ένας γάμος μπορεί να είναι πολιτικός ή 

θρησκευτικός. 

 

Μέσω ενός μισθωτηρίου συμβολαίου, ο εκμισθωτής εκχωρεί στον μισθωτή προσωρινή 

εκμετάλλευση. Ο μισθωτής δεσμεύεται να καταβάλει στον εκμισθωτή ένα αντίτιμο που 

είναι γνωστό ως μίσθωμα. Αντικείμενο της μίσθωσης μπορεί να είναι ένα ακίνητο (ή 

μέρος αυτού) ή ένα κινητό περιουσιακό στοιχείο. Επίσης, είναι δυνατή η μίσθωση ενός 

πράγματος που πρόκειται να συμβεί μόνο στο μέλλον, εφόσον είναι δυνατό να 

προσδιοριστεί με επαρκή ακρίβεια ο χρόνος σύναψης της μίσθωσης. 

 

Οι φορολογικές εισπράξεις προέρχονται σε γενικές γραμμές εξίσου από έμμεσους και 

άμεσους φόρους. Οι άμεσοι φόροι περιλαμβάνουν: φόρο εισοδήματος, φόρο 

εταιρειών, φόρο ακίνητης περιουσίας, οδικά τέλη, φόρο ιδιοκτησίας. Οι έμμεσοι 

φόροι περιλαμβάνουν: φόρο προστιθέμενης αξίας, ειδικό φόρο κατανάλωσης. 

 

 

ΚΟΥΙΖ 

1. Συμπληρώστε τη λέξη που λείπει: Ο γάμος είναι ένας ... δεσμός και η 

απόλυτη … επιβεβαίωση της βούλησης ενός άντρα και μιας γυναίκας να 

παντρευτούν μεταξύ τους. 

2. Σωστό ή λάθος; Η γαμήλια τελετή είναι ιδιωτική και εορταστική, ενώ 

τελείται παρουσία δύο μαρτύρων.  

i) Σωστό 

ii) Λάθος 

3.  Σωστό ή λάθος; Στην Τσεχική Δημοκρατία επιτρέπονται μόνο οι 

θρησκευτικοί γάμοι. 

i) Σωστό 

ii) Λάθος 
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4. Σωστό ή λάθος; Τα μισθωτήρια συμβόλαια συνάπτονται μόνο εγγράφως. 

i) Σωστό 

ii) Λάθος 

5. Συμπληρώστε την πρόταση: Εάν στο μισθωτήριο συμβόλαιο δεν 

διευκρινίζεται η διάρκεια σύναψης του συμβολαίου, η μίσθωση γίνεται…  

i) για ορισμένο χρονικό διάστημα ενός έτους 

ii) για αόριστο χρονικό διάστημα 

iii) για ορισμένο χρονικό διάστημα δύο ετών 

6. Συμπληρώστε την πρόταση: Ο μισθωτής πληρώνει το μίσθωμα έπειτα από 

την ολοκλήρωση της χρήσης των μέσων μεταφοράς. Ωστόσο, εάν έχει 

συμφωνηθεί μίσθωση με διάρκεια άνω …, ο μισθωτής καταβάλλει το 

μίσθωμα στο τέλος κάθε ημερολογιακού μήνα.  

i) του 1 έτους 

ii) των 3 ετών 

iii) των 3 μηνών 

iv) του 1 μήνα 

7. Οι άμεσοι φόροι περιλαμβάνουν: 

i) φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 

ii) φόρο εισοδήματος εταιρειών 

iii) οδικά τέλη 

iv) ΦΠΑ 

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20180101 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235 

http://www.businessinfo.cz 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89/zneni-20180101
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-235
http://www.businessinfo.cz/
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6 

Ενότητα 6 

Προστασία δεδομένων 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διέπεται στην Τσεχική Δημοκρατία από μια 
νομική ρύθμιση, συγκεκριμένα από τον Νόμο αριθ. 101/2000 Coll., σχετικά με την 
Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τις Τροποποιήσεις Ορισμένων 
Πράξεων και άλλων Νομοθεσιών. Στο συνταγματικό δίκαιο της Τσεχίας, η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής περιλαμβάνεται επίσης στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ελευθεριών. 
 
Το δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ρυθμίζεται επίσης από 
νομικά δεσμευτικά μέσα. Η Βασική Εξωδικαστική Νομοθεσία είναι η σύμβαση αριθ. 108 της 
28ης Ιανουαρίου 1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Προσώπων 
έναντι της Αυτοματοποιημένης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που 
δημοσιεύθηκε με αριθμό 115/2001, η οποία τέθηκε σε ισχύ για την Τσεχική Δημοκρατία την 
1η Νοεμβρίου 2001. Η σύμβαση αυτή συμπληρώνεται από το πρόσθετο πρωτόκολλο του 
Συμβουλίου της Ευρώπης της 8ης Νοεμβρίου 2001 με αριθ. 181 της Σύμβασης για την 
Προστασία των Προσώπων έναντι της Αυτοματοποιημένης επεξεργασίας Δεδομένων 
Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την Εποπτεία και τις Αρχές Διασυνοριακού Ελέγχου 
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Ροής Δεδομένων, που δημοσιεύθηκε με αριθ. 29/2005 Coll., η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2004 για την Τσεχική Δημοκρατία.  
Από τη σκοπιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, όπως τροποποιήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και από τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί το θεμέλιο της προστασίας 
των προσώπων. Η νομική ρύθμιση βασίζεται στην οδηγία 95/46 / ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των 
φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, η οποία στις 25 Μαΐου 2018 θα 
αντικατασταθεί από τον γενικό κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων 
(ΓΚΠΠΔ -GDPR), διότι δεν συμβαδίζει με τις τεχνολογικές εξελίξεις. Και ο τσεχικός νόμος για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα αντικατασταθεί από τοn ΓΚΠΠΔ και τον 
τσεχικό Nόμο Περί Προσαρμογής. 
 
Το ΓΚΠΠΔ είναι ένα νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε 
ολόκληρη την ΕΕ, το οποίο προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών από τη μη 
εξουσιοδοτημένη επεξεργασία των δεδομένων και των προσωπικών δεδομένων τους. Το 
ΓΚΠΠΔ καλύπτει όλες τις υφιστάμενες αρχές προστασίας και επεξεργασίας δεδομένων στις 
οποίες βασίζεται το σύστημα προστασίας της ιδιωτικής ζωής της ΕΕ και επιβεβαιώνει ότι η 
προστασία ταξιδεύει ξεπερνώντας τα σύνορα, μαζί με προσωπικά δεδομένα. 
 
Από τις 25 Μαΐου 2018, ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΠΔ) προσθέτει 
νέες υποχρεώσεις: 
Τα αρχεία δραστηριοτήτων - όλα - θα πρέπει να παρακολουθούνται οι δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα και περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα. 
Υποβολή αναφοράς για παραβιάσεις ασφάλειας - όλοι - η δεύτερη γενικά έγκυρη 
υποχρέωση είναι η αναφορά παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων στο Γραφείο 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων εντός 72 ωρών από την εμφάνιση τέτοιου 
περιστατικού. Πρέπει να αναφέρονται σοβαρά επεισόδια, που έχουν σοβαρές συνέπειες. 
Αν προκύψει διαρροή δεδομένων, για παράδειγμα, σε μια τράπεζα στην οποία έχετε 
καταθέσει χρήματα και ενδεχομένως απειληθείτε να τα χάσετε, η τράπεζα θα υποχρεούται 
να σας ειδοποιήσει και, σε ακραίες περιπτώσεις, επίσης να αναφερθεί δημοσίως ένα τέτοιο 
σοβαρό περιστατικό. 
Κωδικοί και Πιστοποιητικά - Εθελοντικά - Εάν κάποια επιχείρηση, ως εαυτή, εκτελεί τις 
ίδιες ή πολύ παρόμοιες δραστηριότητες με τα προσωπικά δεδομένα, μπορεί να αναπτύξει 
έναν κώδικα δεοντολογίας, για παράδειγμα από μια επαγγελματική ένωση. 
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων - Μόνο Ορισμένοι - Οι αρχές και οι άλλοι θεσμοί που 
αποφασίζουν για τα δικαιώματα των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, θα 
πρέπει να διορίσουν υπεύθυνους προστασίας προσωπικών δεδομένων, δηλαδή ένα άτομο 
που θα αναλάβει αυτό το ζήτημα και θα επιστήσει την προσοχή σε ενδεχόμενες ελλείψεις. 
Θεωρείται ότι θα πρέπει να γίνει κατανοητό το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων στη σχετική βιομηχανία. Ο εντεταλμένος αυτός υπεύθυνος  μπορεί να είναι 
υπάλληλος ή και όχι. Υπάρχει η πιθανότητα ότι ένας Επίτροπος θα είναι σε θέση να εκτελεί 
αυτές τις δραστηριότητες για πολλά γραφεία, σχολεία και νοσοκομεία, καθώς επίσης θα 
έχει καθήκον να ορίσει έναν Επίτροπο για το μεγάλο αριθμό δεδομένων σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας ασθενών στο σύστημα πληροφοριών του νοσοκομείου. Ωστόσο, ο 
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προϊστάμενος του προσωπικού δεν μπορεί να είναι ο επικεφαλής του οργανισμού ή του 
τμήματος πληροφορικής, διότι αυτό θα αποτελούσε σύγκρουση συμφερόντων. 
Εκτίμηση αντίκτυπου και διαβούλευση με την Αρχή – απλά ένα άτομο - Εκτός από τον 
διορισμό του Αντιπροσώπου, η εκτίμηση των επιπτώσεων στην προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και η προηγούμενη διαβούλευση με την Υπηρεσία Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων δεν ισχύει για όλους. Αφορά όσους σκοπεύουν να διεξάγουν 
μεγάλης κλίμακας διαδικασίες που ενέχουν κίνδυνο για τα προσωπικά δεδομένα, όπως 
μεγάλης κλίμακας σκιαγράφησης προφίλ ατόμων μέσω του Διαδικτύου (profiling), στις 
οποίες αποκτώνται λεπτομερείς πληροφορίες για την ιδιωτική ζωή για σκοπούς μάρκετινγκ 
ή ο κίνδυνος ελλοχεύει στη χρήση νέων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται, όπως τα 
δεδομένα υγείας ασθενών. Ο κατάλογος αυτών των πράξεων θα δημοσιευθεί από το 
Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
Κυρώσεις - πάντοτε αναλογικές - οι παραβιάσεις των υποχρεώσεων του κανονισμού που 
επιβάλλονται στις επιχειρήσεις υψηλού όγκου δεδομένων, υψηλού κινδύνου και γενικά σε 
μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες, μπορούν να υπόκεινται στις μέγιστες κυρώσεις μεγάλης 
κλίμακας. Οι πιθανές κυρώσεις για παραβίαση των υποχρεώσεων του γενικού κανονισμού 
θα είναι μέχρι στιγμής λογικές και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να εκκαθαριστούν. 
  
 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
Προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε πληροφορία σχετίζεται με ένα φυσικό 
πρόσωπο = το υποκείμενο των δεδομένων => το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα 
δεδομένα. Αυτό το υποκείμενο δεδομένων θεωρείται ότι καθορίζεται ή προσδιορίζεται, εάν 
το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να προσδιοριστεί, άμεσα ή έμμεσα, ειδικότερα, με 
περισσότερα στοιχεία για τη φυσική, φυσιολογική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή 
κοινωνική του ταυτότητα. 
 
Ορισμένα προσωπικά δεδομένα είναι τέτοιας φύσης ώστε το υποκείμενο των δεδομένων 
μπορεί να βλάψει τον εαυτό του στην κοινωνία, στη δουλειά ή στο σχολείο και μπορεί να 
κάνει διακρίσεις εις βάρος του. Για το λόγο αυτό, καθορίζεται (εκτενέστατα) μια ομάδα 
δεδομένων που θεωρείται ευαίσθητη για το υποκείμενο των δεδομένων, και η οποία 
παρέχεται με αυξημένη προστασία κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας. 
Οι προσωπικές πληροφορίες μπορεί να είναι ευαίσθητες ή ανώνυμες. Τα ευαίσθητα 
δεδομένα είναι προσωπικά δεδομένα εθνοτικής, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, πολιτικές 
πεποιθήσεις, ιδιότητα μέλους συνδικάτων, θρησκεία και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
πεποιθήσεις για το αδίκημα, την κατάσταση της υγείας και τη σεξουαλικότητα του 
υποκειμένου των δεδομένων και τα γενετικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων. 
Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι επίσης ένα βιομετρικό στοιχείο που επιτρέπει την άμεση 
ταυτοποίηση ή επαλήθευση του υποκειμένου των δεδομένων = φυσικού προσώπου. Μια 
ανώνυμη ένδειξη είναι αυτή που, είτε στην αρχική της μορφή, είτε μετά την επεξεργασία, 
δεν μπορεί να αποδοθεί σε ένα καθορισμένο ή αναγνωρίσιμο υποκείμενο δεδομένων. 
Ως επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πράξη ή σειρά εργασιών 
κατά την οποία ο υπεύθυνος ή ο επεξεργαστής διαχειρίζεται συστηματικά τα δεδομένα 
προσωπικού χαρακτήρα, με αυτοματοποιημένα ή άλλα μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν, ιδίως, 
τη συλλογή, την αποθήκευση πληροφοριών, την πρόσβαση, την τροποποίηση ή την αλλαγή, 
την αναζήτηση, τη χρήση, τη μετάδοση, τη διάδοση, τη δημοσίευση, την αποθήκευση, την 
ανταλλαγή, τη διαλογή ή τον συνδυασμό, τον αποκλεισμό και τη διάθεση. Αυτόματο μέσο 
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σημαίνει ότι πρόκειται για επεξεργασία του συστήματος πληροφοριών, δηλαδή μέσω 
λογισμικού που είναι αυτοματοποιημένο από τη λογική. Μπορεί επομένως να 
απλουστευθεί μέσω αυτοματοποιημένης πληροφορικής. 
 
Οι αρχές επεξεργασίας είναι: 
νομιμότητα, δικαιοσύνη, διαφάνεια - ο υπεύθυνος επεξεργασίας πρέπει να επεξεργάζεται 
δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με βάση τουλάχιστον έναν νομικό αίτιο για το 
υποκείμενο των δεδομένων, με τρόπο διαφανή και σωστό, 
περιορισμός του σκοπού - Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για ορισμένους 
και νόμιμους σκοπούς και δεν πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία με ασυμβίβαστο 
τρόπο για τους σκοπούς αυτούς, 
ελαχιστοποίηση δεδομένων - Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι λογικά 
και συναφή με το σκοπό για τον οποίο υποβάλλονται σε επεξεργασία, 
ακρίβεια - Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή 
περιορισμός αποθήκευσης - τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 
αποθηκεύονται σε μορφή που επιτρέπει στο πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα 
να αναγνωρίζεται μόνο για τον απαιτούμενο χρόνο και μόνο για τους σκοπούς για τους 
οποίους γίνεται η επεξεργασία, 
ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα - τεχνική και οργανωτική ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων. 
Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ενημερώνεται για την επεξεργασία των 
προσωπικών του δεδομένων. Αυτό σημαίνει το δικαίωμα σε ορισμένες πληροφορίες 
σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του, έτσι ώστε να τηρείται 
ειδικότερα η αρχή της διαφάνειας της επεξεργασίας. Περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
το σκοπό της επεξεργασίας, την ταυτότητα του υπεύθυνου επεξεργασίας, τα νόμιμα 
συμφέροντά του και τους αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων. Στην περίπτωση αυτή, 
πρόκειται για ένα παθητικό δικαίωμα, δεδομένου ότι η δραστηριότητα πρέπει να 
αναπτυχθεί από τον υπεύθυνο επεξεργασίας στο υποκείμενο των δεδομένων, έτσι ώστε οι 
πληροφορίες που προβλέπονται στον γενικό κανονισμό του προσώπου στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα να παρέχονται αντιστοίχως. 
 
Άλλα δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, τα οποία συχνά βασίζονται στη 
δραστηριότητα (αίτηση) του υποκειμένου των δεδομένων, περιλαμβάνουν: 

• το δικαίωμα πρόσβασης σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, 

• το δικαίωμα διόρθωσης ή συμπλήρωσης, 

• το δικαίωμα διαγραφής, 

• το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, 

• το δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, 

• το δικαίωμα αντίρρησης, 

• το δικαίωμα να μην υπόκειται σε αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων με 
νομικά ή παρεμφερή αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της σκιαγράφησης 
προφίλ.

 
•  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Ένας διαχειριστής είναι οποιαδήποτε οντότητα, ασχέτως νομικής μορφής, που καθορίζει το 
σκοπό και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, τα διεκπεραιώνει και έχει 
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την ευθύνη τους. Ο διαχειριστής μπορεί να είναι φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο, όταν 
η νομική οντότητα είναι νομικό πρόσωπο, και όχι υπάλληλος ή μέλος της εταιρείας. Η 
ευθύνη για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανήκει στο νομικό 
πρόσωπο καθεαυτό. 
Ένας διαχειριστής μπορεί να εξουσιοδοτήσει τον επεξεργαστή να επεξεργαστεί τα 
προσωπικά δεδομένα. Ο επεξεργαστής είναι σε αυτή την περίπτωση, οποιοσδήποτε φορέας 
που επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα βάσει ειδικού νόμου ή διαχειριστή. Δεν είναι 
ευθύνη ενός διαχειριστή να προσλάβει έναν επεξεργαστή. Ο επεξεργαστής διαφέρει από 
τον διαχειριστή λόγω του ότι, στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας του διαχειριστή, μπορεί να 
εκτελέσει μόνο τις εργασίες επεξεργασίας που του αναθέτει ο διαχειριστής, ή που 
απορρέουν από τη δραστηριότητα για την οποία έχει ανατεθεί στον επεξεργαστή από τον 
διαχειριστή. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο επεξεργαστής είναι ο επεξεργαστής μόνο σε σχέση 
με τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο διαχειριστής, και όχι τα προσωπικά δεδομένα 
που επεξεργάζεται για τους σκοπούς που τον αφορούν άμεσα. Ένας τυπικός επεξεργαστής 
είναι, για παράδειγμα, μια εξωτερική εταιρεία λογιστικής μισθοδοσίας (ή ένας έμπορος) ή 
ένας πάροχος τεχνολογίας cloud (αποθήκη, κλπ.). Όπως και με τον διαχειριστή, η νομική 
μορφή δεν καθορίζει τον επεξεργαστή. 
 
Οι αρμοδιότητες του διαχειριστή είναι: 
α) καθορίζει τον σκοπό για τον οποίο πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία τα 
προσωπικά δεδομένα, 
β) ο προσδιορισμός των μέσων και της μεθόδου επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, 
γ) να επεξεργάζεται μόνο τα ακριβή προσωπικά δεδομένα που έχει αποκτήσει σύμφωνα με 
το νόμο 
- εάν είναι απαραίτητο, επικαιροποιεί τα προσωπικά δεδομένα, εάν ο υπεύθυνος της 
επεξεργασίας διαπιστώσει ότι τα επεξεργασμένα από αυτόν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα δεν είναι ακριβή σε σχέση με τον επιδιωκόμενο σκοπό, λαμβάνει χωρίς εύλογη 
καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα, ιδίως όταν η επεξεργασία διακόπτεται και τα 
προσωπικά δεδομένα επισκευαστούν ή συμπληρωθούν, διαφορετικά τα προσωπικά 
δεδομένα θα εκκαθαριστούν 
- Πρέπει να σημειώνονται ανακριβή προσωπικά δεδομένα 
- οι πληροφορίες σχετικά με την παρεμπόδιση, τη διόρθωση, τη συμπλήρωση ή την 
εκκαθάριση προσωπικών δεδομένων θα διαβιβάζονται υποχρεωτικά από τον υπεύθυνος 
της επεξεργασίας σε όλους τους δικαιούχους, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, 
δ) να συλλέγει προσωπικά δεδομένα που αντιστοιχούν μόνο στον επιδιωκόμενο σκοπό και 
στο βαθμό που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού, 
ε) να διατηρεί προσωπικά δεδομένα μόνο για όσο χρόνο είναι απαραίτητο για το σκοπό της 
επεξεργασίας  
- στο τέλος της περιόδου αυτής, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν μόνο 
για σκοπούς της στατιστικής υπηρεσίας του κράτους, για επιστημονικούς και αρχειακούς 
σκοπούς 
- όταν χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς αυτούς, πρέπει να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα 
προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση στην ιδιωτική και προσωπική ζωή του 
ατόμου και να ανωνυμοποιούνται τα προσωπικά δεδομένα το συντομότερο δυνατό, 
στ) να επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο 
συλλέχθηκαν 
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- η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται μόνο εντός των ορίων που 
ορίζει ο νόμος ή, εάν το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη 
συγκατάθεσή του, 
ζ) να συλλέγει προσωπικά δεδομένα μόνο διαφανώς. Αποκλείεται η συλλογή δεδομένων 
υπό το πρόσχημα άλλου σκοπού ή άλλης δραστηριότητας, 
η) να μην συσχετίζει προσωπικά δεδομένα που έχουν αποκτηθεί για διαφορετικούς 
σκοπούς. 
 
Ο διαχειριστής μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο με τη 
συγκατάθεση ενός φυσικού προσώπου. Η συναίνεση πρέπει να παρέχεται ελεύθερα με 
συγκεκριμένες, ενημερωμένες και ρητές ενδείξεις για τις επιθυμίες του, με τις οποίες το 
υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει me προφανή επιβεβαίωση της συμφωνίας του την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Είναι μια ενεργός και εκούσια έκφραση της 
θέλησης του υποκειμένου των δεδομένων, η οποία δεν πρέπει να δοθεί υπό πίεση. Η 
συγκατάθεση είναι ένας από τους νομικούς λόγους για τους οποίους ο διαχειριστής μπορεί 
να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, εάν η επεξεργασία δεν μπορεί να 
εξαρτάται από σκοπούς για τους οποίους δεν απαιτείται συναίνεση. 
 
Η συγκατάθεση παρέχεται πάντα για συγκεκριμένο σκοπό επεξεργασίας , ο οποίος πρέπει 
να γνωστοποιηθεί στο υποκείμενο των δεδομένων. Η συγκατάθεση είναι ανακλητή. Η μη 
ανάκληση συγκατάθεσης σημαίνει την υποχρέωση του διαχειριστή να εκκαθαρίζει 
προσωπικά δεδομένα, καθώς η ανάκληση της συγκατάθεσης αφορά συγκεκριμένο σκοπό 
για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία, και ο υπεύθυνος 
επεξεργασίας μπορεί να επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για άλλους 
σκοπούς, για τους οποίους χρησιμοποιεί διαφορετική νομική αιτία μεταποίησης, από τη 
συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Με άλλα λόγια, σε περίπτωση ανάκλησης 
της συναίνεσης, ο διαχειριστής υποχρεούται να παύσει την επεξεργασία των προσωπικών 
δεδομένων, για τους σκοπούς που ορίζονται στη συμφωνία. Εάν η συναίνεση ήταν ο 
μοναδικός νομικός λόγος για την επεξεργασία, η κατάργηση των προσωπικών δεδομένων 
θα ακολουθήσει, κατά κανόνα. 
 
Χωρίς τη συναίνεση αυτή, μπορούν να επεξεργαστούν δεδομένα: 
Α) εάν διεξάγει τη μεταποίηση που απαιτείται για να συμμορφωθεί με τις νομικές 
υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας, 
Β) όταν η επεξεργασία είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης στην οποία είναι 
συμβαλλόμενο πρόσωπο, ή για τη διαπραγμάτευση της σύναψης ή τροποποίησης μιας 
σύμβασης που συντάσσεται, κατόπιν προτάσεως του υποκειμένου των δεδομένων, 
Γ) όπου είναι απαραίτητο για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου 
των δεδομένων, πρέπει να δοθεί συναίνεση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εάν δεν 
δοθεί συναίνεση, ο διαχειριστής πρέπει να τερματίσει την επεξεργασία και να απορρίψει τα 
δεδομένα, 
Δ) σε περίπτωση νόμιμων αποκαλύψεων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με 
ειδική νομική διάταξη, αλλά χωρίς να θίγεται το δικαίωμα στην προστασία της προσωπικής 
και προσωπικής ζωής του υποκειμένου των δεδομένων, 
Ε) όταν είναι αναγκαίο να προστατεύονται τα δικαιώματα και τα έννομα συμφέροντα του 
διαχειριστή, του δικαιούχου ή άλλου ενδιαφερόμενου προσώπου. Η επεξεργασία των 
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προσωπικών δεδομένων δεν αντίκειται στο δικαίωμα του υποκειμένου των δεδομένων για 
την προστασία της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής του, 
Στ) εάν παρέχει προσωπικά δεδομένα σε δημόσιο υπάλληλο, υπάλληλους ή λειτουργούς 
που βεβαιώνουν τις δημόσιες ή επίσημες δραστηριότητες του, την υπηρεσία του ή τη θέση 
εργασίας του ή, 
Ζ) εάν η επεξεργασία προορίζεται αποκλειστικά για σκοπούς αρχειοθέτησης βάσει ειδικού 
νόμου. 
 
Κατά τη διεκπεραίωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο διαχειριστής και ο 
επεξεργαστής εξασφαλίζουν ότι δεν θίγονται τα δικαιώματα του υποκειμένου των 
δεδομένων, και ιδίως το δικαίωμα διατήρησης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, και 
προφυλάσσουν επίσης το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα από την άνευ 
αδείας επέμβαση στην ιδιωτική και προσωπική ζωή του. Το πρόσωπο στο οποίο 
αναφέρονται τα δεδομένα πρέπει να ενημερώνεται για τον σκοπό της επεξεργασίας και για 
τα προσωπικά δεδομένα στα οποία έχει δοθεί συγκατάθεση, για τον ελεγκτή και για την 
χρονική περίοδο. Η συναίνεση του υποκειμένου των δεδομένων σχετικά με την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να μπορεί να αποδειχθεί από τον 
υπεύθυνο επεξεργασίας καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας. Η διαφωνία με την 
επεξεργασία πρέπει να εκφράζεται γραπτώς. 
 
Εάν ο επεξεργαστής διαπιστώσει ότι ο διαχειριστής παραβιάζει τις υποχρεώσεις που ορίζει 
ο παρών νόμος, οφείλει να τον ειδοποιήσει αμέσως και να τερματίσει την επεξεργασία των 
προσωπικών δεδομένων. Σε αντίθετη περίπτωση, ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία στο 
υποκείμενο των δεδομένων, από κοινού και εις ολόκληρον με τον διαχειριστή. 
 
Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, οπότε ο διαχειριστής οφείλει να διαβιβάσει 
τις πληροφορίες αυτές χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην οντότητα. Ο Διαχειριστής 
έχει το δικαίωμα να ζητήσει εύλογη αποζημίωση για την παροχή των πληροφοριών, η οποία 
δεν υπερβαίνει το κόστος που απαιτείται για την παροχή των 
πληροφοριών.

 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η παραβίαση του δημοτικού κανονισμού σημαίνει πρόστιμο. Για 
συγκεκριμένες παραβιάσεις του Γενικού Κανονισμού, ο διαχειριστής μπορεί να ειδοποιηθεί 
για παράδειγμα ότι η προβλεπόμενη διαδικασία επεξεργασίας ενδέχεται να παραβιάζει τον 
γενικό κανονισμό ή ένας διαχειριστής, του οποίου η επεξεργασία έχει παραβεί τον Γενικό 
Κανονισμό, μπορεί να ενημερωθεί ή μπορεί να συμμορφωθεί με το αίτημα του 
υποκειμένου των δεδομένων. Οι διαχειριστές μπορούν επίσης να διατάσσονται, μεταξύ 
άλλων, να φέρουν τη μεταποίηση σε συμμόρφωση με τον γενικό κανονισμό. 
 
Διοικητικά πρόστιμα επιβάλλονται σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση. Για να αποφασιστεί αν 
θα επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο, αλλά και το ύψος του διοικητικού προστίμου σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις, θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη οι ακόλουθες 
περιστάσεις: 
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Α) η φύση, η σοβαρότητα και η διάρκεια της παράβασης, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, 
της έκτασης ή του σκοπού της εν λόγω μεταποίησης, καθώς και του αριθμού των 
ενδιαφερόμενων προσώπων στα οποία αναφέρονται και της έκτασης της ζημίας που τους 
προκλήθηκε  
Β) αν η παράβαση διαπράχθηκε εκ προθέσεως ή εξ αμελείας  
Γ) τα μέτρα που λαμβάνει ο διαχειριστής ή ο επεξεργαστής για τη μείωση των ζημιών στα 
υποκείμενα των δεδομένων  
Δ) το επίπεδο ευθύνης του διαχειριστή ή του επεξεργαστή, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά 
και οργανωτικά μέτρα που εισήγαγε ο υπεύθυνος επεξεργασίας  
Ε) όλες τις σχετικές προηγούμενες παραβάσεις από τον διαχειριστή ή τον επεξεργαστή  
Στ) το επίπεδο συνεργασίας με την εποπτεύουσα αρχή για την αποκατάσταση της 
παραβίασης και την άμβλυνση των δυνητικών δυσμενών επιπτώσεών της  
Ζ) την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που επηρεάζονται από την παραβίαση  
 Η) πώς έλαβε γνώση της παραβίασης η Εποπτική Αρχή, ιδίως εάν ο διαχειριστής ή ο 
επεξεργαστής της παράβασης έκαναν την αναφορά, και εάν ναι, σε ποιο βαθμό; 
Η) όταν έχουν προηγουμένως επιβληθεί μέτρα στον διαχειριστή ή τον επεξεργαστή σε 
σχέση με το ίδιο θέμα και η εκπλήρωση των μέτρων αυτών  
Θ) τη συμμόρφωση με εγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς ή με εγκεκριμένο μηχανισμό 
πιστοποίησης και 
Ι) οποιαδήποτε άλλη επιβαρυντική ή ελαφρυντική περίσταση που σχετίζεται με τις 
περιστάσεις της υπόθεσης, όπως το οικονομικό όφελος που αποκτήθηκε ή η αποφυγή 
ζημιών που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα στην παραβίαση. 
 
Το ποσό των προστίμων χωρίζεται σε δύο ομάδες σύμφωνα με την παράβαση που διέπραξε 
ο διαχειριστής. Μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι ποσού 10.000.000 ευρώ κατ 'ανώτατο 
όριο (ή έως 2% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών παγκοσμίως στην περίπτωση 
επιχείρησης) ή έως 20.000.000 ευρώ (ή έως 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών 
παγκοσμίως στην περίπτωση εταιρείας). Η κατανομή σε δύο ομάδες αντικατοπτρίζει τη 
σημασία των παραβιασθέντων υποχρεώσεων, όταν η ομάδα υψηλού κινδύνου έχει 
υποχρεώσεις των οποίων η παράβαση αναμένεται να αυξήσει την έκταση της παρέμβασης 
στο δικαίωμα προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που προβλέπεται από 
τον γενικό κανονισμό. 
  
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Το Γραφείο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΠΔΠΧ - OPPD) δεν είναι 
αρμόδιο για την προσαρμογή του τσεχικού νομικού περιβάλλοντος και την προετοιμασία 
για το γενικό κανονισμό. Ωστόσο, υποστηρίζει επαγγελματικά το έργο της κυβέρνησης και 
των υπουργείων. Ορισμένοι τομείς που ρυθμίζονται από το νόμο, όπως τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης, το εργατικό δίκαιο, η συμπεριφορά και η ευθύνη των ανηλίκων, ενδέχεται να 
αποτελέσουν αντικείμενο νομοθετικών αλλαγών, οι οποίες πρέπει να συνταχθούν από τα 
αρμόδια υπουργεία, κατά προτίμηση φέτος. Το Γραφείο βρίσκεται στην περίπτωση 
τροποποιήσεων της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
Από την έγκριση του γενικού κανονισμού, το γραφείο διαβουλεύεται με εκπροσώπους 
επαγγελματικών και βιομηχανικών ενώσεων σχετικά με τον αντίκτυπο του ΓΚΠΠΔ στη 
λειτουργία των υπεύθυνων επεξεργασίας δεδομένων και των επεξεργαστών. Συγκεκριμένα, 
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εξετάζει ορισμένες προτάσεις για την αντιμετώπιση των πρακτικών επιπτώσεων του 
γενικού κανονισμού. 
Το ΓΠΔΠΧ είναι μέλος της ομάδας εργασίας της κυβέρνησης, η οποία συζητά σταδιακά τα 
θέματα και τις επιπτώσεις του ΓΚΠΠΔ από το φθινόπωρο του 2016. Πέραν από τους 
εμπειρογνώμονες της Υπηρεσίας, η ομάδα περιλαμβάνει επίσης εκπροσώπους των 
υπουργείων, της βιομηχανίας καθώς και δημόσιους εμπειρογνώμονες. 
 
Η ίδρυση της ανεξάρτητης εποπτικής αρχής στο πλαίσιο του ΓΚΠΠΔ είναι ευθύνη του 
κράτους, και συγκεκριμένα της κυβέρνησης, μέχρι την έναρξη της αποτελεσματικότητάς 
του. Το Γραφείο εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του βάσει του ισχύοντος νόμου για την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων. Η Υπηρεσία διεξήγαγε μια βασική ανάλυση των 
αρμοδιοτήτων και των καθηκόντων της Εποπτικής Αρχής στο πλαίσιο του ΓΚΠΠΔ και στη 
βάση της επεξεργάστηκε τα έγγραφα που υποβλήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών για 
χρήση στην τροποποίηση του νόμου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
 
Το Γραφείο είναι ανεξάρτητο όργανο, ενεργεί ανεξάρτητα τις δραστηριότητές του και 
διέπεται αποκλειστικά από νόμους και άλλους νομικούς κανονισμούς. Το Γραφείο μπορεί 
να παρεμβαίνει μόνο βάσει νόμου. 
 
Η Υπηρεσία εποπτεύει την τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος για την 
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, τηρεί το μητρώο επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, λαμβάνει καταγγελίες και καταγγέλλει η ίδια για παραβιάσεις των 
υποχρεώσεων που προβλέπει ο νόμος για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και 
ενημερώνει για την επεξεργασία αυτή, ετοιμάζει και εκδίδει νόμιμα την ετήσια έκθεση 
σχετικά με τις δραστηριότητές της, ασχολείται με αδικήματα και χορηγεί πρόστιμα 
σύμφωνα με το νόμο, εξασφαλίζει την εκπλήρωση των απαιτήσεων που απορρέουν από 
διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν την Τσεχική Δημοκρατία και τους άμεσα εφαρμοστέους 
κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχει διαβουλεύσεις για την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, συνεργάζεται με παρόμοιες αρχές άλλων κρατών, τα θεσμικά 
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα όργανα διεθνών οργανισμών που 
δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με 
το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Υπηρεσία εκπληρώνει την υποχρέωση υποβολής 
εκθέσεων μέσω των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι υπάλληλοι του 
Γραφείου είναι πρόεδροι, επιθεωρητές και λοιπό προσωπικό. Οι δραστηριότητες 
επιθεώρησης του Γραφείου εκτελούνται από επιθεωρητές και εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. 
  
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

• Η επεξεργασία των δεδομένων, ανεξάρτητα από το εάν διατάσσεται από το νόμο, 
διεξάγεται κατά την κρίση του διαχειριστή ή με συμφωνία ή με τη συγκατάθεση των 
ενδιαφερομένων, πρέπει να είναι νόμιμη και δεν πρέπει να αντιβαίνει στις νομικές 
διατάξεις ή τα ήθη. 

• Όλες οι επεξεργασίες δεδομένων πρέπει να βασίζονται σε έναν από τους βασικούς 
λόγους (νομικοί τίτλοι για επεξεργασία), συνηθέστερα συμβατικής επίδοσης, 
νομικές υποχρεώσεις ή νομική εξουσιοδότηση, άσκηση δημόσιας εξουσίας ή 
επεξεργασία με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου προσώπου. 
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• Όλοι όσοι συλλέγουν, επεξεργάζονται και διατηρούν προσωπικά δεδομένα πρέπει 
να καθορίζουν σαφώς (να καθορίζουν και να είναι σε θέση να εξηγήσουν) τον 
επιδιωκόμενο σκοπό - τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων. 

• Όλες οι μέθοδοι και μορφές, το εύρος επεξεργασίας και ο χρόνος κράτησης πρέπει 
να είναι πάντα κατάλληλοι για το σκοπό της επεξεργασίας. 

• Εάν οι λεπτομέρειες της επεξεργασίας ορίζονται από κάποιον κανονισμό δημοσίου 
δικαίου, συνήθως δεν μπορούν να αποκλίνουν από αυτόν. Οποιαδήποτε 
επεξεργασία στο δημόσιο τομέα πρέπει να έχει σαφή νομική βάση. Η επεξεργασία 
αυτή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από συγκατάθεση για την επεξεργασία 
δεδομένων. 

• Τόσο ο διαχειριστής όσο και ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται 
επαρκώς από οργανωτικά και τεχνικά μέτρα - ανάλογα με τον κίνδυνο 
επεξεργασίας. 

• Η επεξεργασία πρέπει να είναι δίκαιη, επαρκής και διαφανής για τα 

ενδιαφερόμενα άτομα. Οι πληροφορίες επεξεργασίας που παρέχονται από το 

υποκείμενο των δεδομένων πρέπει να είναι σαφείς, αναμφισβήτητες και 

κατανοητές, στο μέτρο που αρμόζει στην ιδιαίτερη κατάσταση. 

• Η επεξεργασία δεν πρέπει να παρεμποδίζει την ιδιωτική ζωή. Οι διαχειριστές 

μπορούν να επιλέξουν διαφορετικά εύλογα μέσα επεξεργασίας, αλλά στην 

περίπτωση των σύγχρονων τεχνολογιών απαιτείται να εξετάσουν νέους κινδύνους 

και επιπτώσεις στην ιδιωτική ζωή των ατόμων. Ειδικότερα, πρέπει να εξετάσουν την 

αιτιολόγηση της κοινοχρησίας ή της δημοσίευσης αρνητικών ή άλλως ευαίσθητων 

δεδομένων. 

• Μετά την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας, το πρόσωπο υποχρεούται να 

εκκαθαρίσει τα προσωπικά δεδομένα. Οι παρατεταμένες περίοδοι διατήρησης 

μπορεί να καθορίζονται από νόμιμους κανόνες για την αρχειοθέτηση ή την ειδική 

χρήση δεδομένων (Στατιστική Υπηρεσία, ασφάλιση ασθενείας και σύνταξης κ.λπ.). 

• Εντός της ΕΕ, η ατομική προστασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχεται από 

τον γενικό κανονισμό (ΓΚΠΠΔ) είναι εγγυημένη για κάθε κράτος μέλος. Η διαβίβαση 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο με πρόσθετους κανόνες ή υπό ορισμένες συνθήκες, όπως η 

εκτέλεση μιας σύμβασης με το υποκείμενο των δεδομένων. 
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ΚΟΥΙΖ 

1.Ολοκληρώστε την πρόταση: "Οι προσωπικές πληροφορίες είναι οποιαδήποτε πληροφορία 

σχετική με ..." 

Α. φυσικό πρόσωπο 

Β. νομικά πρόσωπα 

Α. φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

Β. επιχειρηματικές εταιρείες 

 

2. Είναι σωστή αυτή η δήλωση; "Ένα ευαίσθητο θέμα είναι τα προσωπικά δεδομένα 

εθνοτικής, φυλετικής ή εθνικής καταγωγής, οι πολιτικές συμπεριφορές, η συμμετοχή σε 

συνδικάτα, η θρησκεία και οι φιλοσοφικές πεποιθήσεις, οι αντιλήψεις, η υγεία και η 

σεξουαλική ζωή του υποκειμένου των δεδομένων και τα γενετικά δεδομένα του 

υποκειμένου των δεδομένων". 

Α.  Ναι 

Β.  Όχι 

 

3.Προσθέστε τη λέξη: "Διαχειριστής ... φυσικό / νομικό πρόσωπο που καθορίζει το σκοπό 

και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, επεξεργάζεται και είναι υπεύθυνο 

για την επεξεργασία του. 

Α. μπορεί να είναι οποιοδήποτε πρόσωπο 

Β.μπορεί να υπάρχει μόνο ένα πρόσωπο 

 

4. "Χωρίς τη συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, ο ελεγκτής μπορεί να 

επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα." 

Α. Ναι 

 Β. Όχι 

 Γ. Ναι, αλλά μόνο σε ορισμένες περιπτώσεις 
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5.  "Το Γραφείο είναι ανεξάρτητο όργανο, ενεργώντας ανεξάρτητα και διέπεται μόνο από 

νόμους και άλλους νομικούς κανονισμούς. Το Γραφείο δεν μπορεί να παρέμβει ακόμη και 

σύμφωνα με το νόμο." 

 Α. Ναι 

 Β. Όχι. 

 

ΠΗΓΕΣ 

https://www.uoou.cz/ 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-101/zneni-20170701 

Σεμινάρια Ακαδημίας Beck - ΓΚΠΠΔ στην Πρακτική και στην Αγορά Εργασίας - Kalašová, 

Radičová, Burian, Jiráková 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN 
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Κεφάλαιο 1 
Το γερμανικό νομικό σύστημα 
 

 

Να εξηγήσετε τις βασικές αρχές του νομικού συστήματος της εν λόγω 

χώρας 

· Να ενημερωθείτε περισσότερο για την Εθνική Νομοθετική Διαδικασία 

κάθε χώρας 

· Να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε βασικές πτυχές της εθνικής 

νομοθεσίας, σχετικά με την απασχόληση και τη μετεγκατάσταση 

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το δικαστικό σύστημα στη 

Γερμανία, ανατρέξτε στο συνοδευτικό μάθημα, The Judicial Branch 

της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. 

 

 
 

 

  

Ιστορία 
 

Μαθησιακοί στόχοι 



Η Herta και ο Ralf είναι δύο ηλικιωμένοι, ηλικίας 62 και 63 που ζουν μαζί στο 
Αμβούργο. Ζούσαν στην Ολλανδία 3 χρόνια και στη συνέχεια μετακόμισαν 
στο Αμβούργο. Όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι ηλικίας άνω των 18 ετών, η 
Herta και ο Ralf μπορούν να ψηφίσουν για την εκλογή ομοσπονδιακής 
κυβέρνησης κάθε τέσσερα χρόνια. Μερικές φορές διαφωνούν μεταξύ τους, 
διότι στηρίζουν διαφορετικά πολιτικά κόμματα. Αλλά είναι και οι δύο ενεργοί 
πολίτες και θεωρούν σημαντικό το να είναι πολιτικά δραστήριοι. 
Τώρα είναι χαρούμενοι, γιατί από την 1η Απριλίου μπορούν να συμμετάσχουν 
ενεργά σε ένα νόμο: τον Seniorenmitwirkungsgesetz. 
Αυτός ο νόμος βασίζεται στους ισχύοντες νόμους για το Αμβούργο και έχει ως 
στόχο τη βελτίωση των δικαιωμάτων των ηλικιωμένων. Πρόκειται για έναν 
ειδικό νόμο, ο οποίος ορίζει ένα πλαίσιο για την ενεργό συμμετοχή των 
ηλικιωμένων και καθιστά δυνατή τη χρήση της εμπειρίας ζωής τους. Το 
κοινοβούλιο του Βερολίνου θα υιοθετήσει επίσης ένα τέτοιο νόμο το 2017. 
 

Βασικές Πληροφορίες για τη Γερμανία 

Η Γερμανία είναι μια ομοσπονδιακή δημοκρατία, με δικαιώματα που 

προστατεύει ο βασικός νόμος ή το σύνταγμα. Η ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση μοιράζεται την εξουσία με 16 ομόσπονδα κράτη - Länder. 

Η πρωτεύουσα της Γερμανίας και η μεγαλύτερη μητρόπολη είναι το 

Βερολίνο, όπου βρίσκεται η κυβέρνηση. Με περίπου 82 εκατομμύρια 

κατοίκους, η Γερμανία είναι το πιο πυκνοκατοικημένο κράτος μέλος 

της ΕΕ. 

Λόγω του ιστορικού της, υπάρχει συστηματική οργάνωση πολλών 

τομέων του γερμανικού δικαίου σε γενικούς και ειδικούς κανόνες για 

την οργάνωση του κράτους, της κυβέρνησης και των δικαστηρίων. 

Από την επανένωση και έπειτα, ο γερμανικός βασικός νόμος θεωρείται 

το γερμανικό Σύνταγμα, με εγγυήσεις βασικών δικαιωμάτων για όλους 

τους πολίτες και τους υπηκόους. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην 

αξιοπρέπεια και την ισότητα όλων των ανθρώπων, οι οποίες πρέπει να 

γίνονται σεβαστές σε όλη τη νομοθεσία. 

  



1. Γερμανική νομική ιστορία και νομική ανάπτυξη 

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, 

το γερμανικό Ράιχ διαιρέθηκε σε 

τέσσερις ζώνες που καταλαμβάνουν οι 

νικηφόρες δυνάμεις των Ηνωμένων 

Πολιτειών, της Γαλλίας, της Μεγάλης 

Βρετανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. 

Αν και η πρωτεύουσα του Βερολίνου 

ανήκε στα ανατολικά, σχηματίστηκαν 

και εδώ τέσσερις τομείς. Το Δυτικό Βερολίνο και η Δυτική Γερμανία 

ελέγχονταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο και το Ανατολικό Βερολίνο από τη Σοβιετική Ένωση. 

 

 

 

Καθώς υπήρχαν όλο και περισσότερες συγκρούσεις και διαφορές 

απόψεων μεταξύ των νικηφόρων δυνάμεων, το 1949 σημειώθηκε η 

διαίρεση της Γερμανίας σε δύο κράτη. Στα δυτικά, στις 23 Μαΐου, η 

Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας άρχισε να αναδύεται με 

προσωρινή πρωτεύουσα τη Βόννη. Στην Ανατολή, η Λαϊκή Δημοκρατία 

της Γερμανίας ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου με πρωτεύουσα το 

Ανατολικού Βερολίνου, και χρειαζόταν ειδική άδεια για να την 

επισκεφτεί κανείς. 

 

Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ήθελαν να εγκαταλείψουν τη 

ΛΔΓ και να διαφύγουν στη Δυτική Γερμανία, η κυβέρνηση της ΛΔΓ 

άρχισε στις 13 Αυγούστου 1961 την κατασκευή του τείχους του 

Βερολίνου, το οποίο διέσχιζε όλη την πόλη. Αυτό το τείχος χώριζε το 

Ανατολικό και Δυτικό Βερολίνο. 

 

Πολλοί πολίτες ήταν δυσαρεστημένοι επειδή φυλακίστηκαν στη χώρα 

τους. Άρχισαν να αμύνονται και εξεγέρθηκαν το 1989 για το άνοιγμα 

των συνόρων. Καθώς η αντίσταση αυξήθηκε, η κυβέρνηση της ΛΔΓ 

υποχώρησε και άνοιξε τα σύνορα στη Δυτική Γερμανία στις 9 

Νοεμβρίου 1989. Έτσι, από αυτή την ημέρα, ξεκίνησε η ύπαρξη μιας 

ενοποιημένης Γερμανίας: η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας. 

 



2. Η δομή των δικαστηρίων και του 

νόμου στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία 

της Γερμανίας 
Η Γερμανία διαθέτει ένα σύστημα αστικού δικαίου βασισμένο στο 

ρωμαϊκό δίκαιο, με ορισμένες παραπομπές στο γερμανικό δίκαιο. Το 

Bundesverfassungsgericht (Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο) 

είναι το Ανώτατο Δικαστήριο της Γερμανίας που είναι αρμόδιο για 

συνταγματικά θέματα, με εξουσία δικαστικού ελέγχου. Οι ποινικοί και 

ιδιωτικοί νόμοι κωδικοποιούνται σε εθνικό επίπεδο στο 

Strafgesetzbuch και στο Bürgerliches Gesetzbuch αντίστοιχα. 

 

Ένα χαρακτηριστικό του γερμανικού δικαστικού συστήματος είναι η 

κατανομή της δικαστικής εξουσίας σε διάφορες ειδικές δικαιοδοσίες. 

Σύμφωνα με το σύνταγμα, υπάρχουν πέντε ειδικές δικαιοδοσίες ίσης 

ισχύος. Πρόκειται για τη συνήθη δικαιοδοσία (δηλαδή την αστική και 

ποινική δικαιοδοσία), τη διοικητική δικαιοδοσία, τη φορολογική 

δικαιοδοσία, την κοινωνική δικαιοδοσία και την εργασιακή δικαιοδοσία 

(άρθρο 95 του βασικού νόμου). Κάθε ειδική δικαιοδοσία είναι 

ανεξάρτητη και έχει διάφορα στάδια προσφυγής. 

 

Ομοσπονδιακό Δικαστήριο 

Το ανώτατο δικαστικό σύστημα της Γερμανίας, που ονομάζεται 

Bundesgerichtshof, είναι εξειδικευμένο για αστικές και ποινικές 

υποθέσεις. Το ανώτατο εφετείο είναι το ανακριτικό Ομοσπονδιακό 

Δικαστήριο. Το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο, το Ομοσπονδιακό 

Κοινωνικό Δικαστήριο, το Ομοσπονδιακό Οικονομικό Δικαστήριο και 

το Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο είναι υπεύθυνα για άλλες 

υποθέσεις. 

 

Ομοσπονδιακό Κοινωνικό Δικαστήριο 

Ο νόμος του Κοινωνικού Δικαστηρίου της 3ης Σεπτεμβρίου 1953 

(Φύλλο Εφημερίδας της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, μέρος Ι, σελίδα 

1239) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 1954. Τα εγκαίνια του 

Ομοσπονδιακού Κοινωνικού Δικαστηρίου έλαβαν χώρα στις 23 

Μαρτίου 1955, όταν πραγματοποιήθηκε η πρώτη δημόσια συνεδρίαση. 

Το Bundessozialgericht είναι υπεύθυνο για τους ελέγχους κατά των 

αποφάσεων των κοινωνικών δικαστηρίων ή για την αναθεώρηση των 

δικαστικών αποφάσεων του κοινωνικού δικαστηρίου. 

 



Ομοσπονδιακό Οικογενειακό Δικαστήριο 

Σύμφωνα με το άρθρο 23β του Γερμανικού Συνταγματικού 

Δικαστηρίου (GVG), υπάρχει τμήμα του Επαρχιακού Δικαστηρίου που 

είναι αρμόδιο για την έκδοση οικογενειακών αποφάσεων από το 1976. 

 

Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο 

Το Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο, με έδρα την Ερφούρτη, είναι 

το ανώτατο δικαστήριο του γερμανικού συστήματος εργατικών 

δικαστηρίων. Στην εργατική δικαιοδοσία, το Ομοσπονδιακό Εργατικό 

Δικαστήριο έχει μεγάλη βαρύτητα. Ως ανώτατο δικαστήριο της 

δικαιοσύνης, το δικαστήριο πρέπει να προάγει τη συνοχή των 

δικαστικών αποφάσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου και να 

αναπτύξει το νόμο, όπου αυτό είναι απαραίτητο. 

 

Ομοσπονδιακό Δημοσιονομικό Δικαστήριο 

Το ομοσπονδιακό δημοσιονομικό δικαστήριο (Bundesfinanzhof) είναι 

ένα από τα πέντε ομοσπονδιακά ανώτατα δικαστήρια της Γερμανίας, 

τα οποία έχουν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 95 του Βασικού 

Νόμου. Είναι το ομοσπονδιακό εφετείο για φορολογικά και τελωνειακά 

θέματα σε υποθέσεις που έχουν ήδη δικαστεί από την χαμηλότερη 

δικαστική βαθμίδα, δηλαδή τα δικαστήρια Οικονομικών. 

 

1. Ομοσπονδιακό Διοικητικό Δικαστήριο. 

Το ομοσπονδιακό διοικητικό δικαστήριο (Bundesverwaltungsgericht) 

είναι ένα από τα πέντε ομοσπονδιακά ανώτατα δικαστήρια της 

Γερμανίας. Το δικαστήριο της έσχατης λύσης, περιλαμβάνει γενικά 

όλες τις περιπτώσεις διοικητικού δικαίου, κυρίως διαφωνίες μεταξύ 

πολιτών και κράτους. Αναλαμβάνει τις προσφυγές του 

Oberverwaltungsgerichte ή των ανώτατων διοικητικών δικαστηρίων, 

τα οποία, με τη σειρά τους, είναι τα εφετεία των αποφάσεων του 

Verwaltungsgerichte (διοικητικά δικαστήρια). 



 

Επικεφαλής του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου είναι ο 

Πρόεδρος. Είναι ο ανώτερος υπάλληλος με αρμοδιότητα σε θέματα 

προσωπικού που αφορούν τους δικαστές και το διοικητικό προσωπικό 

του Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου. Τα καθήκοντά του 

περιλαμβάνουν και τα καθήκοντα ενός δικαστή. Οι δικαστές του 

Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου εκτελούν τα καθήκοντά τους 

στη Γερουσία. Ο κατάλογος υπηρεσίας που κατανέμει την επιχείρηση 

δικαστηρίων, αναθέτει αρμοδιότητες σε κάθε σύγκλητο. Ο 

Προεδρεύων δικαστής ασχολείται με θέματα προσωπικού και 

δικαστικής διοίκησης, εξ ονόματος του Προέδρου. 

Η Διοίκηση του Δικαστηρίου υποστηρίζει τον Πρόεδρο και τις 

Γερουσίες κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Διαιρείται στο 

διοικητικό τμήμα, το μητρώο, τις υπηρεσίες πληροφόρησης και το 

προεδρικό τμήμα. 

 

3. Γερμανικό νομικό σύστημα 

Το γερμανικό νομικό σύστημα ανήκει στην ευρωπαϊκή οικογένεια των 

νομικών συστημάτων, τα οποία ταξινομούνται ευρέως σε χώρες 

αστικού δικαίου. Ο Βασικός Νόμος (σύνταγμα) είναι η πρωταρχική 

βάση του νομικού συστήματος, αλλά λαμβάνονται υπόψη και οι νόμοι 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της διεθνούς κοινότητας. 

 

Βασικός Νόμος 

Το Σύνταγμα της Γερμανίας, γνωστό ως Βασικός Νόμος 

(Grundgesetz), τέθηκε σε ισχύ στις 23 Μαΐου 1949. Ο βασικός νόμος 

αναγνωρίζει τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, όπως οι ελευθερίες 

λόγου και του τύπου, το δικαίωμα της ισότητας ενώπιον του νόμου 

και το δικαίωμα ασύλου. Το Σύνταγμα ("Grundgesetz") είναι η βάση 

της κοινωνίας μας. Το Grundgesetz είναι το εθνικό σύνταγμα της 

Γερμανίας. Περιέχει τους πιο σημαντικούς κανονισμούς μας. Το 

Grundgesetz διαβεβαιώνει ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπειά σας θα 

προστατεύεται από νόμους και από την αστυνομία, μεταξύ άλλων. 

Περιλαμβάνει επίσης ότι μπορείτε να δώσετε ελεύθερη έκφραση στη 

δική σας προσωπικότητα, αρκεί να μην παραβιάζετε τα δικαιώματα των 

άλλων. 

 

Μια άλλη σημαντική αρχή είναι ότι όλοι οι άνθρωποι στη Γερμανία είναι 

ίσοι, ανεξαρτήτως φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

καταγωγής, θρησκείας ή πολιτικών πεποιθήσεων. Η αστυνομία και οι 



δικαστές δεν επιτρέπεται να σας αντιμετωπίζουν διαφορετικά βάσει 

αυτών των χαρακτηριστικών και δεν επιτρέπεται διάκριση στην 

εργασία ή στην καθημερινή ζωή. Αυτά τα βασικά δικαιώματα είναι 

νομικά δεσμευτικά και ισχύουν εξίσου και στους τρεις κλάδους της 

κυβέρνησης: τον εκτελεστικό, το νομοθετικό και τον δικαστικό. 

Παρά το γεγονός ότι όλοι οι γερμανικοί νόμοι, τουλάχιστον θεωρητικά, 

είναι δίκαιοι σε ένα ενιαίο σύστημα δικαίου, το γερμανικό νομικό 

σύστημα επηρεάστηκε από το ρωμαϊκό νομικό σύστημα με αστικούς 

και δημόσιους νόμους. 

 

Μπορείτε να βρείτε μετάφραση του βασικού νόμου στην αγγλική γλώσσα σε 

αυτή την ιστοσελίδα: 

https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/englisch_gg.html 

 

• Οι δημόσιοι νόμοι ασχολούνται με τις νομικές σχέσεις μεταξύ του πολίτη και του 

κράτους ή τις οντότητες του κράτους με τη μορφή δημόσιων αρχών. 

Οι δημόσιοι νόμοι περιλαμβάνουν: 

• Συνταγματικό δίκαιο 

• Διοικητικό δίκαιο 

• Διοίκηση, αστικό δίκαιο 

• Ποινικό δίκαιο 

 

• Οι αστικοί νόμοι αναφέρονται στις νομικές αρχές που σχετίζονται με τη ρύθμιση της 

πολιτικής ζωής, δηλαδή τις υποθέσεις μεταξύ ιδιωτών ως ιδιώτες. 

Νομοθεσία 

 

Ωστόσο, δεν είναι μόνο τα μέλη της 

Γερμανικής Ομοσπονδιακής Βουλής τα 

οποία είναι σε θέση να συντάξουν 

νομοσχέδια που οδηγούν σε νέες νομικές 

πράξεις. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση και η 

Bundesrat έχουν επίσης το δικαίωμα να 

εισάγουν νομοσχέδια στο Bundestag. 

Bundestag 

Το εθνικό κοινοβούλιο, που ονομάζεται 

"Bundestag" στη Γερμανία, ψηφίζει υπέρ του ομοσπονδιακού 

καγκελαρίου ("Bundeskanzler") και ελέγχει την κυβέρνηση. Η 

κυβέρνηση μπορεί επίσης να αποπεμφθεί δια της ψήφου. Οι νόμοι 



ψηφίζονται στο Bundestag και η πλειοψηφία έχει το λόγο. Η 

μειοψηφία πρέπει να αποδεχθεί την απόφαση. 

• Το Bundestag είναι υπεύθυνο για τη θέσπιση ομοσπονδιακών νόμων, 

οι οποίοι στη συνέχεια εφαρμόζονται από την κυβέρνηση. 

• Κύριο νομοθετικό σώμα 

• Όλες οι νομοθεσίες πρέπει να εγκριθούν από το Bundestag 

• Εκλέγεται άμεσα κάθε 4 χρόνια 

Bundesrat 

• Η νομοθετική εξουσία είναι υποδεέστερη από εκείνη του Bundestag. 

• Εκπροσώπηση των ομοσπονδιακών κρατών 

• Τα μέλη διορίζονται από κρατικές κυβερνήσεις (εκπρόσωποι 

κρατικών κυβερνήσεων, συνήθως πρωθυπουργών και άλλων 

υπουργών). 

Τα μέλη του Bundesrat είναι πάντοτε Πρόεδροι Υπουργείων ή 

Υπουργοί στα αντίστοιχα ομοσπονδιακά κράτη τους (ή στην περίπτωση 

των πόλεων του Βερολίνου, της Βρέμης και του Αμβούργου, είναι 

Δήμαρχοι ή Γερουσιαστές). Οι κρατικοί γραμματείς μπορούν επίσης να 

είναι μέλη του Bundesrat, εάν έχουν έδρα και ψήφο στο γραφείο του 

ομοσπονδιακού κράτους τους (άρθρο 51, παράγραφος 1, βασικός 

νόμος). 

Εάν θέλετε περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να παρακολουθήσετε 

μια σύνοδο ολομέλειας. Εάν θέλετε να επισκεφθείτε την Ολομέλεια, 

θα χρειαστεί να κάνετε κράτηση εκ των προτέρων με την υπηρεσία 

επισκεπτών.  

Βρείτε περισσότερες πληροφορίες: 

http://www.bundesrat.de/EN/service-en/besuch-plenum-

en/besuch-plenum-en-node.html 

 

4. Ορόσημα στη Γερμανική πορεία προς 

την ΕΕ 
Η δημοκρατική Γερμανία, η οποία εξελίχθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, μαζί με τη Γαλλία, 

συμμετείχε άμεσα στην ίδρυση της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Ευρωπαϊκή 

Ένωση - ΕΕ). Η Γερμανία ανήκει στα 

έξι αρχικά μέλη της ΕΕ και είναι ο 

κύριος οικονομικός συνεισφέρων στο 

εσωτερικό της.  

 

http://www.bundesrat.de/EN/service-en/besuch-plenum-en/besuch-plenum-en-node.html
http://www.bundesrat.de/EN/service-en/besuch-plenum-en/besuch-plenum-en-node.html


"Πρέπει να οικοδομήσουμε ένα είδος Ηνωμένων Πολιτειών της 

Ευρώπης. Το πρώτο βήμα στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής 

οικογένειας πρέπει να είναι μια συνεργασία μεταξύ Γαλλίας και 

Γερμανίας (Churchill 19.9.1946)." 

• Στις 25 Μαρτίου 1957 υπογράφηκαν οι συνθήκες της Ρώμης. Οι 

υπογράφοντες ήταν οι χώρες της Μπενελούξ, η Γαλλία, η Ιταλία και η 

Γερμανία 

• Με την επανένωση της Γερμανίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση υλοποιήθηκε 

με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1992. 

• Τις επόμενες δεκαετίες προσχώρησαν πολλά νέα μέλη, ενώ την ίδια 

στιγμή η οικονομική, πολιτιστική, δικαστική ένταξη και ούτω καθεξής 

θα εντείνει τις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων ευρωπαϊκών οντοτήτων. 

• Σημαντικό ήταν το γεγονός ότι το 1993 εισήχθη το άρθρο "Ευρώπη" 

(άρθρο 23) στο βασικό νόμο, δηλαδή ο Νόμος για την Άσκηση από το 

Bundestag και το Bundesrat της ευθύνης τους για την ενσωμάτωση 

σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση (IntVG) και ο νέος νόμος 

για τη συνεργασία μεταξύ της ομοσπονδίας και των ομόσπονδων 

κρατιδίων για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUZBLG) του 2009. 

 

 

 

  

5. Παραδείγματα και συμβουλές 

γερμανών εμπειρογνωμόνων 
1. Ποια θα είναι τα κεντρικά πρόσωπα ή ιδρύματα για την 

επικοινωνία; 



Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εργασίας, αποτελεί κεντρικό σημείο 

επαφής και παρέχει επίσης διάφορες πληροφορίες για διακινούμενους 

εργαζόμενους σε διάφορες γλώσσες. Όμως, τα βιομηχανικά και 

εμπορικά επιμελητήρια αποτελούν επίσης σημαντικούς εταίρους στον 

τομέα της βιοτεχνίας. Τα επιμελητήρια και οι ενώσεις εργοδοτών 

έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν, λόγω του προβλήματος 

των εμπειρογνωμόνων. Ίσως θα μπορούσαν επίσης να προσκληθούν 

ως εμπειρογνώμονες σε μαθήματα όπως αυτά που αναπτύχθηκαν στο 

πλαίσιο του BRIGHT. Τα σημεία επαφής εξαρτώνται πάντοτε από το 

επάγγελμα, αλλά η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία είναι ένα καλό πρώτο 

σημείο εισόδου, δεδομένου ότι τα περιλαμβάνει όλα.  

2. Υπάρχουν οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο;  

Το Διαδίκτυο διαθέτει μια καλή βάση πληροφοριών που επίσης δεν 

είναι μόνο στα γερμανικά. 

Άλλα συνιστώμενα ιδρύματα: 

Το BAMF (Υπεύθυνο για τρίτες χώρες και πολίτες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) - πρώτες πληροφορίες για σημαντικά θέματα, για 

παράδειγμα: πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τη γενναιοδωρία; 

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία για εργασία: εκεί βρίσκουμε πληροφορίες 

αν πρόκειται για την αναγνώριση επαγγελματικών σκοπών. Προσφέρει 

επίσης πληροφορίες για τα κοινωνικά οφέλη.  

Ευρωπαϊκές επιτροπές που δημοσιεύουν πληροφορίες σε όλες τις 

ευρωπαϊκές γλώσσες. Πρόκειται για μια βασική πλατφόρμα όπου 

παρέχονται οδηγίες της ΕΕ. Περιέχει επίσης πληροφορίες για εργασίες 

στο εξωτερικό: π.χ. Ποια δικαιώματα χρειάζονται; Πώς θα ισχύσει η 

ίση μεταχείριση; 

 

Κουίζ 
Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, προσπαθήστε να απαντήσετε σε 

αυτές τις ερωτήσεις για να επιβεβαιώσετε την κατανόησή σας για το 

παρεχόμενο υλικό. 

• Ποια εμπειρία έχει διαμορφώσει το ισχύον γερμανικό νομικό 

σύστημα; 

• Ποιο είναι το βασικό γερμανικό νομικό σύστημα; 

• Ποια είναι τα σημαντικότερα δικαστήρια; 

• Ποια είδη νόμων υπάρχουν στη Γερμανία; 

• Σε πόσες περιοχές χωρίστηκε η Γερμανία μετά τον δεύτερο 

παγκόσμιο πόλεμο; 

• Πότε έγινε η ένταξη της Γερμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση; 

• Ποιες είναι οι επιπτώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γερμανική 

έννομη τάξη; 



 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 
Οι σωστές απαντήσεις σημειώνονται με κόκκινο χρώμα 

1. Πόσα ομόσπονδα κράτη αποτελούν τη Γερμανία; 

α. 16 

β. 8 

γ. 10 

δ. 12 

α. 

2. Ποιο είναι το βασικό γερμανικό νομικό σύστημα; 

α. Σύνταγμα των κρατών 

β. Γερμανικό βασικό δίκαιο 

γ. Ευρωπαϊκό Δίκαιο 

δ. Άλλοι διεθνείς νόμοι 

β. 

3. Οι χώρες που κατέλαβαν τη Γερμανία μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο είναι: 

α. Ηνωμένες Πολιτείες, Γαλλία 

β. Βέλγιο 

γ. Μεγάλη Βρετανία και Σοβιετική Ένωση 

δ. Καμία από αυτές 

α. 

4. Ποια είναι τα ομοσπονδιακά δικαστήρια στη Γερμανία; 

α. Διοικητικό δικαστήριο 

β. Δικαστήριο και Δημοσιονομικό δικαστήριο 

γ. κοινωνικό Δικαστήριο και Οικογενειακό Δικαστήριο 

δ. Όλα αυτά 

δ. 

5. Ποιο είναι το ανώτατο δικαστήριο στο σύστημα εργασίας της 

Γερμανίας; 

α. Διοικητικό δικαστήριο 

β. Ομοσπονδιακό Εργατικό Δικαστήριο 

γ. Κοινωνικό Δικαστήριο 

δ. Οικογενειακό Δικαστήριο 

β. 

6. Σε πόσες περιοχές η Γερμανία χωρίστηκε μετά τον Δεύτερο 

Παγκόσμιο Πόλεμο; 

α. 2 

β. 4 

γ. 6 

δ. 3 



β. 

7. Πότε υπογράφηκε η συνθήκη της Ρώμης; 

α. 1949 

β. 1950 

γ. 1957 

δ. άλλο έτος 

γ. 

8. Για ποιό από τα ακόλουθα όργανα ΔΕΝ υπάρχει εγγύηση ότι οι 

εφέσεις τους θα ακουστούν από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό 

Δικαστήριο; 

α. Bundestag 

β. Bundesrat 

γ. Καγκελάριος 

δ. Πρόεδρος 

γ. 

8. Πότε ψηφίστηκε ο γερμανικός βασικός νόμος 

α. 1950 

β. 1949 

γ. 1999 

δ. άλλο έτος 

β. 

9. Οι δημόσιοι νόμοι περιλαμβάνουν 

α. Συνταγματικούς νόμους 

β. Διοικητικούς νόμους 

γ. Αστικό δίκαιο και ποινικό δίκαιο 

δ. Όλα μαζί 

δ. 

 

 

 

 

 



 

 

2. 

Κεφάλαιο 2 
Νόμος περί Συμβάσεων 
 

• Μαθησιακοί στόχοι 

• Να καθορίσετε τη φύση και τη σημασία μιας σύμβασης 

• Να προσδιορίσετε τη ρύθμιση της μορφής των συμβάσεων και να 

εφαρμόσετε σχετικά παραδείγματα 

• Να αναγνωρίσετε τις ικανότητες επίλυσης προβλημάτων και να 

εφαρμόζετε τις σχετικές νομικές αρχές 

 

Ιστορία 
Η Herta και ο Ralf έχουν συμβόλαιο για το διαμέρισμά τους. Την Κυριακή το 

πρωί συνάντησαν τους ιδιοκτήτες του διαμερίσματός τους. Είχε πολύ θόρυβο 



στο γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά οι ιδιοκτήτες ανέφεραν τη λήξη του συμβολαίου. 

Είπαν ότι χρειάζονται οι ίδιοι το διαμέρισμα. Η Herta και ο Ralf δεν τους έχουν 

δώσει απάντηση μέχρι στιγμής. Η λήξη συμβολαίου, η οποία δεν έγινε 

κατανοητή εξαιτίας του θορυβώδους περιβάλλοντος, δεν είναι νομικά 

δεσμευτική. 

 

1. Τι είναι μια σύμβαση; 
Μια σύμβαση είναι μια νομικά εκτελεστή συμφωνία μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων μερών που δημιουργεί την υποχρέωση στα μέρη να 

κάνουν ή να μην 

κάνουν συγκεκριμένα 

πράγματα. Η γερμανική 

λέξη είναι "Vertrag". Οι 

όροι του δικαίου των 

συμβάσεων 

ονομάζονται 

"Vertragsrecht" 

(Richter 2011).  

Οι συμβάσεις συνήθως 

διέπονται και 

επιβάλλονται από τους 

νόμους του κράτους όπου έγινε η συμφωνία. Στη συμφωνία αυτή, τα 

μέρη αναγνωρίζουν τα αμοιβαία δικαιώματα και τα καθήκοντά τους σε 

σχέση με τη βάση των συμβάσεων. Τα νομικά πρόσωπα μπορούν να 

είναι άνθρωποι (οι οποίοι είναι νομικά γνωστοί ως "ιδιώτες") ή 

εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και άλλες οντότητες. Μόνο 

οι συμβάσεις αυτές μπορούν να κλείσουν χωρίς την άδεια τρίτων, και 

έχουν απεριόριστη νομική ικανότητα. Αυτό είναι δυνατό για άτομα στη 

Γερμανία με ηλικία άνω των 18 ετών. 

 

Ποιο είναι το νομικό καθεστώς των συμβατικών όρων στη δικαιοδοσία σας; 

Το δίκαιο των συμβάσεων βασίζεται στον αστικό κώδικα, στις 

παραγράφους 145 και μετά. Ο Αστικός Κώδικας ρυθμίζει τη σύναψη 

σύμβασης. Υπάρχουν συμβάσεις στο δίκαιο των υποχρεώσεων, αλλά 

και στο νόμο, το οικογενειακό δίκαιο και το δίκαιο κληρονομιάς. 



Η ελευθερία της σύμβασης είναι δικαίωμα που προστατεύεται από το 

βασικό νόμο. Οι συμβάσεις δεν απαιτούν εκτίμηση, μπορούν να 

περιέχουν οτιδήποτε για το οποίο συμφωνούν οι συμβαλλόμενοι και, 

εκτός εάν προβλέπεται ρητά από το νόμο, δεν χρειάζεται να είναι σε 

κάποια συγκεκριμένη μορφή. Ως εκ τούτου, η αποζημίωση μπορεί να 

αξιωθεί τόσο για την παραβίαση μιας κύριας υποχρέωσης αλλά και 

επικουρικής υποχρέωσης. Ωστόσο, ορισμένες διατάξεις διαφέρουν 

ελαφρώς από τους άλλους όρους που 

έχουν συμφωνηθεί:  

• Μια διάκριση που μπορεί να εξαχθεί είναι 

αν υπάρχει ή όχι ευθύνη σύμφωνα με τη 

ρήτρα, ανεξάρτητα από το σφάλμα. Κατά 

κανόνα, αυτό εξαρτάται από την ερμηνεία 

της αντίστοιχης συμβατικής ρύθμισης. 

• Το γερμανικό δίκαιο επιτρέπει γενικά 

προηγούμενες προϋποθέσεις και 

μεταγενέστερες συνθήκες. Αυτά 

επιτρέπουν να εξαρτάται η εγκυρότητα των 

σχετικών συμβατικών διατάξεων από 

εξωτερικές συνθήκες. 

 

Οι συμβάσεις πώλησης και οι συμβάσεις εργασίας και υπηρεσιών 

(συμπεριλαμβανομένων των υποκατηγοριών συμβάσεων εργασίας και 

υλικών), οι οποίες έχουν ιδιαίτερη σημασία στο επιχειρηματικό 

περιβάλλον, καλύπτονται από τον γερμανικό αστικό κώδικα. Ο παρών 

Κώδικας καθορίζει ένα νομικό καθεστώς δικαιωμάτων σε σχέση με 

ελαττώματα βάσει αυτών των τύπων συμβάσεων (Richter 2011). 

 

Τυπικές νομικές απαιτήσεις 

Για να δημιουργηθεί μια νομικά εκτελεστή σύμβαση, πρέπει να 

υπάρχουν δύο αντίστοιχες δηλώσεις προθέσεων. Αυτές είναι γνωστές 

ως προσφορά και αποδοχή. Οι δηλώσεις προθέσεων πρέπει να είναι 

επαρκώς συγκεκριμένες (για παράδειγμα, η προσφορά πρέπει να 

περιέχει όλα τα βασικά στοιχεία για να είναι έγκυρη). Επιπλέον, ο 

διάδικος πρέπει να έχει την ικανότητα να ενεργεί και να συνάπτει 

συμβόλαιο (Rechts- και Geschäftsfähigkeit). Αυτό συμβαίνει όταν ο 

διάδικος μπορεί να είναι κάτοχος δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και 

μπορεί επίσης να πραγματοποιεί συναλλαγές με νομική ισχύ. 

 

Το περιεχόμενο της σύμβασης είναι: 

1. Μια προσφορά και οι ειδικές συνθήκες 



2. Η αποδοχή της προσφοράς, η οποία έχει καθοριστεί υπό μορφή 

υπογραφής 

3. Συμβατικοί όροι, συμπεριλαμβανομένων των όρων πληρωμής και 

της ημερομηνίας πληρωμής 

4. Και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έχουν νομική ικανότητα 

5. Την πρόθεση και των δύο μερών να πραγματοποιήσουν την 

υπόσχεσή τους 

6. Νομικώς εκτελεστοί όροι και προϋποθέσεις, που ονομάζονται επίσης 

αντικείμενο της σύμβασης 

 

Οι συμβάσεις μπορούν να 

συναφθούν υπό διάφορες 

μορφές. Σε γενικές γραμμές, 

δεν είναι απαραίτητο να 

επισημοποιηθεί το 

περιεχόμενο μιας σύμβασης. 

Επιπλέον, δεν είναι 

απαραίτητο να 

συγκεντρωθούν όλα τα 

έγγραφα της συμφωνίας για να συμφωνήσουν σε αυτά. Εάν τα μέρη 

διευκρινίσουν τα έγγραφα με επαρκή ακρίβεια ή τα επισυνάψουν, 

παραδείγματος χάρη, ως παραρτήματα, μπορούν να γίνουν μέρος της 

συμφωνίας μόνο με παραπομπή και δεν χρειάζεται απαραίτητα να 

παραδοθούν. Στην πράξη, πολλές συμφωνίες συνάπτονται επίσης 

προφορικά ή ακόμη και με σιωπηρή συμφωνία. 

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος θα καθορίσει το περιεχόμενο 

συγκεκριμένων συμβάσεων. Για παράδειγμα: συμβάσεις ενοικίου, 

συμβάσεις εργασίας, σύμβαση γάμου. 

 

Συμβόλαιο απασχόλησης (Arbeitsvertrag): η σύμβαση εργασίας που 

χρησιμοποιείται στο εργατικό δίκαιο για την απονομή δικαιωμάτων και 

ευθυνών μεταξύ των μερών του «εργαζομένου» και του «εργοδότη». 

Πολλές από τις συνθήκες είναι υποχρεωτικές. 

Στη Γερμανία ο συνήθης τρόπος λειτουργίας των σοβαρών εργοδοτών 

είναι η αποστολή γραπτής σύμβασης εργασίας. 

Σε σχέση με άλλους συμβατικούς όρους, οι συμφωνίες γερμανικών 

συμβάσεων είναι πιο διαφανείς (Hill / King 2004). Υπάρχουν πολύ 

λιγότερες εξηγήσεις, ειδικότητες και περιορισμοί στη γλώσσα και η 

νομική γλώσσα είναι σχεδόν ίδια από σύμβαση σε σύμβαση. 

 



2. Σύναψη συμβάσεων και υποχρεώσεις 

μερών (Vertragsabschluss und Pflichten 

der Parteien) 
  

 

Ο Γερμανικός Αστικός Κώδικας (BGB) ρυθμίζει το σχεδιασμό των συμβάσεων 

• Σύμφωνα με το άρθρο 145 του BGB, μια προσφορά σύμβασης 

(αίτηση) είναι συνήθως δεσμευτική 

• Σύμφωνα με την § 146, οι προσφορές της σύμβασης BGB 

εφαρμόζονται αυτομάτως μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα. 

(https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_bgb/) 

  

3. Ανατρέξτε σε δείγματα συμβολαίων 

(Musterverträge) 
Ο γερμανικός νόμος διακρίνει μεταξύ υποχρεωτικών και συμβατικών 

απαιτήσεων γραπτής μορφής. Αν το έντυπο απαιτείται από το νόμο, 

το έγγραφο πρέπει να επικυρώνεται προσωπικά από τον εκδότη με την 

υπογραφή του ή με χειρόγραφη σήμανση που πιστοποιείται από 

συμβολαιογράφο. Σε περίπτωση σύμβασης, και τα δύο μέρη πρέπει να 

υπογράψουν το ίδιο έγγραφο. Η γραπτή μορφή μπορεί να 

αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό έντυπο και από την 

εξουσιοδότηση. Όταν η απαίτηση γραπτής μορφής είναι απλώς 

συμβατική, αρκεί η δήλωση προθέσεων να διαβιβαστεί μέσω 

τηλεπικοινωνιών και, στην περίπτωση σύμβασης, με ανταλλαγή 

επιστολών. 

Η έννοια του εγγράφου / πράξης (Urkunde) δεν είναι συνεπής στο 

γερμανικό δίκαιο. Ένα έγγραφο, από την άποψη του ποινικού δικαίου, 

δεν είναι σύμφωνο με ένα έγγραφο όσον αφορά το αστικό ή 

δικονομικό δίκαιο, και ακόμη και στο πλαίσιο του αστικού και 

δικονομικού δικαίου, ο όρος δεν είναι συνεπής. 

 

Λίστες ελέγχου 

Μπορείτε να βρείτε μια συλλογή δειγμάτων συμβάσεων στις 

ιστοσελίδες που αναφέρονται παρακάτω: https://www.frankfurt-

main.ihk.de/recht/mustervertrag/ 

 

https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/mustervertrag/
https://www.frankfurt-main.ihk.de/recht/mustervertrag/


Μπορείτε επίσης να βρείτε μια λίστα ελέγχου στα αγγλικά στην 

ιστοσελίδα https://www.verbraucherzentrale.de/englisch-neu. Για 

παράδειγμα, υπάρχει ένας κατάλογος ο οποίος δίνει σημαντικές 

πληροφορίες που πρέπει να ξέρετε πριν να υπογράψετε μια σύμβαση. 

  

4. Καταγγελία συμβάσεων (Kündigung) 
Μια προσφορά είναι συνήθως δεσμευτική, δηλαδή, δεν μπορεί να 

ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου που προβλέπεται για την 

αποδοχή της ή, εφόσον δεν προβλέπεται τέτοια προθεσμία, για εύλογο 

χρονικό διάστημα μετά την επίτευξη της προσφοράς. 

Για ακυρώσεις, γίνεται διάκριση μεταξύ της συνηθισμένης λήξης και 

της έκτακτης λήξης. Ο συνηθισμένος τερματισμός περιλαμβάνει 

οποιεσδήποτε αιτιολογικές σκέψεις και δεσμεύεται από ένα χρονικό 

όριο. Το δικαίωμα της απλής καταγγελίας είναι διαφορετικό για κάθε 

τύπο σύμβασης, και συνεπώς λαμβάνει υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά των αντίστοιχων δικηγόρων. Ο έκτακτος τερματισμός 

πραγματοποιείται εντός της συμβατικής περιόδου. Για κάτι τέτοιο, ένας 

σημαντικός λόγος είναι απαραίτητος. 

Το εργατικό δίκαιο έχει ιδιαίτερους όρους τερματισμού. Εδώ 

ειδικότερα η προστασία έναντι του νόμου περί απαγόρευσης (KSchG) 

γνωρίζει τις υψηλές απαιτήσεις για την αποτελεσματικότητα του 

συνηθισμένου τερματισμού ορισμένων συνθηκών εργασίας. Οι 

σχετικές διατάξεις μπορούν να βρεθούν στο άρθρο 314 του BGB 

(καθώς και στην § 543 για τις μισθώσεις και την § 626 για τις 

συμβάσεις παροχής υπηρεσιών). Οι εργαζόμενοι με αγωγή κατά της 

απολύσεως μπορούν να προσφύγουν ενάντια σε αδικαιολόγητες 

απολύσεις, σύμφωνα με τον κώδικα εργασίας. 

 

Άλλες σημειώσεις σχετικά με τον τερματισμό (Πηγή: 

Kündigungsschutzgesetz - KSchG) 

 

• § 309 Abs. 9 Η BGB διευκρινίζει ότι αν μια ρήτρα στο GTC είναι 

αναποτελεσματική, η περίοδος προειδοποίησης λήγει περισσότερο από 

τρεις μήνες πριν από την αυτόματη (σιωπηρή) ανανέωση της 

σύμβασης. 

• § 313 (3) Η BGB ορίζει το δικαίωμα τερματισμού σε περίπτωση 

διακοπής της επιχειρηματικής βάσης. 

• Εκτός από τις προηγούμενες νομοθετικές διατάξεις περί καταγγελίας, 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένοι ειδικοί κανόνες για τις 

συμβάσεις υπηρεσιών και εργασίας 



• Υπάρχουν και άλλες ειδικές νομικές συμφωνίες τερματισμού, για 

παράδειγμα για συμβάσεις μίσθωσης και δανείου, οι οποίες δεν 

μπορούν να συζητηθούν εδώ. 

 

5. Παραβίαση και διορθωτικά μέτρα για 

παραβίαση 
Η ιδιωτική αυτονομία έχει υψηλή προτεραιότητα στο γερμανικό δίκαιο. 

Ως εκ τούτου, οι συμβάσεις και οι ρυθμίσεις είναι γενικά έγκυρες και 

η σύμβαση θα κριθεί άκυρη μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτές 

περιλαμβάνουν συναλλαγές που παραβιάζουν νόμιμη απαγόρευση και 

οι συμβάσεις αυτές είναι άκυρες. Πρόκειται για εξαιρετικές 

περιπτώσεις, οι οποίες επηρεάζουν το επαγγελματικό δίκαιο και τις 

αρχές (για παράδειγμα, δεν επιτρέπεται η διπλή ιδιότητα ως ελεγκτής 

και ορκωτός λογιστής). 

Ένα συμβαλλόμενο μέρος μπορεί γενικά να ακυρώσει και να 

ανατρέψει μια σύμβαση εάν πληρούνται όλα τα ακόλουθα: 

    Το μέρος που οφείλει την απόδοση έχει ορίσει μια προθεσμία για 

απόδοση που δεν έχει ικανοποιηθεί. 

    Το μέρος στο οποίο οφείλεται η απόδοση δεν είναι υπεύθυνο για 

παρόμοιες ή κακές επιδόσεις. 

    Ο επιβαλλόμενος δασμός δεν είναι άυλος στη φύση του (δηλαδή 

δεν είναι ασήμαντος σε σχέση με τους συμβατικούς δασμούς). 

 

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι ο τερματισμός δεν εμποδίζει την 

αποζημίωση. 

Όταν συμβαίνει παραβίαση της σύμβασης (ή τουλάχιστον όταν 

προβάλλεται παραβίαση), ένα ή και τα δύο μέρη ενδέχεται να 

επιθυμούν να εκτελεστεί η σύμβαση με τους όρους της ή μπορεί να 

προσπαθήσουν να ανακάμψουν από οποιαδήποτε οικονομική ζημία 

που προκλήθηκε από την εικαζόμενη παράβαση. 

Υπάρχουν πολλά ένδικα μέσα για την παραβίαση της σύμβασης, όπως 

η αποζημίωση, η ειδική εκτέλεση, η ακύρωση και η αποκατάσταση. Σε 

δικαστήρια περιορισμένης δικαιοδοσίας, το βασικό ένδικο βοήθημα 

είναι η αποζημίωση (Sesta 2016). 

 

Η παράβαση της σύμβασης διακρίνει μεταξύ των ακόλουθων 

σεναρίων: 

➢ Η διάκριση, αν ο οφειλέτης δεν έχει καθυστερήσει ή όχι, διαφορετικά 

είναι άσχετο. 



➢ Ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί το γεγονός ότι δεν μπορεί να γίνει 

καμία επιβάρυνση σε αυτόν ή τους βοηθούς του και 

➢ 3 Ένα ειδικό δικαίωμα εγγύησης ελαττωμάτων δεν είναι απαραίτητο στο 

κοινό δίκαιο, διότι εδώ ισχύει μόνο η ευθύνη για παραβίαση της 

σύμβασης. Αλλά και το κοινό δίκαιο δεν μπορεί να βοηθήσει να ληφθούν 

υπόψη ενδεχόμενα εμπόδια στην εκτέλεση του οφειλέτη: αυτό δεν 

συμβαίνει όμως κατά τη διάρκεια ελέγχου παραβίασης, αλλά κατά πόσο 

το νόημα της Συνθήκης έχει αναληφθεί ως εγγύηση. 

Οι συμβάσεις ενδέχεται να είναι αναποτελεσματικές, παρά τη 

συμφωνία συνεργασίας. Οι λόγοι αυτής της αναποτελεσματικότητας 

είναι κυρίως η νομική ανικανότητα (§ 105 BGB), η περιορισμένη 

ικανότητα δικαίου (άρθρα 106 κ.ε.), η έλλειψη οποιασδήποτε μορφής 

(§ 125 BGB), παραβίαση νόμιμης απαγόρευσης (§ 134 BGB), 

ανηθικότητα (§ 138 BGB) ή προσφυγή (§ 142 BGB). 

 

Δικαίωμα υπαναχώρησης 

Το δικαίωμα υπαναχώρησης από μια σύμβαση μπορεί να χορηγηθεί ως 

νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σε περίπτωση συμβατικής διακοπής 

της υπηρεσίας, δηλαδή εάν δεν εκπληρώθηκε ή εκπληρώθηκε 

ανεπαρκώς μια σύμβαση ή με συμβατικώς συμφωνηθέν δικαίωμα 

υπαναχώρησης. 

Οι νομικές ρυθμίσεις και για τις δύο παραλλαγές της παραίτησης 

ισχύουν για όλες τις αμοιβαίες συμβάσεις, δηλαδή για νομικές 

συναλλαγές στις οποίες έχει συμφωνηθεί ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί 

μια υπηρεσία και μια αντιπαροχή (συνήθως: "χρήματα κατά αγαθών" 

ή "χρήματα κατά της εκτέλεσης"). Οι τυπικές αμοιβαίες συμβάσεις 

είναι: σύμβαση αγοράς, σύμβαση εργασίας και σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών. Η σύμβαση μίσθωσης και η σύμβαση εργασίας είναι επίσης 

αμοιβαίες συμβάσεις, αλλά η καταγγελία αντί της παραίτησης για καλό 

λόγο (συμπεριλαμβανομένης της έκτακτης απόλυσης) μπορεί να είναι 

το κατάλληλο ένδικο βοήθημα. 

Και για τους δύο τρόπους παραίτησης ισχύει και πέρα από το γεγονός, 

ότι η δηλωμένη παραίτηση είναι οριστική. 

Επομένως, το πρόσωπο που έχει αποχωρήσει από τη σύμβαση δεν 

μπορεί να απαιτήσει την εκπλήρωση των υπηρεσιών που έχουν 

συμφωνηθεί από τη σύμβαση, μετά την αλλαγή των συμφερόντων 

του. Η παραίτηση είναι ουσιαστικά αμετάκλητη. 

 



Κουίζ 
1. Ποιοι είναι οι κανόνες αρχής / ικανότητας για την ανάθεση 

συμβάσεων, για διαφορετικούς εμπορικούς φορείς; 

• Αρχή βάσει νόμου 

• Αρχή βάσει ατομικής σύμβασης 

• Αρχή βάσει φαινομενικής εξουσίας 

2. Ποιες είναι οι ουσιώδεις απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας νομικά 

εκτελεστής σύμβασης; 

3. Ποιες είναι οι κύριες μορφές σύμβασης; 

4. Ποιοι είναι οι κανόνες σχετικά με την αναπηρία, τις ψευδείς 

δηλώσεις και το σφάλμα σχετικά με τις συμβάσεις; 

 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 

1. Ποια είναι η γερμανική λέξη για τη σύμβαση 

α. Vertrag 

β. Vertragrecht 

γ. Νομικός 

δ. Άλλη λέξη 

α. 

2. Ποιοι είναι οι κανόνες αρχής / ικανότητας για την ανάθεση 

συμβάσεων, για διαφορετικές εμπορικές οντότητες; 

α. Αρχής βάσει νόμου 

β. Βάσει ατομικής σύμβασης 

γ. Αρχής με βάση την προφανή εξουσία 

δ. και οι τρεις 

δ. 

3. Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις για τη δημιουργία μιας νομικά 

εφαρμοστέας σύμβασης; 

α. δύο αντίστοιχες δηλώσεις. προσφορά και αποδοχή 

β. μόνο προσφορά 

γ. μόνο αποδοχή 

δ. τίποτα από αυτά 

α. 

4. Οι συμβάσεις είναι σύμφωνες με τους νόμους  

α. του αντίστοιχου κράτους 

β. της Ευρώπης 

γ. του ΝΑΤΟ 

δ. δεν έχει σημασία  

α. 

5. Ποια παράγραφος ρυθμίζει την καθυστερημένη αποδοχή; 

α. § 164 GG 



β. §186 GG 

γ. § 150 BGB 

δ. § 745 ArbSch 

γ. 

6. Ποιες είναι οι κύριες μορφές σύμβασης όπως στο γερμανικό αστικό 

κώδικα; 

α. συμβάσεις πώλησης 

β. συμβάσεις εργασίας 

γ. συμβάσεις υπηρεσιών 

δ. όλες αυτές οι μορφές 

δ. 

7. Το γερμανικό δίκαιο επιτρέπει 

α. προηγούμενες συνθήκες 

β. μεταγενέστερες συνθήκες 

γ. και τα δυο 

δ. άλλους τύπους συνθηκών 

γ. 

8. Η σύμβαση περιέχει 

α. μόνο μια προσφορά 

β. μόνο αποδοχή 

γ. μόνο την ικανότητα των μερών 

δ. όλα 

δ. 

9.Στην Γερμανία υπάρχουν 

α. συμβάσεις άνευ ενοικίου 

β. δεν υπάρχουν πραγματικά συμβάσεις εργοδότησης 

γ. δεν υπάρχουν πραγματικά συμβόλαια γάμου 

δ. όλες αυτές οι μορφές συμβάσεων 

δ. 

  



3. 

Κεφάλαιο 3 

Νόμος περί απασχόλησης 
 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να κατανοήσετε τη δομή και το περιεχόμενο των συμβάσεων εργασίας 

Να διαχωρίσετε τους διαφορετικούς τύπους εντύπων απασχόλησης 

 

Ιστορία 
Η Herta και ο Ralf εργάστηκαν πάνω από 10 χρόνια στην ίδια εταιρεία, μια 

γερμανική εταιρεία με θυγατρική στην Ολλανδία. Τώρα είναι πιθανόν ότι θα 

μείνουν άνεργοι. Αλλά οι γερμανικοί νόμοι τους εξασφαλίζουν μισθό για 18 

μήνες μετά την πρόσληψη, έτσι ώστε να είναι ευχαριστημένοι με αυτόν τον νόμο 

εργασίας. Για να καταστεί η Γερμανία επιλέξιμη για συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

από το χρόνο εργασίας στις Κάτω Χώρες, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο 

συνταξιοδοτικό ταμείο στις Κάτω Χώρες. Πρέπει πάντα να υποβάλετε αίτηση 

στη χώρα όπου εργαστήκατε τελευταία. 

 

Βασική νομοθεσία 

• Αστικός Κώδικας (Bürgerliches Gesetzbuch). 

• Νόμος περί προσωρινής απασχόλησης 

(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz). 

• Νόμος για τις ώρες εργασίας (Arbeitszeitgesetz). 

• Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων 

(Bundesdatenschutzgesetz). 



• Ομοσπονδιακή Οικογενειακή Επιβάρυνση και Νόμος περί 

γονικής άδειας (Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz). 

• Ομοσπονδιακή Απαλλαγή (Bundesurlaubsgesetz). 

• Νόμος για την προστασία της μητρότητας (Mutterschutzgesetz). 

• Νόμος περί μερικής απασχόλησης και απασχόλησης ορισμένου 

χρόνου (Teilzeit- und Befristungsgesetz). 

• Νόμος του Εργατικού Δικαστηρίου (Arbeitsgerichtsgesetz). 

 

Ποια θέματα θα θέλατε να τονίσετε περισσότερο σε κάποιον νέο 

στη χώρα σας; 

Σε γενικές γραμμές, η γερμανική νομοθεσία για την απασχόληση 

προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας για τους εργαζομένους. 

Αυτές οι διατάξεις δεν κωδικοποιούνται σε μία πράξη, αλλά 

κατανέμονται σε διάφορα καταστατικά, μεταξύ των οποίων: 

• ο νόμος περί προστασίας κατά της απόλυσης (ο οποίος προβλέπει 

ισχυρή προστασία απόλυσης μετά από έξι μήνες απασχόλησης και σε 

επιχειρήσεις με περισσότερους από 10 υπαλλήλους)  

• ο νόμος για τον χρόνο εργασίας (ο οποίος περιορίζει την ημερήσια 

/εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας και προβλέπει διαλείμματα ανάπαυσης 

και αργίες)  

• ο νόμος μερικής απασχόλησης και περιορισμένου χρόνου (ο οποίος 

προβλέπει δικαιώματα μερικής απασχόλησης και περιορίζει τις 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και 

• ο νόμος για ελάχιστη αμοιβή. 

 



1. Σύμβαση εργασίας 

 
  

Σύμβαση εργασίας (Arbeitsvertrag)  

Μια σύμβαση εργασίας είναι απαραίτητη για οποιαδήποτε εργασία στη 

Γερμανία. Περιέχει συγκεκριμένες διατάξεις της εργασιακής σχέσης. 

Θα πρέπει να διαβάζονται προσεκτικά και να ενημερώνεστε για κάτι 

ασαφές ή αν δεν συμμορφώνεται με τις προφορικές συμφωνίες που 

επιτεύχθηκαν. Τέλος, πρέπει να υπογραφεί για να καταστεί νομικά 

δεσμευτική. Πρέπει να επιμείνετε σε γραπτή σύμβαση, η οποία, 

ωστόσο, είναι το σύνηθες στη Γερμανία. Η έλλειψη σύμβασης εργασίας 

καθίσταται ύποπτη, γι’ αυτό είναι απαραίτητη μια ερώτηση στην 

επαγγελματική ένωση ή την υπηρεσία απασχόλησης. 

Η σύμβαση εργασίας ρυθμίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

εργοδότη και των εργαζομένων. Βασικές διατάξεις είναι ο καθορισμός 

των καθηκόντων εργασίας και των αποδοχών, καθώς και η διάρκεια 

της δοκιμαστικής περιόδου, το ωράριο εργασίας και ο χώρος εργασίας, 

καθώς και οι κανονισμοί διαλείμματος και διακοπών. 

Η σύμβαση εργασίας συχνά απορρέει από τις απαιτήσεις μιας 

τρέχουσας συλλογικής σύμβασης, την οποία η βιομηχανική ένωση έχει 

συνάψει με την αντίστοιχη ένωση. 

Η σύμβαση εργασίας είναι ειδικός τύπος σύμβασης για την παροχή 

υπηρεσιών και υπάγεται στα άρθρα 611 και τα επόμενα του Αστικού 

Κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch). Οι ρυθμίσεις που συνάπτονται 

υπέρ των εργαζομένων στις συλλογικές συμβάσεις και τις εταιρικές 



συμφωνίες, καθώς και οι κανονισμοί βιομηχανικής ασφάλειας, πρέπει 

να τηρούνται κατά την συμπλήρωση του γενικού πλαισίου των 

συμβάσεων εργασίας. 

 

Ωράριο εργασίας  

Η συλλογική σύμβαση προβλέπει συνήθως μια εβδομάδα εργασίας 

μεταξύ 37 και 40 ωρών. Ωστόσο, οι Γερμανοί εργάζονται κατά μέσο 

όρο περίπου 41 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχουν συχνά ευέλικτα 

συστήματα χρόνου εργασίας (ευέλικτες ρυθμίσεις) που σας 

επιτρέπουν να αποφασίσετε μόνοι σας, εντός ορίων. Σε μερικά 

επαγγέλματα, καταβάλλονται μπόνους για νυκτερινή εργασία και την 

εργασία στις διακοπές, στους τομείς της υγείας και της ασφάλειας και 

στη βάρδια εργασίας σε εταιρείες, για παράδειγμα (Sesta 2016). 

 

Ημερομίσθια  και μισθοί  

Στην Γερμανία ισχύει κανονικός ελάχιστος μισθός ύψους 8,50 ευρώ 

ανά ώρα. Κάθε μισθωτός δικαιούται να λάβει τουλάχιστον αυτή την 

αμοιβή. Υπάρχουν, ωστόσο, εξαιρέσεις σε ορισμένες βιομηχανίες. 

Πολλοί έχουν τους δικούς τους υψηλότερους ελάχιστους μισθούς, για 

παράδειγμα στον κατασκευαστικό τομέα. Διαφορετικά, οι μισθοί 

διαπραγματεύονται σε συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ 

συνδικαλιστικών οργανώσεων και ενώσεων εργοδοτών. Εάν δεν 

υπάρχει συμφωνία συλλογικής αμοιβής στον αντίστοιχο κλάδο, η 

αμοιβή θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγματεύσεων με 

τον εργοδότη σας. 

 

Κοινωνική ασφάλιση  

Ένας υπάλληλος στη Γερμανία είναι μέλος του εθνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης. Αυτό περιλαμβάνει την υποχρεωτική ασφάλιση 

υγείας, νοσηλείας, ατυχήματος, σύνταξης και ανεργίας. Μόλις ο 

εργοδότης καταχωρηθεί ως ασφαλισμένος, θα του απονεμηθεί ο 

λεγόμενος αριθμός κοινωνικής ασφάλισης. Κατά την καταγραφή της 

πρώτης απασχόλησης, θα λάβει κάρτα κοινωνικής ασφάλισης (SV ID) 

από τα ταμεία ασφάλισης συντάξεων. Αυτή περιλαμβάνει το επώνυμο, 

το πατρώνυμο, το όνομα και τον αριθμό ασφάλισης. Για ορισμένα 

επαγγέλματα (όπως οι κατασκευές), το SV ID πρέπει να περιέχει 

φωτογραφία και πρέπει να την ανανεώνετε συνεχώς ενώ εργάζεστε. 

Οι εργαζόμενοι έχουν νόμιμο δικαίωμα για τη συνέχεια της πληρωμής 

του 80% των μισθών ή των μισθών σε περίπτωση ασθένειας (νόμος 

περί συνεχών πληρωμών - Entgeltfortzahlungsgesetz). Το δικαίωμα 

αυτό εκτείνεται σε περίοδο έξι εβδομάδων. 



 

 

 

Η ανικανότητα προς εργασία και η πιθανή διάρκειά της πρέπει να 

αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση στον εργοδότη. Το αργότερο την 

τρίτη ημέρα μετά την έναρξη της ανικανότητας προς εργασία, ο 

γιατρός σας πρέπει να σας εξετάσει και να εκδώσει πιστοποιητικό 

ανικανότητας προς εργασία και την πιθανή διάρκειά της. Ο γιατρός 

στέλνει το πιστοποιητικό στην ασφαλιστική εταιρεία υγείας, ενώ εσείς 

πρέπει να το στείλετε στον εργοδότη σας. 

 

2. Διαφορετικοί τύποι απασχόλησης 

(π.χ. μερικής απασχόλησης / για 

ορισμένο χρονικό διάστημα κ.λπ.) 
Πολλοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένης της πλειοψηφίας των 

υπαλλήλων, των διοικητικών υπαλλήλων και των δημοσίων 

υπαλλήλων, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με 

πλήρες ωράριο εργασίας. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός ατόμων εργάζεται με μερική απασχόληση 

(Teilzeitarbeit). Εκτός από την "τακτική" εργασία μερικής 

απασχόλησης, η οποία υπόκειται στην κοινωνική ασφάλιση, υπάρχουν 



επίσης οι αποκαλούμενες "μίνι θέσεις εργασίας", στις οποίες ο 

εργαζόμενος μπορεί να κερδίσει έως και 450 ευρώ το μήνα. Πολλοί 

άνθρωποι που απασχολούνται ως καθαριστές, εργαζόμενοι στον τομέα 

της υγείας, προσωπικό τροφοδοσίας και στο λιανικό εμπόριο έχουν 

αυτές τις "μίνι θέσεις εργασίας". Η άσκηση ελαφρώς αμειβόμενης 

απασχόλησης ή βραχυπρόθεσμης απασχόλησης επιτρέπεται, εκτός 

από την πλήρη απασχόληση των ασφαλιστικών εισφορών. Αν ένα 

άτομο απασχολείται σε αρκετές μίνι θέσεις εργασίας, θα τις υπολογίσει 

όλες μαζί. Το ελάχιστο όριο υπερβαίνει τα 450 ευρώ ως αποτέλεσμα 

του συνυπολογισμού. Οι επιδιώξεις αυτές δεν υπερβαίνουν τα 

επαγγέλματα αυτά, αλλά υπολογίζονται για τις θέσεις εργασίας στην 

κοινωνική ασφάλιση. 

Ένας τρόπος προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι η 

μερική απασχόληση σε ποικίλες εκδηλώσεις. Τα ποικίλα μοντέλα 

χρόνου εργασίας, όπως τα προσωπικά ημερήσια και εβδομαδιαία 

ωράρια εργασίας, τα sabbaticals και η σταδιακή μετάβαση στη 

συνταξιοδότηση αποτελούν ευέλικτες μορφές οργάνωσης της 

εργασίας. 

Οι εργοδότες που ανταποκρίνονται στις επιθυμίες και τις ανάγκες των 

εργαζομένων τους, όχι μόνο έχουν πιο ικανοποιημένο προσωπικό, 

αλλά και επωφελούνται από τον υψηλότερο βαθμό δραστηριοποίησής 

τους στην εκτέλεση των εργασιών τους. Η βελτίωση των κινήτρων 

οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα και υψηλότερο επίπεδο 

εργασίας, που ωφελούν τελικά την επιχείρηση. 

Συζητήστε ανοιχτά με τον εργοδότη σχετικά με τις προτιμήσεις του 

χρόνου εργασίας τους. Συμβουλευτείτε την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία 

για την εργασία σας, προτού να συζητήσετε σχετικά με τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφόρων μορφών 

εργασίας. 

 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου (Befristung) και μερικής απασχόλησης και 

Νόμος περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου. (Teilzeit- und Befris-

tungsgesetz)  

• Χωρίς περιορισμούς - δύο χρόνια κατ’ ανώτατο όριο, ή τέσσερις 

συμβάσεις ορισμένου χρόνου (συνολικά όχι μεγαλύτερες από δύο έτη: 

για παράδειγμα μια σειρά εξαμηνιαίων συμβάσεων). 

• Καμία χρονική περίοδος μεταξύ δύο συμβάσεων ορισμένου χρόνου 

δεν μπορεί να οδηγήσει σε απεριόριστη σύμβαση. Αυτό είναι παγίδα 

για τους εργοδότες και μερικές φορές πέφτουν σε αυτή. Σε μια τέτοια 

περίπτωση, ο εργαζόμενος μπορεί να μηνύσει τον εργοδότη και να 

πάρει μόνιμη σύμβαση. 



• Όταν λήξει η σύμβαση ορισμένου χρόνου, αλλά ο εργαζόμενος 

συνεχίζει να εργάζεται και ο εργοδότης δεν τον ενημερώσει για αυτό, 

ο εργαζόμενος δικαιούται αυτόματα μια απεριόριστη σύμβαση. Οι 

εργοδότες πρέπει να προσέχουν τέτοιες καταστάσεις, όπως αυτές τις 

περιπτώσεις, γιατί ο εργαζόμενος μπορεί να μηνύσει τον εργοδότη και 

να επιτύχει μόνιμη σύμβαση. 

• Για λόγους που δεν υπερβαίνουν τα δύο έτη (για παράδειγμα, αν η 

εργαζόμενη είναι έγκυος και δεν εργάζεται για τα επόμενα τρία χρόνια 

(γονική άδεια), είναι δυνατή μια σύμβαση ορισμένου χρόνου.) Μια 

σύμβαση ορισμένοι χρόνου είναι επίσης δυνατή για μια εργασία 

εκτιμάται ότι θα διαρκέσει πέντε χρόνια. 

 

Αυτοί οι κανονισμοί αναφέρονται στο "Teilzeit- und 

Befristungsgesetz" (TzBfG). 

  

3. Βασικές Υποχρεώσεις των Μερών 
Σχεδόν κάθε σύμβαση έργου αποτελείται από γενικούς όρους και 

προϋποθέσεις που έχουν οριστεί από τον εργοδότη και αφορούν 

μεγάλο αριθμό εργαζομένων (Allgemeine Geschäftsbedingungen). Ο 

εργοδότης έχει την εξουσία και υπαγορεύει τους όρους της σύμβασης 

εργασίας, χωρίς διαπραγματεύσεις μεταξύ του εργοδότη και του 

υπαλλήλου. Επειδή η θέση διαπραγμάτευσης του εργαζόμενου είναι η 

ασθενέστερη, ο νόμος (άρθρο 305 επ. BGB - γερμανικός αστικός 

κώδικας) αποσκοπεί στην προστασία του εργαζομένου. Αυτό σημαίνει 

ότι δεν επιτρέπονται από το νόμο όλα όσα αναγράφονται στη 

σύμβαση. Γενικά, θα πρέπει να ρωτάτε κατά την υπογραφή σύμβασης 

εργασίας αν περιέχει όρους που δεν επιτρέπονται από το νόμο. Αλλά 

εάν οι συνθήκες δεν είναι επιτρεπτές στη σύμβαση, μπορεί να είναι 



άκυρες. Εν συντομία, ο δικηγόρος θα ελέγξει τη σύμβαση και θα 

προσδιορίσει επιτρεπόμενους όρους καθώς και μη επιτρεπόμενους 

όρους. Οι τελευταίοι δεν ισχύουν, δεδομένου ότι είναι αρχικά 

παράνομοι. 

Στο αστικό δίκαιο, ο διάδικος που χάνει την υπόθεση πρέπει να 

καταβάλει τα δικαστικά έξοδα και τα δικαστικά έξοδα του νικητή. Στις 

περιπτώσεις εργατικού δικαίου, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Στο 

πρώτο επίπεδο δικαιοδοσίας (1. Instanz), κάθε διάδικος υποχρεούται 

να πληρώσει το δικό του δικηγόρο - ανεξάρτητα από το ποιος κερδίζει 

ή χάνει, πράγμα που μπορεί να είναι δαπανηρό. Ως εκ τούτου, είναι 

απαραίτητη η ασφάλιση νομικής προστασίας 

(Rechtsschutzversicherung). Σημειώστε ότι η ασφάλιση είναι έγκυρη 

για τρεις μήνες μετά την υπογραφή για ασφαλιστική κάλυψη. 

 

Ποιος έχει νομική ικανότητα στη Γερμανία; 

Στη Γερμανία, η ελάχιστη ηλικία για κανονική απασχόληση σε μια 

επιχείρηση είναι 15. Η παιδική εργασία απαγορεύεται βάσει του νόμου 

περί προστασίας των παιδιών (Jugendarbeitsschutzgesetz). Τα παιδιά 

κάτω των 18 ετών, που εξακολουθούν να σπουδάζουν με πλήρες 

ωράριο, υπόκεινται επίσης σε περιορισμούς όσον αφορά τον αριθμό 

των ωρών εργασίας τους. 

Οποιοσδήποτε ηλικίας 15 ετών και άνω που δεν βρίσκεται πλέον σε 

πλήρη εκπαίδευση μπορεί να απασχολείται έως και οκτώ ώρες την 

ημέρα (40 ώρες την εβδομάδα) σε κατάλληλο ρόλο. Αυτό σημαίνει ότι 

δεν πρέπει οι νέοι να υπερφορτωθούν σωματικά ή να τους ζητηθεί να 

εκτελούν καθήκοντα ακατάλληλα λόγω της ηλικίας τους και της 

εμπειρίας τους. 

Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να εργάζονται σε μια επιχείρηση βάσει 

σύμβασης επαγγελματικής κατάρτισης, η οποία δεν είναι απασχόληση 

με τη συμβατική έννοια. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία απασχόλησης, στο 

πλαίσιο μιας επαγγελματικής καθοδήγησης, συμβουλεύει το 

σχεδιασμό των εκπαιδευτικών και το περιεχόμενο των επαγγελμάτων 

και τις επακόλουθες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Μια ημερομηνία 

για συμβουλές μπορεί να συμφωνηθεί με την αρμόδια ομοσπονδιακή 

υπηρεσία. 

  



4. Βασικά δικαιώματα των εργαζομένων 

που απορρέουν από τη νομοθεσία 

Προστασία μητρότητας (Mutterschutzgesetz)  

Την 1η Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε ισχύ ένας νέος νόμος για την 

προστασία της μητρότητας με διάφορες τροποποιήσεις και ενοποίηση 

του συναφούς δικαίου. Μία από τις αλλαγές είναι ότι αν μια 

εργαζόμενη γεννήσει ένα παιδί με σωματικά ή νοητικά προβλήματα, η 

περίοδος προστασίας όλων των δικαιωμάτων (δηλαδή άδεια 

μητρότητας και αμοιβή και προστασία από την απόλυση) αυξάνεται 

από οκτώ σε δώδεκα εβδομάδες. 

• Από την αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι τέσσερις μήνες μετά τον 

τοκετό, ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να απολύσει τον εργαζόμενο. 

• ο τύπος εργασίας που επιτρέπεται είναι περιορισμένος. 

• η εργασία δεν επιτρέπεται σε συγκεκριμένες ώρες. 

• η εργασία δεν επιτρέπεται έξι εβδομάδες πριν από τη γέννηση. 

• η εργασία δεν επιτρέπεται οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

• Οι μητέρες που θηλάζουν δικαιούνται ειδικές παύσεις θηλασμού 

τουλάχιστον μισή ώρα δύο φορές την ημέρα ή μία ώρα μία φορά την 

ημέρα. 

 

Γονική άδεια (Elternzeit)  



• Καλά νέα: Η γονική άδεια μπορεί να διαρκέσει έως ότου το παιδί 

γίνει τριών ετών - έτσι τα τρίτα γενέθλια είναι η πρώτη ημέρα 

εργασίας. Ο εργοδότης δεν χρειάζεται να συμφωνήσει. 

• Ακολουθούν ορισμένα σημεία που πρέπει να προσέξετε: 

• Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας υπάρχει ένα «συμβόλαιο σε 

καταστολή». Αυτό σημαίνει ότι η σύμβαση εξακολουθεί να υπάρχει, 

αλλά δεν είναι απαραίτητη η εργασία και ο εργοδότης δεν χρειάζεται 

να πληρώσει. Και τα δύο μέρη πρέπει να τηρούν τα δικαιώματα και τα 

καθήκοντα του άλλου. Αυτό σημαίνει ότι και οι δύο πρέπει να είναι 

πιστοί, για παράδειγμα, ο εργαζόμενος δε μπορεί εργάζεται για άλλους 

εργοδότες ή ως ελεύθερος επαγγελματίας χωρίς να ζητήσει άδεια από 

τον εργοδότη, διαφορετικά, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να τον 

απολύσει. 

Είναι νόμιμα δυνατό να εργάζεστε με μερική απασχόληση κατά τη 

διάρκεια της γονικής άδειας. 

 

Αίτηση 

Η γονική άδεια μπορεί να ληφθεί από τη μια μέρα στην άλλη. Ο 

εργαζόμενος πρέπει να ενημερώσει τουλάχιστον επτά εβδομάδες εκ 

των προτέρων. 

•Η Αίτηση: 

• "Sehr geehrte Damen und Herren, 

• ich nehme elternzeit fur meinen Sohn ...., geboren am ...., für die 

Zeit vom ... bis zum .... " 

• Υπογραφή. 

Οι πατέρες μπορούν επίσης να παίρνουν γονική άδεια. 

 

Μερική απασχόληση κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας  

• Κατά τη διάρκεια της γονικής άδειας ο εργαζόμενος μπορεί να 

εργάζεται με μερική απασχόληση, αλλά όχι περισσότερο από 30 ώρες 

την εβδομάδα (75%). Δεν έχει σημασία αν ο εργαζόμενος εργάζεται 

με μερική απασχόληση για τον εργοδότη ή ως ελεύθερος 

επαγγελματίας για έναν άλλο εργοδότη - 30 ώρες την εβδομάδα είναι 

το μέγιστο διάστημα. 

 

Elterngeld 

Ο υπάλληλος θα μπορούσε να τύχει "elterngeld". Πληρώνεται από το 

κράτος και μπορεί να καταβληθεί από την ημερομηνία γέννησης μέχρι 

το τέλος του 14ου μήνα. 



Με την εισαγωγή του ElterngeldPlus και των τεσσάρων πρόσθετων 

μπόνους μηνών για την αναπροσαρμογή των υφιστάμενων 

ομοσπονδιακών γονικών παροχών και των δικαιωμάτων των γονέων, 

ο νόμος μεταρρυθμίστηκε ριζικά. 

Το ElterngeldPlus είναι μια νέα υπηρεσία για αυτή τη γενιά 

συμβατότητας. Ο συνδυασμός του γονικού επιδόματος και της μερικής 

απασχόλησης διευκολύνεται. Οι γονείς υποστηρίζονται για να 

εισέλθουν σε μια συμβατή εταιρική σχέση οικογένειας και 

επαγγέλματος από νωρίς. Το ElterngeldPlus ενθαρρύνει τους γονείς 

να εφαρμόσουν τις ιδέες τους για την οικογενειακή ζωή και την 

εταιρική σχέση. 

 

Πώς να υποβάλετε αίτηση για το ElterngeldPlus: 

• Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ του Elterngeld και του ElterngeldPlus, 

ή να συνδυάσετε και τα δύο. 

• Ζητάτε το ElterngeldPlus, όπως και το Elterngeld, μετά τη γέννηση 

του παιδιού γραπτώς και στο γραφείο γονικής μέριμνας. 

 • Η αναδρομική καταβολή του γονικού επιδόματος είναι δυνατή το 

πολύ για τρεις μήνες πριν από τον μήνα κατά τον οποίο υποβλήθηκε 

η αίτηση στο γραφείο γονικής μέριμνας. Ως εκ τούτου, συνιστάται να 

υποβάλετε την αίτηση στο γραφείο γονικών επιδομάτων εντός των 

τριών πρώτων μηνών από τη ζωή του παιδιού σας. 

• Κάθε γονέας μπορεί να υποβάλει ατομικά αίτηση γονικού 

επιδόματος. Η αντίστοιχη αίτηση μπορεί να τροποποιηθεί μέχρι το 

τέλος της περιόδου γονικής αδείας, αλλά μόνο για τα μηνιαία ποσά 

που δεν έχουν ακόμη καταβληθεί. Οι μήνες στους οποίους έχει ήδη 

καταβληθεί το ElterngeldPlus μπορούν στη συνέχεια να μετατραπούν 

σε μήνες Elterngeld. 

 

Εργασία μετά από τη γονική άδεια  

Ο εργοδότης υποχρεούται να δεχθεί τον εργαζόμενο, επειδή υπάρχει 

σύμβαση εργασίας. Είναι δυνατή και η μερική απασχόληση μετά το 

Elternzeit. 

Σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατή η εργασία μερικής 

απασχόλησης, επειδή ο εργοδότης δεν την επιθυμεί λόγω της 

πεποίθησής τους ότι ο υπάλληλος θα απουσιάζει συχνά λόγω 

ασθένειας των παιδιών ή άλλων αιτιών που σχετίζονται με το παιδί για 

την εργασία τους. 

Ορισμένοι εργοδότες προσφέρουν εταιρική φροντίδα για τα παιδιά για 

να ενισχύσουν τη συμφιλίωση της οικογένειας και της οικογένειας. 



Επίσης, υπάρχει κρατικό δικαίωμα για έναν χώρο φροντίδας παιδιών 

στη Γερμανία. 

  

5. Τερματισμός απασχόλησης 
Μια συμφωνία απασχόλησης μπορεί να τερματιστεί είτε αμοιβαίως είτε 

μονομερώς, όπως με καταγγελία με συμφωνία, με τη λήξη μιας 

καθορισμένης περιόδου (π.χ. η επίτευξη της ηλικίας συνταξιοδότησης) 

ή με κοινοποίηση της λήξης της θητείας. Κατ’ αρχήν, ο εργοδότης, 

ακόμη και οι εργαζόμενοι που προστατεύονται ειδικά, είναι ελεύθεροι 

να συμφωνήσουν οποτεδήποτε για τη λύση της σύμβασης εργασίας 

(συμφωνία τερματισμού). Για να είναι έγκυρη, κάθε συμφωνία 

τερματισμού πρέπει να είναι γραπτή. 

Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί λόγοι ακύρωσης: 

Τρεις τύποι (επιχειρησιακοί - betriebsbedingt, συμπεριφορά / 

παραβίαση των κανόνων της σύμβασης - verhaltensbedingt, για 

λόγους που δεν βασίζονται σε κακή συμπεριφορά, όπως μακροχρόνια 

ασθένεια - personenbedingt). 

Νομική βάση καταγγελίας: Γερμανικός νόμος περί προστασίας της 

απασχόλησης: Kündigungsschutzgesetz - KSchG 

Οι απαιτήσεις ενός αποτελεσματικού συνηθισμένου τερματισμού με μια ματιά: 

• Περίοδος τριών εβδομάδων για ειδοποίηση (3 Wochen Klagefrist). 

• Ο εργοδότης πρέπει να αποδείξει ότι έχετε λάβει ειδοποίηση. 

• Η ειδοποίηση πρέπει να είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη από τον 

εργοδότη - οι προφορικές ειδοποιήσεις δεν είναι έγκυρες. 

• Εάν ο υπάλληλος δεν έχει αμφιβολίες για το αν ο υπογράφων έχει 

νομική εξουσία σε αυτή την περίπτωση, έχει στη διάθεσή του πέντε 

ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. 

 



 

Κουίζ 
• Τι περιέχει μια σύμβαση εργασίας; 

• Ποια είναι τα είδη απασχόλησης στη Γερμανία; 

• Να αναφέρετε ορισμένες υποχρεώσεις του εργοδότη 

• Τι σημαίνει γονική άδεια (Elternzeit) 

• Να αναφέρετε ορισμένους όρους για τη διακοπή της απασχόλησης 

 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 
1. Η σύμβαση εργασίας ρυθμίζει 

α. μόνο τις υποχρεώσεις του υπαλλήλου 

β. μόνο τα δικαιώματα του εργοδότη 

γ. δικαιώματα και υποχρεώσεις και των δύο 

δ. τίποτα από αυτά 

γ. 

2. Τι περιέχει μια σύμβαση εργασίας; 

α. μόνο περιγραφή των εργασιών 

β. μόνο αμοιβή 

γ. μόνο ώρες εργασίας 

δ. όλα τα παραπάνω 

δ. 

3. Ποιος είναι ο ελάχιστος μισθός ανά ώρα στη Γερμανία; 

α. 12 € 

β. 6 € 

γ. 8.50 € 

δ. 9 € 

γ 



4. Στη Γερμανία, είναι ο υπάλληλος μέλος του εθνικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης; 

α. δεν είναι πάντα 

β. δεν είναι χρήσιμο 

γ. Ναι 

δ. δεν είναι θέμα στη Γερμανία 

γ. 

5. Ποια είναι τα είδη απασχόλησης στη Γερμανία; 

α. μόνο μερική απασχόληση 

β. μόνο για ορισμένο χρονικό διάστημα 

γ. μόνο με πλήρη απασχόληση 

δ. όλες αυτές οι μορφές 

δ. 

6. Ποιο είναι το γερμανικό όνομα για το δίκαιο συμβάσεων μερικής 

απασχόλησης; 

α. Teilzeitgesetz 

β. Befristung 

γ. Unbefristet 

δ. κανένας από αυτούς 

α. 

7. Επιτρέπεται στους πολίτες της ΕΕ να εργάζονται 

α. μόνο με μερική απασχόληση 

β. μόνο με πλήρη απασχόληση 

γ. μόνο σε μια εταιρεία 

δ. επίσης ως αυτοαπασχολούμενοι 

δ. 

8. Ποιος καθορίζει τους όρους της σύμβασης εργασίας; 

α. ο εργοδότης 

δ. ο υπάλληλος 

γ. και οι δυο 

δ. κανένας από αυτούς 

α. 

9. Ποια είναι η ελάχιστη ηλικία για κανονική απασχόληση στις 

επιχειρήσεις στη Γερμανία; 

α. 15 

β. 20 

γ. 18 

δ. κανένα από αυτά 

α. 

10. Πώς να χρησιμοποιήσετε το Eltergeld; 

α. Σε γραπτή μορφή και στο γραφείο γονικής μέριμνας 



β. μόνο στο γραφείο γονικής μέριμνας 

γ. στο νοσοκομείο 

δ. στη μαία 

α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. 

Κεφάλαιο 4 

Επιχειρηματικό Δίκαιο 
 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να μάθετε για τους διαφορετικούς τύπους εταιρειών και τα χαρακτηριστικά τους 

Να δείτε μια επισκόπηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του 

επιχειρηματικού δικαίου 

 

Ιστορία 
Η Herta και ο Ralf σκέφτονται να γίνουν ελεύθεροι επαγγελματίες εάν 

απολυθούν από την εταιρεία που εργάστηκαν περισσότερο από 10 χρόνια και 

φοβούνται. Αλλά το "Best Ager" δηλ. άνθρωποι μετά την ηλικία των 50 - έχουν 

πολλές εμπειρίες χρήσιμες για τους νέους. Στη Γερμανία, λόγω των 

δημογραφικών αλλαγών, οι ηλικιωμένοι αυτοαπασχολούμενοι θα περισσότεροι 

στο μέλλον, έτσι η Herta και ο Ralf δεν θα είναι μόνοι. Για την ιδέα τους, 

ωστόσο, πρέπει πρώτα να καταχωρήσουν ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και να 

αλλάξουν την ασφάλιση υγείας τους. Οι αυτοαπασχολούμενοι πληρώνουν 

διαφορετική εισφορά στη Γερμανία από ό, τι οι εργαζόμενοι ή οι συνταξιούχοι. 

Οι ιδρυτές της εταιρείας στη Γερμανία μπορούν να υποβάλουν αίτηση για 

κρατικές επιχορηγήσεις για τη σύσταση εταιρείας. Η υποστήριξη εξαρτάται από 

την προσφορά. Για το σκοπό αυτό υπάρχουν τοπικά κέντρα παροχής 

συμβουλών. 

 



1. Τι περιλαμβάνει το επιχειρηματικό 

δίκαιο; 
Το επιχειρηματικό δίκαιο περιλαμβάνει όλους τους νόμους που 

υπαγορεύουν τον τρόπο δημιουργίας και λειτουργίας μιας 

επιχείρησης. Περιλαμβάνει όλους τους νόμους που διέπουν τον τρόπο 

έναρξης, αγοράς, διαχείρισης και το κλείσιμο ή την πώληση 

οποιουδήποτε τύπου επιχείρησης. Οι επιχειρηματικοί νόμοι 

καθορίζουν τους κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλες οι 

επιχειρήσεις. Ένας έξυπνος επιχειρηματίας θα είναι γενικά 

εξοικειωμένος με τους νόμους των επιχειρήσεων και γνωρίζει πότε να 

ζητήσει τη συμβουλή ενός εξουσιοδοτημένου δικηγόρου. Το 

επιχειρηματικό δίκαιο περιλαμβάνει τους κρατικούς και 

ομοσπονδιακούς νόμους, καθώς και τους διοικητικούς κανονισμούς. 

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικές από τις περιοχές που περιλαμβάνονται 

στο φάσμα του επιχειρηματικού δικαίου. Το εμπορικό δίκαιο στην 

κλασική έννοια περιλαμβάνει κωδικοποιήσεις όπως τμήματα του 

Αστικού Κώδικα, το εμπορικό και εταιρικό δίκαιο, το δίκαιο των 

κινητών αξιών, το χρηματιστήριο και το ασφαλιστικό δίκαιο καθώς και 

τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Επιπλέον, αυτό περιλαμβάνει 

το συνάλλαγμα, τα χρήματα και τα νομίσματα, το φορολογικό δίκαιο, 

το αντιμονοπωλιακό δίκαιο, το νόμο περί επιμελητηρίων, κ.λπ., τα 

εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και τα εμπορικά επιμελητήρια 

και το δίκαιο της οικονομικής εποπτείας. Η κοινωνική οικονομία της 

αγοράς περιλαμβάνει ειδικότερα ατομικό και συλλογικό δίκαιο 

απασχόλησης καθώς και κανονισμούς για την οικονομική ανάπτυξη, 

π.χ. επιδοτήσεις και πακέτα κινήτρων. Η βάση για την παρέμβαση του 

κράτους σήμερα είναι ο νόμος περί σταθερότητας. Αναπόσπαστο 

μέρος του εμπορικού δικαίου είναι επίσης ο νόμος περί 

προϋπολογισμού της Ομοσπονδίας και των Länder. Το επιχειρησιακό 

δίκαιο περιλαμβάνει επίσης το δίκαιο της ΕΚ και το δίκαιο των διεθνών 

οικονομικών οργανισμών 

 



1.Τι είναι μια εταιρεία;  

 
Μια εταιρεία είναι οικονομική και νομική μονάδα για την οποία 

η αρχή της εξαγοράς είναι συστατική - σε αντίθεση με, για 

παράδειγμα, τις δημόσιες επιχειρήσεις. 

Οι ιδιωτικές εταιρείες ανήκουν σε ιδιώτη ιδιοκτήτη και ο κύριος 

στόχος τους είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Ωστόσο, οι δημόσιες επιχειρήσεις είναι ιδιοκτησία του κράτους. Οι 

δημόσιες εταιρείες υπόκεινται σε "δημόσιο σκοπό" και μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν, όχι μόνο ή κυρίως, για μεγιστοποίηση του κέρδους. 

Μια ιδιαιτερότητα του γερμανικού εταιρικού δικαίου είναι η διάκριση 

μεταξύ "μικρής βιομηχανικής μονάδας" και "εμπορικής επιχείρησης". 

Η διαφορά αυτή είναι σημαντική μόνο για τις "επιχειρήσεις ενός 

ατόμου" και όχι σε νομικές οντότητες. 

Οι εμπορικές επιχειρήσεις πρέπει να εγγραφούν στο εμπορικό μητρώο. 

Βασικά, ο γερμανικός εμπορικός κώδικας (HGB) ισχύει για αυτές. 

Οι μη εμπορικές επιχειρήσεις μπορούν να εγγραφούν στο Εμπορικό 

Μητρώο οικειοθελώς και να αντιμετωπίζονται ως επιχειρηματίες. Εάν 

δεν κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής, τότε υπόκεινται στον 

γερμανικό αστικό κώδικα (BGB) και όχι στην HGB ως ζήτημα αρχής 

όσον αφορά τις νομικές συναλλαγές τους. 

Το ζήτημα αν μια επιχείρηση έχει εμπορικό χαρακτήρα βασίζεται στο 

αν η επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτεί εμπορική διάταξη όσον 



αφορά τη φύση και το πεδίο εφαρμογής της (§1 HGB). Αποφασιστικά 

κριτήρια είναι κυρίως ο κύκλος εργασιών, ο αριθμός των 

εργαζομένων, το ποσό των λειτουργικών περιουσιακών στοιχείων, το 

ύψος του δανείου καθώς και ο αριθμός των τοποθεσιών ή των 

υποκαταστημάτων. Οι κύκλοι εργασιών άνω των 250.000 ευρώ είναι 

γενικά ένδειξη για το γεγονός ότι έχει ξεπεραστεί το πλαίσιο μιας 

μικρής βιομηχανικής μονάδας. 

Μια μικρή βιομηχανική επιχείρηση μπορεί να διευθύνεται από ένα μόνο 

άτομο ως μικρό βιομηχανικό επιχειρηματία ή από μια εταιρία αστικού 

δικαίου με τη μορφή εταιρικής σχέσης αστικού δικαίου (GbR). Οι 

εμπορικές εταιρίες ενός ατόμου είναι ένας έμπορος (eK = e.Kfm, αν 

είναι άντρας ή eK = e.Kfr., αν είναι γυναίκα), μια εταιρική σχέση 

(oHG), μια περιορισμένη εμπορική εταιρία (KG) και μία μονομερή 

εταιρεία με περιορισμένη ευθύνη (GmbH & Co. KG, GmbH & Co. oHG). 

 

  

2. Διαθέσιμοι τύποι εταιρειών 
Το πιο συνηθισμένο είδος επιχειρηματικών οργανώσεων στη Γερμανία 

είναι η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung = GmbH) που διέπεται από την Πράξη περί 

Εταιρειών με Περιορισμένη Ευθύνη (Gesetz betreffend die 

Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG). 

 



Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) - Εταιρεία 

περιορισμένης ευθύνης 

Η LLC (GmbH) είναι εμπορική εταιρεία με εταιρική οργάνωση και δική 

της νομική προσωπικότητα. Σε αντίθεση με τις εταιρικές σχέσεις, δεν 

είναι ο συνδυασμός προσώπων, αλλά η παροχή κεφαλαιουχικών 

ποσών που είναι σε πρώτο πλάνο. Μπορεί να ιδρυθεί για οποιονδήποτε 

επιτρεπτό σκοπό. Έχει μετοχικό κεφάλαιο που καθορίζεται από τη 

Συμφωνία Μετόχων, το οποίο αντιστοιχεί στο συνολικό ποσό των 

εισφορών μετοχών που πρέπει να καταβληθούν από τους μετόχους. 

Μόνο η εταιρεία είναι υπεύθυνη έναντι πιστωτών για εταιρικά χρέη. 

 

Aktiengesellschaft (AG) - ανώνυμη εταιρεία  

Η ανώνυμη εταιρεία (AG) είναι μια εταιρεία με δική της νομική 

προσωπικότητα. Μόνο τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται 

στους πιστωτές για τις υποχρεώσεις τους. Έχει ένα εγκεκριμένο 

κεφάλαιο χωρισμένο σε μετοχές. 

Επιλέγοντας την AG ως εταιρική της μορφή, μια επιχείρηση μπορεί να 

προμηθευτεί μεγάλα χρηματικά ποσά, όπως απαιτείται από μια 

σύγχρονη μεγάλη εταιρεία. Καθώς οι μέτοχοι δεν αναλαμβάνουν 

περαιτέρω υποχρεώσεις με την αγορά, η AG μπορεί να απευθυνθεί σε 

ευρύ κοινό στη γενική κεφαλαιαγορά. Η εύκολη μεταβίβαση των 

μετοχών είναι επίσης χαρακτηριστική, στην περίπτωση των 

επιχειρήσεων που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Η AG είναι η 

προτιμώμενη εταιρική μορφή για μεγάλες επιχειρήσεις. 

Μετά την τροποποίηση του νόμου περί εταιρειών του γερμανικού 

χρηματιστηρίου το 1994, ορισμένες απλές οδηγίες απλουστεύθηκαν 

για τις εταιρίες μετοχών με ονομαστικούς μετόχους (π.χ. 

οικογενειακές εταιρίες). Ο σχηματισμός εταιρείας ενός ατόμου είναι 

πλέον παραδεκτός. Με τον τρόπο αυτό, η μορφή μιας ΑΕ με την 

ονομασία "μικρές μετοχικές εταιρείες" έγινε επίσης ελκυστική για τις 

μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Η κάθε AG πρέπει να εγγραφεί στο εμπορικό μητρώο. Στη γέννησή 

της είναι μόνο ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Η εγγραφή στο εμπορικό 

μητρώο πρέπει να υποβληθεί στο τοπικό αρμόδιο δικαστήριο από 

όλους τους ιδρυτές, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το 

Εποπτικό Συμβούλιο. Η υπογραφή της εταιρικής επωνυμίας πρέπει να 

πιστοποιείται από συμβολαιογράφο. Μπορεί να γίνει μόνο εάν το 

απαιτούμενο ποσό έχει πληρωθεί σωστά για κάθε μετοχή και τελικά 

διατίθεται δωρεάν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο συμβολαιογράφος 

υποβάλλει την αίτηση στο αρμόδιο δικαστήριο καταχώρησης σε 

ηλεκτρονική μορφή. 



 

Ομόρρυθμη εταιρεία (oHG) 

Το oHG είναι μια εταιρική μορφή, σκοπός της οποίας είναι η λειτουργία 

μιας εμπορικής επιχείρησης ή μιας κοινής εταιρείας, στην οποία όλοι 

οι εταίροι ευθύνονται έναντι των πιστωτών χωρίς περιορισμό. Είναι 

ιδιαίτερα κατάλληλη για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με τον γερμανικό εμπορικό κώδικα (HGB), οι επιχειρήσεις 

που ασκούν τις τυπικές εμπορικές δραστηριότητες θεωρούνται 

εμπορικές εταιρείες (πρώην: βασικές εμπορικές συναλλαγές): π.χ. το 

χονδρικό και λιανικό εμπόριο, το μεταποιητικό εμπόριο, ο τραπεζικός 

και ασφαλιστικός τομέας, το εμπόριο μεταφορών, οι εμπορικοί 

αντιπρόσωποι κλπ. Όμως, οι τεχνίτες ή όσοι ασκούν άλλη βιομηχανική 

επιχείρηση θεωρούνται επίσης έμποροι. 

Ο νόμος των oHG ρυθμίζεται στις §§ 105-160 του γερμανικού 

εμπορικού κώδικα (HGB). Συμπληρωματικά, ισχύουν οι οδηγίες 

σχετικά με τη βασική μορφή οποιασδήποτε εταιρείας, την εταιρική 

σχέση δημοσίου δικαίου (GbR) (§§ 705-740 BGB). Από την άποψη 

της εταιρικής μορφής, το oHG μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως μια ειδική 

μορφή ενός GbR για μια εμπορική εταιρεία με εμπορικό αντικείμενο 

των δραστηριοτήτων. 

Το oHG αποτελεί εταιρική σχέση. Διαφορετικά με μια κεφαλαιουχική 

εταιρεία, η εστίαση στηρίζεται στην προσωπική δέσμευση των 

εταίρων, αντί του κεφαλαίου. Κυρίως χρησιμοποιούν τη δική τους 

εργατική δύναμη, η οποία δημιουργεί μια συγκεκριμένη προσωπική 

σχέση με τα αποτελέσματα της επιχείρησης. Η σύσταση της εταιρικής 

σχέσης δεν εξαρτάται από ένα ορισμένο ελάχιστο κεφάλαιο. 

 

Offene Handelsgesellschaft (OHG) 

(Ομόρρυθμη εταιρεία) 

Σε αντίθεση με τη GmbH και την AG, οι εταίροι σε OHG έχουν 

απεριόριστη ευθύνη. Κάθε εταίρος είναι νομικά υποχρεωμένος να 

συμμετέχει ενεργά στη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός αν τα άρθρα 

της εταιρικής σχέσης (Gesellschaftsvertrag) προβλέπουν διαφορετικά. 

Το OHG μπορεί να μηνύσει ή μπορεί να εναχθεί ενώπιον δικαστηρίου. 

Για τα εσωτερικά θέματα, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται με 

ομοφωνία, αλλά τα άρθρα εταιρικής σχέσης συνήθως επιτρέπουν 

αποφάσεις με πλειοψηφία των ψήφων. 

 

Kommanditgesellschaft (KG) 

(Περιορισμένη συνεργασία) 



Πρόκειται ουσιαστικά για μια εταιρική σχέση, αλλά παρέχει έναν 

περιορισμό ευθύνης εκ μέρους ορισμένων εταίρων. Ένα KG φέρει δύο 

είδη εταίρων: 1) τον γενικό εταίρο (Komplementär), ο οποίος έχει 

απεριόριστη ευθύνη επεκτείνοντας τα προσωπικά του στοιχεία και 2) 

τον περιορισμένο εταίρο (Kommanditist), του οποίου η ευθύνη 

εκτείνεται μόνο στις ονομαστικές του μετοχές στην εταιρία. 

 

GmbH & Co. KG 

(Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εταιρεία περιορισμένης 

ευθύνης ως γενικό εταίρο) 

Η μορφή αυτή συνδυάζει μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μια 

ετερόρρυθμη εταιρία, καθιστώντας την πρώτη σύμβουλο γενικών 

εταίρων της τελευταίας. Οι περιορισμένοι εταίροι, όπως και κάθε KG, 

ευθύνονται μόνο για την έκταση των καταχωρημένων μετοχών τους. 

 

Zweigniederlassung 

(Υποκατάστημα) 

Πρόκειται για ένα μη ανεξάρτητο επιχειρηματικό κλάδο, εξαρτώμενο 

από κάθε άποψη από το κεντρικό γραφείο, το οποίο επίσης είναι 

υπεύθυνο για την κεντρική διοίκηση. 

Η διάκριση μεταξύ θυγατρικής και υποκαταστήματος είναι σημαντική 

διότι καθορίζει το αν πρέπει να γίνει εγγραφή στο Μητρώο Εταιρειών. 

Η διάκριση αυτή έχει επίσης σημασία για τον προσδιορισμό του τόπου 

της πραγματικής δραστηριότητας από πλευράς γερμανικού 

φορολογικού δικαίου. 

  

3. Ειδικά έντυπα για τη σύσταση εταιρειών 
Εταιρείες συνεργατικών σχέσεων 

Η νομική μορφή μιας εταιρικής σχέσης μπορεί να επιλεγεί μόνο από 

ελεύθερους επαγγελματίες, π.χ. γιατρούς ή δικηγόρους. Παράλληλα 

με τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρικής σχέσης, οι εταίροι ευθύνονται 

επίσης προσωπικά έναντι των πιστωτών για τις υποχρεώσεις της 

εταιρικής σχέσης. Μπορούν, ωστόσο, να περιορίσουν την ευθύνη τους 

για αποζημιώσεις λόγω λανθασμένης άσκησης των επαγγελμάτων 

(χρησιμοποιώντας επίσης γενικούς όρους επιχειρηματικής 

δραστηριότητας) στον εταίρο που πρόκειται να καταστήσει την 

επαγγελματική υπηρεσία στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης ή να τη 

διαχειριστεί και να την παρακολουθήσει υπό την ευθύνη του. 

Ο νόμος των εταιρικών σχέσεων συμπεριλήφθηκε προσφάτως στο 

νόμο περί εταιρικών σχέσεων. Ως αποτέλεσμα της δυνατότητας 

δημιουργίας μιας εταιρείας για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες, 



το ενδιαφέρον για τη νομική αυτή μορφή έχει μειωθεί. Οι εταιρείες 

συνεργατικής σχέσης θα εγγράφονται στο μητρώο εταιρικών σχέσεων 

στο τοπικό δικαστήριο. 

 

Αφανείς συνεργασίες 

Οι αφανείς εταιρικές σχέσεις είναι εταιρικές σχέσεις στις οποίες 

κάποιος αποκτά συμμετοχή σε εμπορική δραστηριότητα κάποιου 

άλλου με εισφορά κεφαλαίου που ανατίθεται σε άλλο πρόσωπο έναντι 

μεριδίου στα κέρδη, §§ 230 και συνέχεια του γερμανικού εμπορικού 

κώδικα. Οι αφανείς συνεργασίες δεν είναι αναγνωρίσιμες στο 

εξωτερικό, ο αφανής συνεργάτης δεν κάνει καμία εγγραφή 

επιχείρησης. 

Μόνο ο κάτοχος και όχι ο αφανής εταίρος δικαιούται και υποχρεούται 

από τις εμπορικές συναλλαγές που συνάπτονται με τρίτους. Τα 

περιορισμένα δικαιώματα ελέγχου ανήκουν στον αφανή εταίρο, ο 

οποίος μπορεί απλώς να ζητήσει γραπτή κοινοποίηση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων και να έχει γνώση βιβλίων και εγγράφων 

για να εξετάσει την ορθότητα τους. 

Ο αφανής συνεργάτης συμμετέχει στα κέρδη και τις ζημίες. Σε 

αντίθεση με τη συμμετοχή στα κέρδη, η οποία είναι υποχρεωτική, 

μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή στις ζημίες. Μετά τη διάλυση της 

εταιρείας, ο αφανής εταίρος θα έχει αξίωση για εκταμίευση της 

πίστωσης του. Ένα παθητικό υπόλοιπο δεν υποχρεώνει την εκ των 

υστέρων πληρωμή ως ζήτημα αρχής, αλλά καθίσταται άσχετο. Εάν 

υπάρχει απόκλιση από τον κανονιστικό (τυπικό) κανονισμό, πρόκειται 

για μια άτυπη σιωπηρή συνεργασία, για παράδειγμα εάν ο αφανής 

εταίρος αποκτά περισσότερα δικαιώματα ελέγχου ή συμμετέχει στη 

διαχείριση ή παρόμοια. 

 

Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Συμφέροντος (ΕΟΟΣ) 

Ο ΕΟΟΣ είναι μια κοινή εταιρική μορφή ευρωπαϊκού δικαίου. Πρόκειται 

για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής συνεργασίας και την 

υποστήριξη της εγχώριας αγοράς. Ο ΕΟΟΣ πρέπει να αποτελείται από 

τουλάχιστον δύο συμμετέχοντες και τουλάχιστον δύο από τα μέλη του 

πρέπει να έχουν την έδρα τους σε διαφορετικά κράτη μέλη. 

Ο ίδιος ο ΕΟΟΣ δεν μπορεί να επιδιώκει οικονομικούς σκοπούς και να 

επιτύχει κέρδη για τον εαυτό του. Περιορίζεται στην υποστήριξη των 

οικονομικών σκοπών των μελών του, γεγονός που καθιστά συχνά 

αυτή τη νομική μορφή μη ενδιαφέρουσα. 

Ο σχηματισμός που συμφωνήθηκε είναι έγκυρος χωρίς διατυπώσεις. 

Δεδομένου όμως ότι πρόκειται να κατατεθεί στο εμπορικό μητρώο και 

πρέπει να περιέχει ορισμένες πληροφορίες σύμφωνα με την οδηγία για 



τον ΕΟΟΣ, απαιτείται γραπτή δήλωση. Μια περαιτέρω προϋπόθεση για 

τη σύσταση στη Γερμανία είναι η εγγραφή του ΕΟΟΣ στο μητρώο 

εμπορίου. 

Τα μέλη ενός ΕΟΟΣ είναι υπεύθυνα για τις υποχρεώσεις τους χωρίς 

περιορισμό, και από κοινού, και μεμονωμένα. Αντίθετα από ένα oHG, 

ωστόσο, η ευθύνη των μελών είναι επικουρική. Οι πιστωτές μπορούν 

να προβάλλουν αξιώσεις έναντι των μελών, μόνο όταν έχουν ζητήσει 

πληρωμή. 

 

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Οι περισσότερες 

επιχειρήσεις της 

Γερμανίας, αντίθετα με 

άλλες βιομηχανικές 

χώρες, διεξάγονται από 

τις μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις, δηλαδή 

Mittelstand. Σε μία από 

τις πρόσφατες λίστες 

των Business Weeks με 

τις μεγαλύτερες 

εταιρείες του κόσμου, 

345 ήταν Ιαπωνικές και 353 Αμερικανικές. 

 

 

Μόνο 30 από αυτές τις μεγαλύτερες εταιρείες ήταν γερμανικές, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι Mittelstand είναι ο κινητήρας της 

γερμανικής οικονομίας. Οι επιχειρήσεις Mittelstand είναι συχνά 

οικογενειακές με κυρίαρχο ιδρυτή ή διαχειριστή. Έχουν μια 

καλοπροαίρετη στάση απέναντι στους υπαλλήλους τους, οι οποίοι με 

τη σειρά τους είναι εξαιρετικά καταρτισμένοι και παρακινημένοι. Κατά 

το παρελθόν, οι περισσότερες από τις επιχειρήσεις Mittelstand 

διεξήχθησαν σε τοπικό επίπεδο και οι σχέσεις με τους πελάτες ήταν 

στενές. Η επιτυχία της αγοράς βασιζόταν μάλλον στην ποιότητα, παρά 

στην τιμή. 

Η έννοια του Mittelstand βρίσκεται στους μεσαιωνικούς χρόνους και 

συνδέεται με μια μακρά παράδοση χειροτεχνίας. Σήμερα είναι ένα από 

τα θεμέλια της μεσαίας τάξης και ο λόγος για τον οποίο η φράση "Made 

in Germany" αποτελεί χαρακτηριστικό ποιότητας για περισσότερο από 

έναν αιώνα. 



Λόγω της έλλειψης ενός επίσημου ορισμού του όρου "Mittelstand" 

(δεν υπάρχει ικανοποιητική αγγλική μετάφραση!) είναι δύσκολο να 

αποδειχθεί στατιστικά σημαντική η σημασία του. Μια επιχείρηση που 

απασχολεί λιγότερα από 500 άτομα και έχει ετήσιο κύκλο εργασιών 

500 εκατ. ευρώ ή λιγότερο είναι μια ευρέως αποδεκτή προσέγγιση 

ορισμού. Εκτιμάται ότι υπάρχουν 3,3 εκατομμύρια επιχειρήσεις 

Mittelstand στη Γερμανία, οι οποίες παράγουν το 57 τοις εκατό του 

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, απασχολούν το 70 τοις εκατό του 

εργατικού δυναμικού και εκπαιδεύουν το 80 τοις εκατό των 

μαθητευομένων. 

Οι εταιρείες Mittelstand τείνουν να είναι συγκεντρωμένες στη 

βιομηχανία, στο εμπόριο, στις εξειδικευμένες επαγγελμάτων, στα 

επαγγέλματα και σε κλάδους όπως η κατασκευή, οι μεταφορές, το 

λιανικό εμπόριο οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις 

εστίασης. 

 

4. Υποχρεώσεις και δικαιώματα 
Για πολλούς ανθρώπους, η ίδρυση μιας εταιρείας είναι μια νέα 

εμπειρία και υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν. 

Επιπλέον, η εταιρεία θα πρέπει να βρει και μια κατάλληλη 

διεύθυνση στο Διαδίκτυο. Το όνομα της εταιρείας πρέπει να 

είναι σαφές και ξεκάθαρο. Η προστασία της μάρκας για τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες εξασφαλίζει μια θέση στον 

ανταγωνισμό. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι αυτά τα 

θέματα δεν είναι μονόδρομος. Εάν ξεκινήσετε μια εταιρεία, 

πρέπει επίσης να προσέχετε να μην παραβιάσετε τα 

υφιστάμενα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. 

 

Δίκαιο κατά του μονοπωλίου και ανταγωνισμού στη Γερμανία 

Για την άσκηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στη Γερμανία, το 

γερμανικό αντιμονοπωλιακό δίκαιο, δηλαδή ο νόμος κατά των 

περιορισμών ανταγωνισμού (Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen - GWB) και ο νόμος περί ανταγωνισμού 

της ΕΚ, δηλαδή τα άρθρα 81 και 82 της συνθήκης ΕΟΚ και ο 

κανονισμός ελέγχου των συγκεντρώσεων, έχουν σχεδόν την ίδια 

πρακτική σημασία. Το γερμανικό Ομοσπονδιακό Γραφείο 

(Bundeskartellamt) επιβάλλει το γερμανικό και το κοινοτικό δίκαιο 

περί ανταγωνισμού. Επιπλέον, ο γερμανικός νόμος περί ανταγωνισμού 

εφαρμόζεται από τις κρατικές αντιμονοπωλιακές υπηρεσίες 

(Landeskartellbehörden), ενώ η νομοθεσία της ΕΚ για την 



αντιμονοπωλιακή νομοθεσία εφαρμόζεται από την Επιτροπή των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές διέπονται από τη νομοθεσία κατά του 

αθέμιτου ανταγωνισμού (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb - 

UWG). Στην πράξη, οι περισσότερες περιπτώσεις εμπίπτουν στη γενική 

απαγόρευση του άρθρου 1 του UWG και επομένως υπόκεινται στη 

νομολογία. Το άρθρο 1 του UWG προβλέπει ότι όποιος εμπορεύεται, 

αντιμονοπωλιακά για λόγους ανταγωνισμού, υπόκειται σε αγωγή 

αποζημιώσεως. Η UWG επιβάλλεται από ιδιωτικούς φορείς, ιδίως 

ανταγωνιστές, και ιδιωτικές οργανώσεις καταναλωτών ενώπιον των 

δικαστηρίων, αλλά γενικά όχι από κυβερνητικές αρχές. 

 

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στη Γερμανία 

Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας υπόκεινται στον νόμο για τα διπλώματα 

ευρεσιτεχνίας (Patentgesetz) και χορηγούνται με διαταγή του 

γερμανικού γραφείου ευρεσιτεχνιών και εμπορικών σημάτων που 

βρίσκεται στο Μόναχο, καταχωρούνται στο μητρώο διπλωμάτων 

ευρεσιτεχνίας και ανακοινώνονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Διπλωμάτων. Η διαδικασία έκδοσης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας 

υπόκειται σε κάποιο κόστος. Μόνο νέες εφευρέσεις που επιτρέπουν 

εμπορική χρήση μπορούν να κατοχυρωθούν με δίπλωμα 

ευρεσιτεχνίας. Μόνο ο αρχικός αιτών (εκτός από προηγούμενη 

εφαρμογή της εφεύρεσης σε μια χώρα της Σύμβασης της Ένωσης 

Παρισίων) έχει το δικαίωμα να λάβει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Οι 

αλλοδαποί μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 

υπό τους ίδιους όρους με τους γερμανούς. Η προστασία παρέχεται για 

περίοδο 20 ετών από την εγγραφή. Ο κάτοχος διπλώματος 

ευρεσιτεχνίας ή, σε περίπτωση σύμβασης αποκλειστικής άδειας 

εκμετάλλευσης, ο κάτοχος της άδειας μπορεί να ζητήσει τη λήψη 

ασφαλιστικών μέτρων για κάθε παράνομη χρήση κατοχυρωμένης με 

δίπλωμα ευρεσιτεχνίας εφεύρεσης από τρίτους. Αυτό το "δικαίωμα 

πρόληψης" παρέχει προσωρινή προστασία και τίθεται σε ισχύ μόλις 

ανακοινωθεί η καταχώριση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας από το 

Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας. 

 

 

Κουίζ 
• Ερωτήσεις αξιολόγησης 

• Ποιοι είναι οι διαθέσιμοι τύποι επιχειρήσεων στη Γερμανία; 

• Να αναφέρετε ορισμένες ειδικές μορφές γερμανικών εταιρειών 



• Τι σημαίνει ΕΟΟΣ 

• Τι τύπου εταιρίες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της γερμανικής 

αγοράς;  

• Πότε ενημερώθηκε το Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch; 

 

 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 

1. Τι χρειάζεστε πριν ξεκινήσετε μια επιχείρηση; 

α. ένα όνομα 

β. πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς της αστυνομίας 

γ. επιχειρηματικό σχέδιο 

δ. ένα όνομα και ένα επιχειρηματικό σχέδιο 

δ. 

2. Ποιο είναι το ακρώνυμο για την Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

α. GmbH 

β. GbR 

γ. AG 

δ. oHG 

α. 

3. AG σημαίνει 

α. Συμμετοχή σε μετοχική εταιρεία 

β. Ομόρρυθμη εταιρεία 

γ. Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης 

δ τίποτα από αυτά 

α. 

4. Τι σημαίνει ΕΟΟΣ 

α. Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικών Συμφερόντων 

β. μια γερμανική εμπορική εταιρεία 

γ. μια γερμανική βιομηχανική εταιρεία 

δ. μια μικρομεσαία επιχείρηση 

α. 

5. Τι τύπου εταιρίες έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της γερμανικής 

αγοράς;  

α. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

β. GmbH 

γ. GbR 

δ. KG 

α. 

6. Ποια ήταν η τυπική εταιρία του 19ου αιώνα 

α. KG 

β. GmbH 



γ. Μικρομεσαία επιχείρηση 

δ. OHG 

α. 

7. Ποιες εταιρείες αποτελούν την κινητήρια δύναμη της γερμανικής 

οικονομίας; 

α. GmbH 

β. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

γ. KG 

δ. OHG 

β. 

8. Πότε τέθηκε σε ισχύ η Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch 

α. 1843 

β. 1861 

γ. 1870 

δ. 1884 

β. 

9. Πότε ήταν η τελευταία ενημέρωση του Allgemeines Deutsches 

Handelsgesetzbuch 

α. 1870 

β. 1900 

γ. 1884 

δ. 1861 

γ. 

 

 

 

 

 

 



5. 

Κεφάλαιο 5 
Σημαντικές πτυχές του αστικού δικαίου 

και του δημοσίου δικαίου 
 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί στόχοι 

Να αποκτήσετε μια γενική γνώση σχετικά με σημαντικές πτυχές του γάμου και 

του νόμου περί διαζυγίου 

Να μάθετε τους κανονισμούς των συμβάσεων μίσθωσης και την απόκτηση 

ακινήτων 

Να κατανοήσετε τους διαφορετικούς τύπους φορολογικών υποχρεώσεων 

 

Ιστορία 
Ο Ralf και η Herta σκέφτονται να παντρευτούν, αλλά φοβούνται λίγο επειδή 

και οι δύο είχαν αποτυχημένους προηγούμενους γάμους. Είναι ήδη νομίμως 

διαζευγμένοι στις Κάτω Χώρες. Τώρα πρέπει να προσκομίσουν τα έγγραφα 

που πιστοποιούν τη νομική ισχύ του διαζυγίου στο γραφείο μητρώου στη 

Γερμανία. Καθώς και οι δύο ανήκουν στην καθολική θρησκεία, έχουν δύο 

υποχρεώσεις. Πρώτα, παντρεύονται στο γραφείο μητρώου και στη συνέχεια 



στην εκκλησία. Με το γάμο, και οι δύο βρίσκονται σε διαφορετική φορολογική 

κλίμακα. 

 

Εισαγωγή: Το επίκεντρο του οικογενειακού δικαίου είναι οι 

κανονισμοί του γερμανικού αστικού κώδικα. Διευκρινίζει τα περί 

συγκατοίκησης των φύλων, καθώς και την κοινωνικοποίηση και την 

εκπαίδευση των παιδιών. 

 

1. Έγκυρος γάμος και διαζύγιο 
Οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης θεωρούνται νομικές ενώσεις ή 

"νομικά δεσμευτικές συμβάσεις" μεταξύ των μερών. Ενώ τα σύμφωνα 

συμβίωσης αναγνωρίστηκαν νόμιμα το 2001 (και άνοιξαν το δρόμο 

για τις ενώσεις ομόφυλων ζευγαριών), ο γάμος παραδοσιακά 

προστατεύεται εξαρχής από το Σύνταγμα. Όλοι όσοι παντρεύονται ή 

εισέρχονται σε μια σχέση συμβίωσης στη Γερμανία πρέπει πρώτα να 

εμφανιστούν φυσικά σε ένα Standesamt για μια πολιτική τελετή. Αυτό 

είναι στην πραγματικότητα το μόνο που χρειάζεται και η μεγάλη 

πλειοψηφία των ζευγαριών δεν κάνει τίποτα περαιτέρω. Τα ζευγάρια 

που σχεδιάζουν να παντρευτούν ή να συνάψουν σύμφωνο γάμου στη 

Γερμανία θα πρέπει να ξεκινήσουν με τις νομικές διατυπώσεις το 

συντομότερο δυνατόν. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες. Συνήθως 

η διαδικασία απαιτεί πολύ λιγότερο χρόνο από αυτό, αλλά ορισμένα 

νομικά ζητήματα, ιδιαίτερα οι προηγούμενοι γάμοι, μπορούν να 

δημιουργήσουν μια ταλαιπωρία (Sesta 2016). 

 

Πότε ισχύει ο γάμος; 

Στη Γερμανία, οποιοσδήποτε έγκυρος γάμος πρέπει να εκτελείται στο 

γραφείο μητρώου (Standesamt), ανεξάρτητα από το αν θα γίνει και 

θρησκευτικός γάμος. Στη Γερμανία υπάρχει νόμος περί θρησκευτικής 

ελευθερίας. Αυτό σημαίνει ότι τα άτομα μπορούν να επιλέξουν εάν θα 

κάνουν θρησκευτική ή πολιτική τελετή. 

Τα πρώτα μέρη που πρέπει να επισκεφτείτε όταν αποφασίσετε να 

παντρευτείτε είναι η τοπική πρεσβεία ή το προξενείο σας και το 

γραφείο τοπικού δικαστηρίου (Standesamt). Ρωτήστε σε αυτά τα μέρη 

τι είδους τεκμηρίωση χρειάζεται. Οι απαιτήσεις ενδέχεται να 

διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και μπορεί να υπάρχουν κάποιες 

επιπλέον απαιτήσεις ανάλογα με την εθνικότητα, την προηγούμενη 



οικογενειακή κατάσταση και άλλες περιστάσεις ενός ή και των δύο 

μερών (Münder / Ernst 2009). 

 

Τι έγγραφα χρειάζεστε; 

• Ένα έγκυρο διαβατήριο 

• Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης 

• Απόδειξη τουλάχιστον 21 ημερών διαρκούς διαμονής στη Γερμανία 

(αυτό μπορεί να είναι ένα Meldebescheinigung που εκδίδεται από την 

τοπική Anmeldeamt) 

• Απόδειξη ότι είστε ανύπανδρος (Ledigkeitsbescheinigung) 

• Πιστοποιητικά γέννησης παιδιών (αν υπάρχουν) που μπορεί να έχει 

το ζευγάρι 

• Η απαιτούμενη αίτηση και ερωτηματολόγιο από το Standesamt 

 

Το ένα ή και τα δύο μέρη μπορεί να πρέπει να παρέχουν τα ακόλουθα, 

ανάλογα με τις ιδιαίτερες περιστάσεις τους και τις απαιτήσεις του 

γραφείου του τοπικού δικαστή: 

• Πιστοποιητικό Μη εμποδίου (CNI) (Befreiung vom 

Ehefähigkeitszeugnis) 

• Πιστοποιητικά γάμου από προηγούμενους γάμους 

• Οικονομικό δελτίο 

 

Τα πρόσωπα που έχουν προηγουμένως παντρευτεί πρέπει να 

προσκομίζουν είτε πιστοποιητικό θανάτου για τον πρώην σύζυγο είτε 

απόδειξη ότι ο γάμος διαλύθηκε οριστικά με διαζύγιο. Το πρώτο δεν 

είναι συνήθως πρόβλημα. Το δεύτερο αποτελεί πρόβλημα, το οποίο 

έχει οδηγήσει πολλά ζευγάρια στο χωρισμό. Ένα απλό διάταγμα 

διαζυγίου από αμερικανικό ή βρετανικό δικαστήριο συνήθως δεν 

αρκεί. Πιθανόν να απαιτηθεί βεβαίωση ότι αυτό το διάταγμα δε μπορεί 

να αμφισβητηθεί. Συνήθως είναι απαραίτητο να λάβετε σχετική 

δήλωση από το δικαστήριο που χορήγησε το διαζύγιο. 



 
 

 

 

Μπορούν επίσης να απαιτηθούν πιστοποιημένες μεταφράσεις 

τεκμηρίωσης μη γερμανικής γλώσσας και οι ημερομηνίες έκδοσης 

πολλών εγγράφων δεν πρέπει να είναι παλαιότερες των έξι μηνών. 

Εάν ένα από τα μέρη είναι αλλοδαπό, τα έγγραφα μπορούν να 

αποσταλούν σε ανώτερο περιφερειακό δικαστήριο προκειμένου να 

επαληθευθεί το νομικό καθεστώς του εν λόγω μέρους (Münder / Ernst 

2009). 

Παρόλο που δεν υπάρχει κανένας φραγμός για ένα γάμο, εκείνοι που 

σκοπεύουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους μια μέρα ίσως 

επιθυμούν να εξετάσουν το νομικό καθεστώς του συντρόφου τους. 

Μπορεί να υπάρχει κάποιου είδους απαγόρευση, όπως εθνικότητα, 

ποινικό μητρώο ή ιατρική κατάσταση, που δεν επιτρέπουν στο 

σύντροφό σας να σας συνοδεύσει. Η πρεσβεία ή το προξενείο σας 

μπορεί να σας συμβουλεύσει για όλες τις διατυπώσεις μετανάστευσης. 

Είναι επίσης καλή ιδέα να ελέγξετε αν ένας γάμος στη Γερμανία θα 

αναγνωρίζεται στη χώρα σας. 

 

Νομικές διαφορές μεταξύ γάμου και συμφώνου συμβίωσης 

Παρόλο που η διαδικασία είναι η ίδια όταν παντρεύεται κανείς ή όταν 

συνάπτει σύμφωνο συμβίωσης, εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες 

νομικές διαφορές μεταξύ των δύο συμβάσεων. 

Ένα σύμφωνο συμβίωσης μεταξύ ομοφυλοφίλων προσφέρει πολλές 

από τις νομικές προστασίες (και υποχρεώσεις) που παρέχει ένας γάμος 

σε θέματα που αφορούν τα δικαιώματα μίσθωσης και κληρονομιάς τη 

βάση για την απόκτηση άδειας διαμονής εάν ένα από τα μέρη είναι 

αλλοδαπό, τη λήψη του ονόματος του ενός μέρους, την υποχρέωση 



οικονομικής στήριξης ενός μέρους και τη διευθέτηση σε περίπτωση 

που τα μέρη χωρίσουν. Τα τελευταία χρόνια έχουν επεκταθεί και άλλα 

δικαιώματα στα ζευγάρια του ίδιου φύλου: σύνταξη επιζώντων, 

προστασία από την καταγγελία εναντίον ενός μέρους στο δικαστήριο 

και η δυνατότητα υιοθέτησης των βιολογικών παιδιών ενός μέρους 

(Sesta 2016). 

Υπάρχουν ορισμένες διαφορές στον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται 

ο φορολογικός κώδικας στα ζευγάρια του ίδιου φύλου και πώς 

φορολογούνται οι κληρονομιές. Όμως, αυτά τα θέματα βρίσκονται στα 

δικαστήρια και μπορούν να επιλυθούν σύντομα. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι οι γάμοι ομοφυλοφίλων που αναγνωρίζονται επίσημα σε άλλες 

χώρες, αναγνωρίζονται επίσης ως νομικές αστικές σχέσεις στη 

Γερμανία. 

 

Νομικές συνέπειες 

Εάν είστε ξένος υπήκοος και παντρεύεστε με γερμανό πολίτη, μπορεί 

να επηρεαστεί το καθεστώς διαμονής σας. Εάν δεν ζείτε ακόμη στη 

χώρα, ίσως χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση για ειδική βίζα. Οι υπήκοοι 

τρίτων χωρών δεν μπορούν να εισέλθουν στη χώρα με βίζα 

επισκεπτών, εάν σχεδιάζουν να παντρευτούν στη Γερμανία. Η 

απαιτούμενη γερμανική βίζα ισχύει συνήθως για τρεις έως έξι μήνες 

(Baumann 2017). 

Μόλις παντρευτείτε με γερμανό υπήκοο, κανονικά δικαιούστε άδεια 

διαμονής. Η σύναψη γάμου με γερμανό υπήκοο δεν οδηγεί αυτομάτως 

στη γερμανική ιθαγένεια. Εν αναμονή της ιθαγένειάς σας, μπορείτε να 

υποβάλετε αίτηση για πολιτογράφηση αργότερα. 

 

Οικονομικές συνέπειες βάσει του γερμανικού αστικού κώδικα (Bürgerliches 

Gesetzbuch) 

• Υποστήριξη συζύγων κατά τη διάρκεια του γάμου 

("Familienunterhalt") 

Σύμφωνα με τον γερμανικό αστικό κώδικα (Bürgerliches Gesetzbuch), 

οι σύζυγοι στη Γερμανία υποχρεούνται από νομική άποψη να 

αλληλοϋποστηρίζονται, ενώ ο γάμος βρίσκεται σε ισχύ. 

 

• Επίδομα νοικοκυριού ("Haushaltsgeld") 

Μέρος της οικογενειακής υποχρέωσης είναι το επίδομα νοικοκυριού. 

Κάθε σύζυγος πρέπει να στηρίξει το άλλο μέρος (και τα παιδιά) για την 

κάλυψη των βασικών αναγκών (διαμονή, φαγητό, ρούχα, ιατρική 

υποστήριξη, ασφάλιση υγείας και σύνταξης) ανεξάρτητα από το πόσο 

καιρό είναι παντρεμένοι. Εάν ένας από τους συζύγους είναι άνεργος, 

είναι υποχρεωμένος να κάνει τις δουλειές του σπιτιού. 



 

2. Διαζύγιο και ρύθμιση χωρισμού 
Παράδειγμα για τον υπολογισμό της διάρκειας του γάμου: η περίοδος 

γάμου ανταποκρίνεται στην περίοδο από το γάμο και έως την αίτηση 

διαζυγίου. Δεν έχει σημασία το πόσο καιρό πριν ή αν στο παρελθόν 

ζούσαν μαζί ως άγαμοι (Baumann 2017). 

 

Στη Γερμανία, ένα παντρεμένο ζευγάρι μπορεί γενικά να καταθέσει 

αίτηση διαζυγίου εάν έχει τυπικά χωρίσει τουλάχιστον ένα χρόνο πριν 

("Έτος χωρισμού", "Trennungsjahr") καταθέσει τα έγγραφα για το 

διαζύγιο (Baumann 2017). 

Κατά τη διάρκεια αυτής της "περιόδου χωρισμού", οι σύζυγοι είναι 

υποχρεωμένοι νομικά να πληρώσουν ο ένας τον άλλον αλλά και να 

στηρίζουν την οικογένεια, ανάλογα με τα δικά τους μέσα και τη δική 

τους ικανότητα να εργάζονται και να κερδίζουν χρήματα. 

Αν ένας σύζυγος δεν θέλει το διαζύγιο, δεν μπορεί να κάνει κάτι για 

να το σταματήσει από το να συμβεί. Μετά από τρία χρόνια χωρισμού, 

ο γάμος θεωρείται γενικά "ανεπανόρθωτα διαλυμένος". 

Οι σύζυγοι δεν υποχρεούνται αυτομάτως να καταβάλλουν 

οικογενειακή υποστήριξη κατά το έτος χωρισμού. Έτσι, ο σύζυγος που 

λαμβάνει την αίτηση για το διαζύγιο πρέπει να διεκδικήσει την 

υποστήριξη του συζύγου από τον άλλο σύζυγο. 

Γενικά, ο σύζυγος με το χαμηλότερο εισόδημα δικαιούται να λάβει 

οικογενειακή υποστήριξη κατά τη διάρκεια του έτους χωρισμού. 

Μετά το διαζύγιο, οι σύζυγοι μπορεί να υποχρεωθούν να καταβάλλουν 

στον άλλο σύζυγο κάποια μετα-συζυγική υποστήριξη. 

Δεδομένου ότι η υποχρέωση αυτή διαφέρει από την υποχρέωση 

καταβολής οικογενειακού επιδόματος κατά τη διάρκεια του έτους 

διαχωρισμού, πρέπει να υποβάλλεται νέα αίτηση από τον σύζυγο που 

έχει ανάγκη. 

Ωστόσο, μετά το διαζύγιο γενικά ισχύει η αρχή της προσωπικής 

ευθύνης. Τα τελευταία χρόνια τα δικαστήρια στη Γερμανία έγιναν πολύ 

αυστηρά στην εφαρμογή την αρχή της προσωπικής ευθύνης. Έτσι, 

κάθε σύζυγος είναι γενικά υπεύθυνος για τη δική του συντήρηση και 

δεν μπορεί να βασιστεί στις συζυγικές πληρωμές για πολύ καιρό. 

Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις εξακολουθεί να υπάρχει η ευκαιρία να 

αποκτηθεί η συζυγική υποστήριξη μετά το γάμο. 

 

Αποζημίωση για την αύξηση της κοινής περιουσίας ("Zugewinnausgleich") 



Εάν δεν έχει θεωρηθεί το συμβόλαιο γάμου από συμβολαιογράφο, 

κάθε μέρος δικαιούται μετά το διαζύγιο να αποζημιωθεί για το ήμισυ 

της αξίας των περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν από τους 

συζύγους κατά τη διάρκεια του γάμου. 

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται "Zugewinnausgleichsverfahren". Το 

"Zugewinn" (κέρδος) είναι η θετική διαφορά μεταξύ της αξίας της 

περιουσίας κάθε συζύγου πριν από το γάμο και της αξίας της στο τέλος 

του γάμου. 

 

3. Κοινωνική ασφάλιση 

Η συμμετοχή στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι σε 

μεγάλο βαθμό υποχρεωτική. Οι συνεισφορές βασίζονται στο εισόδημά 

σας και αφαιρούνται αυτόματα από τον ακαθάριστο μισθό σας, αν είστε 

εργαζόμενος. Οι περισσότεροι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει επίσης να 

συνεισφέρουν οικονομικά σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. Φυσικά, 

σχεδόν όλοι έχουν το δικαίωμα κοινωνικών παροχών. Για λιγότερο 

σοβαρές ασθένειες, για παράδειγμα κρυολογήματα ή πονοκεφάλους, 

μπορείτε να αγοράσετε φάρμακα απευθείας από το φαρμακείο. Οι 

υπάλληλοι που εργάζονται εκεί μπορούν επίσης να σας 

συμβουλεύσουν. 

 

Επίσκεψη σε γιατρό 

Εάν είστε σοβαρά άρρωστοι και θέλετε να πάτε σε γιατρό, πρέπει 

πρώτα να μεταβείτε στο Sozialamt (τμήμα κοινωνικών υπηρεσιών), 

όπου θα λάβετε ένα ειδικό πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας 

(Krankenschein). Στη συνέχεια, μπορείτε να μεταβείτε σε γιατρό με 

αυτό το πιστοποιητικό. Το Sozialamt (υπηρεσία κοινωνικών 

υπηρεσιών) πληρώνει για το ραντεβού με το γιατρό και τη 

φαρμακευτική αγωγή. Προκειμένου να αποκτήσετε ισχυρότερη 

φαρμακευτική αγωγή, ο γιατρός θα σας χορηγήσει ένα Rezept 

(συνταγή) το οποίο στη συνέχεια θα δείξετε στο φαρμακείο. 

Για παράδειγμα, οι ομογενείς οικογένειες στη Γερμανία μπορούν να 

υποβάλουν αίτηση για επίδομα τέκνου (Kindergeld) από την 

κυβέρνηση. Εάν συσσωρεύουν συνταξιοδοτικές παροχές όντας 

εργαζόμενοι στη Γερμανία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, μπορούν 

να λάβουν τη σύνταξη όταν συνταξιοδοτούνται στο εξωτερικό. Σε 

γενικές γραμμές, όποιος συνεισφέρει στο γερμανικό σύστημα 

παροχών λαμβάνει οικονομικά οφέλη, τουλάχιστον μετά από κάποια 

περίοδο αναμονής. 

 

Διάφορα είδη κοινωνικής ασφάλισης 



Το γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι οργανωμένο κατά 

κάπως τυχαίο τρόπο. Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας προφανώς δεν 

σχεδιάστηκε από το μηδέν, αλλά εξελίχθηκε σε μια περίοδο άνω των 

125 ετών. Γενικά, υπάρχουν τρεις κατηγορίες παροχών: οι παροχές 

που καταβάλλονται αποκλειστικά από τον εργοδότη, τα ταμεία 

κοινωνικής πρόνοιας όπου ο εργοδότης και ο εργαζόμενος μοιράζονται 

το κόστος, και οι παροχές που βασίζονται στο φόρο. 

 

Παροχές που χρηματοδοτούνται από εργοδότες 

Το σημαντικότερο κεφάλαιο αυτής της κατηγορίας είναι η ασφάλιση 

ατυχημάτων που σχετίζεται με την εργασία (Unfallversicherung). Η 

κάλυψη εκτείνεται σε ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία και σε 

ατυχήματα που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της διαδρομής σας προς 

ή από την εργασία. Ωστόσο, όλες οι προκύπτουσες αναπηρίες 

καλύπτονται από ένα ξεχωριστό ταμείο (Münder / Ernst 2009). 

 

Παροχές που μοιράζονται οι εργοδότες και οι υπάλληλοι 

Τα πιο δαπανηρά τμήματα του γερμανικού συστήματος, της 

υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλισης συντάξεων 

(Rentenversicherung) με το σημαντικό οικονομικό βάρος τους, 

μοιράζονται μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου. Όλοι οι 

εργαζόμενοι συνεισφέρουν το 9,45% του ακαθάριστου εισοδήματός 

τους στο συνταξιοδοτικό ταμείο. Η ασφάλιση υγείας ακολουθεί με το 

7,3% και η νοσηλευτική φροντίδα με 1,025%. Ο εργοδότης σας 

συνεισφέρει περίπου το ίδιο ποσό. 

Εκτός αν είστε αυτοαπασχολούμενος, αυτές οι εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης αφαιρούνται αυτόματα από το μισθό ή τους μισθούς σας 

κάθε μήνα. Το ποσό που αφαιρέθηκε από τον ακαθάριστο μισθό σας 

θα καταγραφεί στο φύλλο πληρωμής σας. Ανάλογα με το πόσο καιρό 

θα συνεισφέρετε στο ταμείο, θα πρέπει να λάβετε ως το 67% του 

μέσου καθαρού σας εισοδήματος ως σύνταξη όταν συνταξιοδοτείστε. 

Η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης στη Γερμανία είναι τώρα τα 67 

χρόνια. 

Δεδομένου ότι το θέμα της ασφάλισης υγείας (συμπεριλαμβανομένης 

της νοσηλευτικής φροντίδας για τους ηλικιωμένους) είναι πολύπλοκο, 

θα θέλαμε να σας παραπέμψουμε στο άρθρο σχετικά με την ασφάλιση 

υγείας στη Γερμανία. 

 

Ασφάλιση ανεργίας στη Γερμανία 

 

Η κοινωνική ασφάλιση στη Γερμανία προβλέπει επίσης ασφάλιση 

ανεργίας (Arbeitslosenversicherung), στην οποία τόσο ο εργοδότης 



όσο και ο εργαζόμενος συνεισφέρουν στο 1,5% του ακαθάριστου 

εισοδήματος του εργαζομένου. Η αποζημίωση ανεργίας συνίσταται σε 

συνδυασμό αποζημιώσεων διαμονής και αξιώσεων που βασίζονται σε 

εισφορές. Θα λάβετε περίπου το 60% του προηγούμενου καθαρού σας 

εισοδήματος για περίοδο έξι έως 24 μηνών ανεργίας. 

Μετά από αυτή την περίοδο έως δύο ετών, όλοι λαμβάνουν ενίσχυση 

κοινωνικής μέριμνας (ALG II ή Hartz IV, όπως είναι ευρύτερα 

γνωστή), δηλαδή ένα τυποποιημένο επίδομα διαβίωσης. Μια 

προϋπόθεση για τη λήψη αυτού του επιδόματος είναι η προθυμία σας 

να δεχτείτε όλες τις προσφορές εργασίας, ακόμη και αυτές χαμηλής 

αμοιβής ή μερικής απασχόλησης. Από την εισαγωγή του το 2005, ο 

Hartz IV έχει δεχθεί πολλές επικρίσεις και πυροδότησε πολλές 

διαβουλεύσεις. 

 

Παροχές κοινωνικής ασφάλισης για οικογένειες 

Τα σημαντικότερα φορολογικά οφέλη στο πλαίσιο του γερμανικού 

συστήματος κοινωνικής ασφάλισης είναι τα επιδόματα τέκνων 

(Kindergeld), τα επιδόματα μητρότητας (Mutterschaftsgeld) και τα 

δάνεια σπουδών για πανεπιστήμια στη Γερμανία (Bafög). 

Το επίδομα τέκνου είναι σημαντικό για εκπατρισμένες οικογένειες. 

Μετά τη διαμονή στη Γερμανία για 12 μήνες, κάθε κάτοικος μπορεί να 

υποβάλει αίτηση στο τοπικό πρακτορείο απασχόλησης (Arbeitsamt). 

Οι γονείς λαμβάνουν μεταξύ 184 και 215 ευρώ ανά μήνα για κάθε 

παιδί. Ακόμη και τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 18 και 25 ετών μπορούν 

ακόμη να λάβουν αυτό το είδος επιδόματος εάν φοιτήσουν στο 

σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Για να υποβάλετε αίτηση για επίδομα 

τέκνου, χρειάζεστε την άδεια διαμονής σας, το πιστοποιητικό τοπικής 

εγγραφής σας, ένα έντυπο αίτησης και τα πιστοποιητικά γέννησης των 

παιδιών σας. 

Η Γερμανία έχει πολλούς νόμους για την προστασία των εγκύων και 

των νέων μητέρων. Οι έγκυες μητέρες έχουν το δικαίωμα προσωρινής 

αποχής από την εργασία για έξι εβδομάδες πριν από τον τοκετό. 

Απαγορεύεται να εργάζονται για οκτώ εβδομάδες μετά τον τοκετό. 

(Εάν έχετε δίδυμα ή εάν το μωρό σας γεννήθηκε πρόωρα, μπορείτε 

να μείνετε στο σπίτι για τρεις μήνες μετά τον τοκετό.) Μια έγκυος 

μητέρα πρέπει μόνο να ενημερώσει τον εργοδότη της και αυτή θα τεθεί 

σε άδεια αδείας μητρότητας. 

 

  



3. Φορολογικές Υποχρεώσεις 
Η Γερμανία επιβάλλει φόρο επί του εισοδήματος των φυσικών 

προσώπων. Ο φόρος εισοδήματος είναι ένας ετήσιος φόρος που 

εφαρμόζεται στο εισόδημα σε αποκτάται σε ένα ημερολογιακό έτος 

(περίοδος αξιολόγησης) από: 

• Γεωργία και δασοκομία 

•Επιχειρηματικές λειτουργίες 

•Αυτοαπασχολούμενους* 

• Εξαρτημένη απασχόληση 

•Περιουσιακά στοιχεία παγίου κεφαλαίου 

• Ενοικιάσεις και μισθώσεις, και 

•Τα άλλα εισοδήματα που αναφέρονται στο άρθρο 22 του γερμανικού 

νόμου περί φόρου εισοδήματος (EStG) 

(π.χ. εισόδημα από σύνταξη που προέρχεται από το νόμιμο ταμείο 

ασφάλισης συντάξεων ή εισόδημα από ιδιωτικές πωλήσεις) 

 
 

*) Αυτοαπασχόληση / εξαρτημένη απασχόληση σύμφωνα με την § 2 

παράγραφο 1 του γερμανικού νόμου περί φόρου εισοδήματος (EStG) 

 

 Ο γερμανικός νόμος για τον φόρο εισοδήματος διαχωρίζει μεταξύ δύο 

τύπων φορολογικών υποχρεώσεων: πλήρης φορολογική υποχρέωση 

και μερική απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος. 

 



Στο τέλος ενός ημερολογιακού έτους έχετε τη δυνατότητα να 

υποβάλετε αίτηση στην φορολογική υπηρεσία για προσαρμογή του 

φόρου εισοδήματος στον τόπο κατοικίας σας, ώστε να σας επιστραφεί 

μέρος του φόρου που καταβάλατε. Η υποβολή φορολογικής δήλωσης 

είναι υποχρεωτική. 

Συμβουλευτείτε έναν φορολογικό σύμβουλο για περισσότερες 

πληροφορίες. Θα πρέπει να πληρώσετε για αυτό, αλλά ένας 

φορολογικός σύμβουλος μπορεί να σας βοηθήσει να υποβάλλετε μια 

σωστή φορολογική δήλωση. 

 

Πλήρης υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήματος στη Γερμανία 

Εάν ο κύριος τόπος διαμονής σας βρίσκεται στη Γερμανία, είστε 

πλήρως υπόχρεος για την πληρωμή του φόρου εισοδήματος εδώ. Αυτό 

σημαίνει ότι όλα τα εισοδήματά σας, ανεξάρτητα από το αν 

προέρχονται από τη Γερμανία ή / και από το εξωτερικό, πρέπει να 

φορολογούνται στη Γερμανία (αρχή του παγκόσμιου εισοδήματος). 

Όταν μετακομίζετε στη Γερμανία για επαγγελματικούς λόγους, μπορεί 

να εκπλαγείτε αφού δείτε το πρώτο σας επίδομα: το ακαθάριστο 

μηνιαίο σας εισόδημα και ο καθαρός μισθός που πράγματι λαμβάνετε 

συχνά διαφέρουν σημαντικά. Για παράδειγμα, το 2012, ένας άτεκνος, 

37χρονος υπάλληλος από άλλη χώρα που ζει στη Δυτική Γερμανία θα 

κερδίσει ένα ακαθάριστο μισθό 5.000 ευρώ το μήνα, αλλά θα λάβει 

μόνο περίπου € 2.875 μετά από τους φόρους PAYE. Ωστόσο, αυτή η 

διαφορά δεν οφείλεται μόνο στη φορολογία: κάποιες εισφορές για τα 

συστήματα κοινωνικής ασφάλισης αφαιρούνται απευθείας από τους 

μισθούς των περισσότερων εργαζομένων στη Γερμανία. Η χώρα 

εξακολουθεί να διαθέτει ένα αρκετά εκτεταμένο κράτος πρόνοιας, αν 

και οι πρόσφατες μεταρρυθμίσεις για τη μείωση τόσο του κόστους όσο 

και των οφελών προκάλεσαν διάφορες έντονες συζητήσεις στα μέσα 

ενημέρωσης. Το γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, καθώς 

και η τοπική φορολογία, ενίοτε περιλαμβάνουν αρκετή γραφειοκρατία. 

Εάν είστε τυχεροί, τα οικονομικά πλεονεκτήματα θα αντισταθμίσουν 

την ταλαιπωρία. 

Εκτός από τον Lohnsteuer, πρέπει να πληρώσετε το λεγόμενο 

πρόσθετο τέλος αλληλεγγύης (5,5% του φόρου εισοδήματός σας) 

καθώς και φόρο εκκλησίας (Kirchensteuer). Ωστόσο, το τελευταίο 

είδος φόρου στη Γερμανία ισχύει μόνο αν είστε εγγεγραμμένος 

υπήκοος της Καθολικής ή της Λουθηρανικής Προτεσταντικής 

θρησκείας στη Γερμανία. 

Οι σχετικές με το φόρο πληροφορίες για τους υπαλλήλους, όπως ο 

αριθμός των παιδιών ή η θρησκευτική τους σχέση, καταχωρίζονται 



στην ηλεκτρονική φορολογική τους κάρτα (elektronische 

Lohnsteuerkarte). Απλώς πρέπει να δώσετε στον εργοδότη σας τον 

αριθμό φορολογικού σας μητρώου και την ημερομηνία γέννησής σας 

για να σας προσθέσει στη μισθοδοσία της εταιρείας και στη συνέχεια 

θα έχετε πρόσβαση σε όλες τις σχετικές φορολογικές πληροφορίες από 

τη γερμανική κεντρική υπηρεσία εσόδων (Bundeszentralamt für 

Steuern). 

 

  

Κουίζ 
• Τι σημαίνει έγκυρος γάμο στη Γερμανία; 

• Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ ενός γάμου και ενός συμφώνου 

συμβίωσης; 

• Αναφέρετε ορισμένους κανονισμούς για το διαζύγιο και τον χωρισμό. 

• Ποια είναι τα είδη κοινωνικής ασφάλισης στη Γερμανία; 

• Ποιες ευκαιρίες εξαγοράς είναι διαθέσιμες στη Γερμανία; 

• Πού υπάρχουν φορολογικές υποχρεώσεις στη Γερμανία; 

 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 

1. Τι σημαίνει έγκυρος γάμος στη Γερμανία; 

α. ένας γάμος που εκτελείται στο γραφείο του μητρώου 

β. όταν υπογράψουν και τα δύο μέρη 

γ. ένας γάμος όταν έλαβε χώρα ένας γάμος 

δ. κάτι άλλο 

α. 

2. Έγγραφα που είναι απαραίτητα για το γάμο: 

α. Ένα έγκυρο διαβατήριο 

β. Ένα επίσημο πιστοποιητικό γέννησης 

γ. Και τα δυο 

δ. Κανένας από αυτούς 

γ. 

3. Υπάρχουν διαφορές μεταξύ ενός γάμου και ενός συμφώνου 

συμβίωσης; 

α. Στο πώς εφαρμόζεται ο φορολογικός κώδικας 

β. Δεν υπάρχουν διαφορές 

γ. Στα ονόματα μετά το διαζύγιο 

δ. Δεν υπάρχουν διαφορές στην υιοθεσία των παιδιών 

α. 

4. Όταν είστε παντρεμένοι με γερμανό υπήκοο 

α. Αυτό συνεπάγεται αυτόματα τη γερμανική σας υπηκοότητα 



β. όχι αυτόματα 

γ. ποτέ 

δ. τα δύο θέματα δεν συνδέονται 

β. 

5. Η αρχή της προσωπικής ευθύνης θα εφαρμοστεί 

α. Ναι 

β. Όχι πάντα 

γ. Ποτέ 

δ. τα δύο θέματα δεν συνδέονται 

α. 

6. Τι σημαίνει "Zugewinnausgleichsverfahren" μετά το διαζύγιο 

α. Αποζημίωση των μερών μετά το διαζύγιο 

β. κάτι που συνδέεται με την ιδιότητα του πολίτη 

γ. δεν συνδέεται με το διαζύγιο 

δ. μια ρύθμιση διαζυγίου 

α. 

7. Η συμμετοχή στο γερμανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης είναι 

α. υποχρεωτική 

β. επιβεβλημένη 

γ. τίποτα από τα δύο 

δ. εξαρτάται 

β. 

8. Ποια είναι το πιο ακριβό τμήμα του γερμανικού συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης. 

α. υγειονομική περίθαλψη και ασφάλιση συντάξεων 

β. ασφάλισης ανεργίας 

γ. ασφάλιση απασχόλησης 

δ. ασφάλιση αδείας 

α. 

9. Ποιος πρέπει να πληρώσει φόρους στη Γερμανία; 

α. αυτοαπασχολούμενοι και εξαρτημένοι υπάλληλοι 

β. εξαρτώμενοι εργαζόμενοι 

γ. μόνο αυτοαπασχολούμενοι 

δ. κάθε πολίτης από το 18ο έτος 

α 

10. Είστε υποχρεωμένοι να πληρώνετε πλήρως φόρο εισοδήματος στη 

Γερμανία όταν 

α. ο κύριος τόπος διαμονής σας είναι στη Γερμανία 

β. ζείτε για μερικούς μήνες στη Γερμανία 

γ. Έχετε σπίτι στη Γερμανία 

δ. ποτέ 



α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Κεφάλαιο 6 
Νόμοι περί προστασίας δεδομένων 
 

Ιστορία 
Η Herta και ο Ralf θέλουν να ψωνίζουν on-line. Αλλά όπως έχει συμβεί και 

άλλες περιπτώσεις, υπέστησαν κυβερνοεπιθέσεις και έχασαν χρήματα και κάποια 

προσωπικά δεδομένα. Έτσι στο μέλλον πρέπει να είναι πιο ενημερωμένοι και 

πιο προσεκτικοί. Στα κοινωνικά δίκτυα, μερικές φορές δεν είναι σίγουροι ποια 

δεδομένα μπορούν να ανακτηθούν και ποιες πληροφορίες μπορούν να 

δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο. Όταν εργάζονταν ακόμα, ήταν σε θέση να 

παρακολουθήσουν μαθήματα κατάρτισης για την προστασία δεδομένων στην 

εταιρεία τους. Ειδικότερα, οι εταιρείες δεσμεύονται για την προστασία των 

δεδομένων. 

 

Ποια είναι η βασική νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων; 



Στη Γερμανία, η προστασία των δεδομένων διέπεται από 

πολυάριθμους νόμους και κανονισμούς που μπορούν να ταξινομηθούν 

στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Ομοσπονδιακή νομοθεσία: 

Ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων (BDSG) 

Ομοσπονδιακές διατάξεις προστασίας δεδομένων που διέπουν 

συγκεκριμένους τομείς 

 

• Κρατική νομοθεσία: 

Οι πράξεις προστασίας δεδομένων των κρατών 

Κρατικοί κανονισμοί προστασίας δεδομένων που διέπουν 

συγκεκριμένους τομείς 

Κατά τον προσδιορισμό του νόμου ή του κανονισμού που πρέπει να 

εφαρμοστεί, πρέπει να ξεκινήσουμε εξετάζοντας εάν τα δεδομένα 

επεξεργάζονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. 

 

Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που διέπει τον ιδιωτικό τομέα 

Οι γενικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων που πρέπει να πληρούν 

οι επιχειρήσεις στις χώρες της Γερμανίας καθορίζονται στον 

Ομοσπονδιακό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων. Οι αγγλικές 

εκδόσεις του νόμου βρίσκονται στην αρχική σελίδα του Επιτρόπου 

Προστασίας Δεδομένων της Ομοσπονδιακής Επιτροπής. 

Ο ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων προβλέπει ότι οι 

εταιρείες επιτρέπεται να επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο 

εάν 

- η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει ειδικής νομοθετικής 

διάταξης ή εάν 

- το πρόσωπο του οποίου τα δεδομένα πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

Επιπλέον, υπάρχουν κανονισμοί προστασίας δεδομένων που ισχύουν 

σε συγκεκριμένους τομείς και οι οποίοι περιλαμβάνονται σε ειδικούς 

νόμους. Αυτοί οι ειδικοί νόμοι υπερισχύουν της γενικής νομοθεσίας. 

Παραδείγματα περιλαμβάνουν το γερμανικό νόμο περί τραπεζών και 

τον νόμο περί ξεπλύματος χρημάτων (πρόληψη), ο νόμος περί 

τηλεπικοινωνιών και ο κανονισμός για την εποπτεία του τομέα 

τηλεπικοινωνιών. 

 

Νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων που διέπει τον δημόσιο τομέα 

Οι νόμοι και οι κανονισμοί περί προστασίας δεδομένων σε κρατικό 

επίπεδο καθορίζουν τις νομικές απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται 

για τις δημόσιες αρχές και τους άλλους δημόσιους οργανισμούς σε ένα 



γερμανικό κράτος, ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα 

προσωπικού χαρακτήρα. Όπως και ο ομοσπονδιακός νόμος, ο νόμος 

περί προστασίας δεδομένων της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας 

προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός πολίτη μπορούν να 

υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο εάν 

- η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει ειδικής νομοθετικής 

διάταξης ή εάν 

- ο πολίτης του οποίου τα δεδομένα πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

Εκτός από τους γενικούς νόμους για την προστασία των δεδομένων, 

υπάρχουν ειδικοί νόμοι, τόσο σε κρατικό όσο και σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο, που περιέχουν διατάξεις προστασίας δεδομένων που διέπουν 

συγκεκριμένους τομείς. Για παράδειγμα, ο Αστυνομικός Νόμος της 

Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας περιλαμβάνει ειδικές διατάξεις σχετικά 

με την επεξεργασία δεδομένων από αστυνομικές υπηρεσίες. Οι 

δημόσιες αρχές πρέπει να τηρούν, κατά προτεραιότητα, τις διατάξεις 

περί προστασίας των δεδομένων που προβλέπονται από τους ειδικούς 

νόμους που ισχύουν γι' αυτές. 

Η επεξεργασία δεδομένων από τις ομοσπονδιακές αρχές και άλλους 

ομοσπονδιακούς δημόσιους φορείς διέπεται από τον ομοσπονδιακό 

νόμο περί προστασίας δεδομένων. Ωστόσο, και σε ομοσπονδιακό 

επίπεδο, η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ρυθμίζεται όλο και 

περισσότερο από ειδική νομοθεσία. Για παράδειγμα, τα τοπικά Γραφεία 

Εργασίας που υπόκεινται στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Απασχόλησης, 

έχουν ειδικούς κανονισμούς όπως ο δέκατος τόμος του Κώδικα 

Κοινωνικού Δικαίου. 

 

Επισκόπηση του BDSG 

• Πρώτο τμήμα (§ § 1-11): Γενικοί και κοινοί κανόνες 

•Δεύτερο τμήμα (§§ 12-26): επεξεργασία δεδομένων από δημόσιους 

φορείς 

•Τρίτο τμήμα (§ § 27-38α): Επεξεργασία δεδομένων από μη κρατικούς 

φορείς και από δημόσιες εταιρείες ανταγωνιστών 

• Τέταρτο τμήμα (§§ 39-42): Ειδικές διατάξεις 

• Πέμπτο τμήμα (§ § 43-44): Ποινικές και αστικές κυρώσεις 

• Έκτο τμήμα (§§ 45-46): Μεταβατικές διατάξεις 

 

Νόμος περί προστασίας δεδομένων (2017) 

Στις 27 Απριλίου 2017, το γερμανικό κοινοβούλιο ψήφισε έναν 

εντελώς νέο ομοσπονδιακό νόμο περί προστασίας δεδομένων 

(Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). Το νέο BDSG αντικαθιστά το 



παλιό BDSG, το οποίο ίσχυε εδώ και 40 χρόνια. Το νέο BDSG 

προσαρμόζει το γερμανικό δίκαιο στις διατάξεις του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR). Το νέο BDSG θα 

αποτελέσει τώρα τη βάση για την προσαρμογή των γερμανικών 

πράξεων στο ΓΚΠΔ. Είναι πιθανό να ακολουθήσουν και άλλες πράξεις 

που αφορούν ειδικές καταστάσεις επεξεργασίας, όπως η προστασία 

των δεδομένων κοινωνικής ασφάλισης 

 

2. Σημαντικοί ορισμοί που εμπίπτουν 

στη νομοθεσία περί προστασίας 

δεδομένων 
Προσωπικά δεδομένα: Τα προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε 

πληροφορία σχετικά με τα προσωπικά ή υλικά χαρακτηριστικά ενός 

αναγνωρισμένου προσώπου 

 

Αυτό σημαίνει… 

Ο καθένας έχει δικαίωμα στην προστασία των προσωπικών δεδομένων 

που τον αφορούν. 

Τα δεδομένα αυτά πρέπει να υποβάλλονται σε δίκαιη επεξεργασία για 

καθορισμένους σκοπούς και βάσει της συγκατάθεσης του 

ενδιαφερομένου ή βάσει άλλης νόμιμης βάσης που προβλέπεται από 

το νόμο. Ο καθένας έχει δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα που 

συλλέγονται σχετικά με αυτόν, καθώς και το δικαίωμα να το 

διορθώσει. Η συμμόρφωση με τους κανόνες αυτούς υπόκειται σε 

έλεγχο από ανεξάρτητη αρχή. 

-> Άρθρο 8 Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Είδη προσωπικών δεδομένων 

Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται όλα τα δεδομένα που παρέχουν 

πληροφορίες σχετικά με προσωπικές σχέσεις ή γεγονότα σχετικά με 

ένα φυσικό πρόσωπο που έχει ταυτοποιηθεί ή αναγνωριστεί. 

Περιλαμβάνουν: 

• Προσωπικές σχέσεις: όνομα, διεύθυνση, επάγγελμα, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, διεύθυνση IP ή προσωπικό αριθμό 

• Πραγματικές περιστάσεις: εισόδημα, φόροι, ιδιοκτησία 

•Ειδικό είδος προσωπικών δεδομένων: φυλετική ή εθνοτική 

καταγωγή, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές 



πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, υγεία ή 

σεξουαλική ζωή. Αυτά τα δεδομένα υπόκεινται σε ειδική προστασία. 

Τα προστατευμένα προσωπικά δεδομένα δεν περιλαμβάνουν ανώνυμα 

δεδομένα, στα οποία η ταυτότητα του ατόμου δεν είναι διακριτή. Τα 

ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα (όπου το όνομα του ατόμου 

αντικαθίσταται με ψευδώνυμο) προστατεύονται από το BDSG, επειδή 

τα δεδομένα σχετίζονται με ένα πρόσωπο του οποίου η ταυτότητα είναι 

διακριτή. Το BDSG δεν προστατεύει τα δεδομένα νομικών προσώπων, 

όπως οι εταιρείες, αν και ορισμένα δικαστήρια έχουν επεκτείνει την 

προστασία σε νομικά πρόσωπα. 

Επεξεργασία δεδομένων: Ο νόμιμος όρος «επεξεργασία δεδομένων» 

αφορά ειδικότερα τη συλλογή, αποθήκευση, τροποποίηση και 

διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Όλοι οι τρόποι χρήσης 

των δεδομένων περιορίζονται με τον ίδιο τρόπο. Τα προσωπικά 

δεδομένα μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο, 

• εάν το υποκείμενο των δεδομένων έχει δώσει σαφή ή την πρότερη 

συγκατάθεσή του ή 

• εάν η επεξεργασία δεδομένων είναι επιτρεπτή βάσει των εκ του 

νόμου απαλλαγών που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων. 

 

Οι ανωτέρω απαιτήσεις επεξεργασίας δεδομένων δεν ισχύουν με τον 

ίδιο τρόπο για τα ευαίσθητα δεδομένα. Κατ’ αρχήν, δεν είναι δυνατή 

η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων. Η παρέκκλιση επιτρέπεται μόνο 

υπό πολύ συγκεκριμένες συνθήκες, π.χ. με τη ρητή συγκατάθεση του 

υποκειμένου των δεδομένων (που αναφέρεται στην επεξεργασία 

ευαίσθητων δεδομένων) ή εάν η επεξεργασία τέτοιων δεδομένων 

επιβάλλεται από το γερμανικό εργατικό δίκαιο. 

 

Ποιες είναι οι βασικές αρχές που ισχύουν για την επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων; 

• Διαφάνεια 

• Νομική βάση για επεξεργασία 

• Περιορισμός σκοπού της επεξεργασίας 

• Εξοικονόμηση δεδομένων 

• Αναλογικότητα 

• Διατήρηση 

 



3. Βασικές αρχές 
Οι βασικές αρχές της γερμανικής προστασίας δεδομένων (και της ΕΕ) 

και της ασφάλειας σκιαγραφούν μια συνολική εκτίμηση του τι πρέπει 

να ληφθεί υπόψη κατά τη χρήση προσωπικών δεδομένων. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να υποβάλλονται σε 

δίκαιη και νόμιμη επεξεργασία. 

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να συλλέγονται για σαφείς και 

νόμιμους σκοπούς και πρέπει να χρησιμοποιούνται ανάλογα. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να είναι σχετικά και να 

μην είναι υπερβολικά σε σχέση με τον νόμιμο σκοπό. 

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και, αν χρειαστεί, να 

ενημερώνονται. 

• Το ενδιαφερόμενο άτομο (υποκείμενο των δεδομένων) πρέπει να 

είναι σε θέση να διορθώσει, να διαγράψει ή να αποκλείσει λανθασμένα 

δεδομένα. 

• Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν πρέπει να παρακρατηθούν 

για περισσότερο από όσο χρειάζεται. 

• Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να προστατεύονται με κατάλληλα 

τεχνικά και οργανωτικά μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης ή 

παράνομης επεξεργασίας, τυχαίας απώλειας και καταστροφής. 

 

4. Μεταφορά δεδομένων εντός ενός 

ομίλου εταιρειών 
Οι εταιρείες ενός ομίλου εταιρειών δεν είναι γενικά προνομιούχες 

μεταχείρισης. Κάθε εταιρεία θεωρείται ξεχωριστή οντότητα. 

Η διαβίβαση δεδομένων από μια εταιρεία σε άλλη εντός ενός ομίλου 

εταιρειών χαρακτηρίζεται ως μεταφορά δεδομένων, με την έννοια ότι 

ισχύουν οι γενικοί περιορισμοί στην επεξεργασία δεδομένων. Η 

εξαίρεση που βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον της οντότητας 

μεταποίησης αναφέρεται συχνά ως δικαιολογία. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, πρέπει να αποδειχθεί το νόμιμο 

συμφέρον για κάθε μεμονωμένη μεταφορά. Εάν, για παράδειγμα, η 

διαβίβαση δεδομένων σε ανώνυμη μορφή εξυπηρετούσε εξίσου τον 

σκοπό, η μεταφορά δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν μπορεί 

πλέον να καλύπτεται από το έννομο συμφέρον. 

Επίσης, όταν γίνεται επίκληση της εξαίρεσης που βασίζεται σε έννομο 

συμφέρον, το συμφέρον αυτό πρέπει να υπερισχύει του συμφέροντος 

απορρήτου του υποκειμένου των δεδομένων. 



 

Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες; 
http://www.bamf.de/EN/Willkommen/Aufenthalt/eAufenthaltstitel/Datenschutz/date
nschutz-node.html 

 

Κουίζ πολλαπλών επιλογών 
 

1. Στη Γερμανία οι νόμοι για την προστασία των δεδομένων είναι: 

α. μόνο ομοσπονδιακή νομοθεσία 

β. μόνο κρατική νομοθεσία 

γ. και τα δυο 

δ. κανένα από αυτά 

β. 

2. Ο Ομοσπονδιακός νόμος για την προστασία των δεδομένων 

προβλέπει ότι επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να επεξεργάζονται 

προσωπικά δεδομένα 

α. μόνο αν η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει ειδικής 

νομικής διάταξης, 

β. μόνο αν το πρόσωπο που επεξεργάζεται τα δεδομένα έχει δώσει τη 

συγκατάθεσή του. 

γ. αν πληρούται μία από αυτές τις προϋποθέσεις 

δ. σε άλλες περιπτώσεις 

γ. 

3. Πότε ψηφίστηκε στο γερμανικό κοινοβούλιο ένας εντελώς νέος 

ομοσπονδιακός νόμος περί προστασίας δεδομένων (Bundes-

datenschutzgesetz - BDSG); 

α. στις 27 Απριλίου 2017 

β. στις 2 Μαΐου 2016 

γ. το 2015 

δ. το 2014 

α. 

4. Ο ομοσπονδιακός νόμος, ο νόμος περί προστασίας δεδομένων της 

Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, προβλέπει ότι τα προσωπικά δεδομένα 

ενός πολίτη μπορούν να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο εάν 

α. η επεξεργασία των δεδομένων επιτρέπεται βάσει ειδικής 

νομοθετικής διάταξης ή εάν 

β. ο πολίτης του οποίου τα δεδομένα πρόκειται να υποστούν 

επεξεργασία έχει δώσει τη συγκατάθεσή του. 

γ. εάν μία από αυτές τις συνθήκες είναι πλήρης 

δ. σε άλλες περιπτώσεις 

γ. 



5. Πόσο καιρό βρισκόταν σε ισχύ το παλιό BDSG; 

α. 40 χρόνια 

β. 10 χρόνια 

γ. 2 χρόνια 

δ. 5 χρόνια 

α. 

6. Προσωπικά δεδομένα σημαίνει 

α. μόνο όλα τα δεδομένα που παρέχουν πληροφορίες για προσωπική 

σχέση 

β. μόνο γεγονότα σχετικά με ένα αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο 

φυσικό πρόσωπο 

γ. και τα δυο 

δ. τίποτα από τα δύο 

γ. 

7. Ο νομικός όρος «επεξεργασία δεδομένων» ισχύει: 

α. μόνο για τη συλλογή, αποθήκευση και τροποποίηση προσωπικών 

δεδομένων. 

β. μόνο για τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων. 

γ. και για τα δύο 

δ. για κανένα από αυτά 

γ. 

8. Οι βασικές αρχές που ισχύουν για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα είναι οι εξής: 

α. Διαφάνεια και νόμιμη βάση για επεξεργασία 

β. Περιορισμός σκοπού και ελαχιστοποίηση των δεδομένων 

γ. Αναλογικότητα και διατήρηση 

δ. Όλα μαζί 

δ. 

9. Ειδικοί νόμοι που υπερισχύουν της γενικής νομοθεσίας είναι 

α. Η γερμανική τραπεζική νομοθεσία για τη νομιμοποίηση εσόδων από 

παράνομες δραστηριότητες (Πρόληψη) 

β. ο νόμος περί τηλεπικοινωνιών 

γ. κανονισμός για την εποπτεία του τομέα των τηλεπικοινωνιών. 

δ. όλα μαζί 

δ. 

10. Η Προστασία Δεδομένων ισχύει για 

α. μόνο για μία χώρα 

β. το ίδιο δικαίωμα για όλες τις χώρες 

γ. Προς το παρόν, η εθνική νομοθεσία προσαρμόζεται στο δίκαιο της 

ΕΕ 

δ. δεν είναι βασισμένη σε κανέναν νόμο 



γ 

 

 

Πηγές 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (Hrsg.): BfDI-Info 

1. Bundesdatenschutzgesetz. Text und Erläuterung. 18. Auflage. Bonn 2016 (PDF; 

2 MB). 

Wolfgang Däubler, Thomas Klebe, Peter Wedde, Thilo Weichert: 

Bundesdatenschutzgesetz. Kompaktkommentar zum BDSG. Mit Urteil zu Safe Harbor 

und Ausblick EU-Datenschutzgrundverordnung. 5. Auflage. Bund-Verlag, Frankfurt 

(Main) 2016, ISBN 978-3-7663-6446-3. 

German Law Archive: https://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=712 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesbeauftragter_f%C3%BCr_den_Datenschutz_und_die_Informationsfreiheit
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
http://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Publikationen/Infobroschueren/INFO1.pdf?__blob=publicationFile&v=12
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_D%C3%A4ubler
https://de.wikipedia.org/wiki/Thilo_Weichert
https://de.wikipedia.org/wiki/Spezial:ISBN-Suche/9783766364463
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1. 

Ενότητα 1 

Εισαγωγή στο δίκαιο 

 

Μελετώντας αυτό το κεφάλαιο, θα είστε σε θέση να κατανοήσετε τα εξής: 

■ την έννοια και τη φύση του δικαίου 

■ τις κατηγορίες δικαίου 

■ τους τρόπους λειτουργίας του δικαίου 
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Εισαγωγή στο δίκαιο 

Τι είναι το δίκαιο; 

Το δίκαιο είναι ένα σύνολο κανόνων που επηρεάζουν σημαντικά τη ζωή μας. Οι νόμοι 

καθορίζουν τον τρόπο που ζουν και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι από τη γέννηση έως 

τον θάνατό τους. Στις περισσότερες κοινωνίες οι νόμοι ρυθμίζουν τον τρόπο που 

εργαζόμαστε, τον τρόπο που ξεκουραζόμαστε, ακόμη και τις προσωπικές σχέσεις που 

δημιουργούμε. Το δίκαιο εξελίσσεται διαρκώς, και καθώς οι κοινωνίες μας γίνονται 

ολοένα πιο περίπλοκες, το ίδιο συμβαίνει και με το δίκαιο. Έτσι, υπάρχουν πολλά 

διαφορετικά νομοθετήματα (νόμοι) που ρυθμίζουν τις επιμέρους πλευρές της ζωής μας. 

Ενδεικτικά, η απασχόληση εργαζομένων σε μια εταιρεία διέπεται από διάφορους 

νόμους: νόμους που ρυθμίζουν τις συνθήκες εργασίας (π.χ. ορίζουν τα ελάχιστα 

πρότυπα υγείας και ασφάλειας), νόμους που ρυθμίζουν την απόλυση των εργαζομένων, 

νόμους που ρυθμίζουν τις σχέσεις των εργαζομένων (νόμος ίσης μεταχείρισης 

εργαζομένων). Υπό αυτήν την οπτική, το εργατικό δίκαιο αφορά τις εργασιακές σχέσεις 

και τα εργασιακά περιβάλλοντα. Καθορίζει τα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να 

εφαρμόζονται για τους μισθούς και την ασφάλεια στην εργασία. Το ποινικό δίκαιο 

απαγορεύει ορισμένες αντικοινωνικές συμπεριφορές, όπως την κατανάλωση αλκοόλ και 

τα αδικήματα κατά ατόμων ή περιουσιών. Το οικογενειακό δίκαιο ορίζει τους νόμους 

που διέπουν τις περιουσιακές μεταβολές και τα ενδοοικογενειακά ζητήματα.  
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 Όλοι οι νόμοι είναι κανόνες, αλλά όλοι οι κανόνες δεν είναι νόμοι1.  Οι νόμοι είναι 

κανόνες εκτελεστοί μέσω των δικαστηρίων. Ένας νόμος είναι ένας κανόνας που έχει 

θεσπιστεί από κάποια νομοθετική αρχή (π.χ. από το κοινοβούλιο), ο οποίος κατά βάση 

είναι δεσμευτικός για όλους όσοι εμπίπτουν στην εκάστοτε δικαιοδοσία. Οι νόμοι 

ρυθμίζουν τη σχέση μεταξύ κράτους και πολιτών, όπως επίσης και τη σχέση των πολιτών 

μεταξύ τους. Επομένως, οι νόμοι μάς λένε: 

• τι πρέπει να κάνουμε (τις υποχρεώσεις μας) 

• τι επιτρέπεται να κάνουμε (τα δικαιώματά μας) 

• τι δεν πρέπει να κάνουμε (τις υποχρεώσεις μας) 

Ωστόσο, υπάρχουν και πολλοί κανόνες που μας λένε τι πρέπει να κάνουμε, όπως είναι 

π.χ. οι κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς σύμφωνα με τους οποίους πρέπει να 

φερόμαστε ευγενικά στους γείτονές μας. Η διαφορά ανάμεσα στους νόμους και τους 

κανόνες κοινωνικής συμπεριφοράς είναι πως οι τελευταίοι αποτελούν απλώς κοινωνικά 

επιβεβλημένες νόρμες που δεν επιφέρουν συνέπειες για όποιον επιλέξει να μην τις 

ακολουθήσει, εκτός ίσως από την περιθωριοποίηση του ατόμου που επιλέγει να μη 

συμμορφώνεται με αυτό που η κοινωνία ορίζει ως σωστή συμπεριφορά. Οι κανόνες που 

ισχύουν στα παιχνίδια και τα αθλήματα είναι απίθανο να αποτελέσουν νόμους. Ομοίως, 

οι κοινωνικές νόρμες που θέλουν π.χ. να μη μιλάμε με γεμάτο στόμα ή να μη μιλάμε 

άσχημα για τους νεκρούς είναι απίθανο να αποτελέσουν νόμους, καθώς δεν είναι 

                                                           
1Richard Chisholm, Garth Nettheim and Helen Chisholm, Understanding Law(LexisNexis Butterworths 2012). 
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εκτελεστές στα δικαστήρια. Οι μη νομικώς δεσμευτικοί κανόνες εκφράζουν απλώς αυτό 

που η εκάστοτε κοινωνία ορίζει ως αποδεκτή, φυσιολογική και σωστή συμπεριφορά2. 

 

http://www.accidentlawkc.com/ 

Κατηγορίες δικαίου  

Όπως αναφέρθηκε, υπάρχουν επιμέρους νόμοι που διαμορφώνουν το νομικό σύστημα. 

Για να απλοποιηθεί η χρήση αυτών των νόμων από τα δικαστήρια και τους πολίτες, η 

νομική θεωρία τείνει να ταξινομεί το δίκαιο σε κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες 

περιλαμβάνουν τα εξής: 

1) Δημόσιο και ιδιωτικό δίκαιο. Οι βασικές διαφορές μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού δικαίου παρουσιάζονται 

στον παρακάτω πίνακα από την pediaa:
3
 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ 

VS 

ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

Στόχος του δημόσιου 

δικαίου είναι η προστασία 

του δημοσίου συμφέροντος 

Το ιδιωτικό δίκαιο αποβλέπει 

στην προστασία των ιδιωτικών 

συμφερόντων 

                                                           
2Roscoe Pound, An Introduction To The Philosophy Of Law (Yale University Press 2016). 
3http://pediaa.com/difference-between-public-and-private-law/ 

http://www.accidentlawkc.com/
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Βασικοί εμπλεκόμενοι είναι 

τα άτομα και το κράτος 

Βασικοί εμπλεκόμενοι είναι 

ιδιωτικές εταιρείες και 

οργανισμοί που ενεργούν 

ιδιωτικά 

Διασφάλιση του δημοσίου 

συμφέροντος του γενικού 

πληθυσμού 

Διασφάλιση του ιδιωτικού 

συμφέροντος / της ελευθερίας 

των ατόμων κάθε κοινότητας 

Υπεύθυνο για τη ρύθμιση 

μιας αρμονικής σχέσης 

μεταξύ πολιτών και κράτους 

Υπεύθυνο για τη ρύθμιση των 

δραστηριοτήτων μεταξύ δύο 

ή περισσότερων ιδιωτικών 

εταιρειών με δίκαιο τρόπο 

Οι ποινικές κυρώσεις είναι 

πιο βαριές 

Οι κυρώσεις αφορούν 

συνήθως την καταβολή 

αποζημιώσεων 

Pedia.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δημόσιο δίκαιο. Το δημόσιο δίκαιο διέπει τη σχέση μεταξύ κράτους και πολιτών. 

Πρόκειται για μια κατηγορία δικαίου που περιλαμβάνει αρκετές υποδιαιρέσεις, όπως 

οι εξής:  
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Το συνταγματικό δίκαιο: ασχολείται με τον συνταγματικό μηχανισμό της εκάστοτε 

χώρας. Ρυθμίζει τη λειτουργία των τριών βασικών πυλώνων της διακυβέρνησης, δηλ. 

τη νομοθετική, τη δικαστική και την εκτελεστική εξουσία, και προβλέπει έναν χάρτη 

δικαιωμάτων για τον λαό. 

Το διοικητικό δίκαιο: διέπει τις λειτουργίες της κυβέρνησης και τον ρόλο που έχει η 

κυβέρνηση για τους πολίτες. Πρόκειται για μια κατηγορία δικαίου που ρυθμίζει 

θέματα όπως η παροχή συντάξεων, η εισοδηματική στήριξη, τα επιδόματα τέκνων, η 

έκδοση αδειών κτλ. 

Το ποινικό δίκαιο: αφορά την τιμωρία των παραβατών. Ορισμένα παραπτώματα 

αποτελούν σοβαρή απειλή για την τάξη σε επίπεδο κοινωνίας, και θεωρούνται 

παραβάσεις/εγκλήματα κατά της κοινωνίας. Το ποινικό δίκαιο καθιστά τα εν λόγω 

παραπτώματα αδικήματα τιμωρητέα από το κράτος. Επίσης, το ποινικό δίκαιο 

ρυθμίζει την εξουσία του κράτους όσον αφορά τον εντοπισμό, τη δίωξη και την 

τιμωρία των παραβατών.  

Ιδιωτικό δίκαιο. Το ιδιωτικό δίκαιο ρυθμίζει τη σχέση μεταξύ των ατόμων και ορίζει 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ανάμεσά τους. Σε αυτήν την κατηγορία δικαίου 

δεν υπάρχει εμπλοκή του κράτους, πέρα από την εξασφάλιση μιας πολιτισμένης 

μεθόδου επίλυσης τυχόν διαφορών. Άρα, σε αυτές τις περιπτώσεις έγκειται στο 

εκάστοτε άτομο να εκκινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον κάποιου άλλου ατόμου 

(π.χ. εάν ο γείτονάς σας βάζει μουσική πολύ δυνατά, το κράτος δεν πρόκειται να 

επέμβει εάν εσείς δεν προσφύγετε νομικώς εναντίον του γείτονά σας). Ομοίως, το 
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ιδιωτικό δίκαιο (ή αλλιώς αστικό δίκαιο) περιλαμβάνει επιμέρους νομοθετήματα που 

κατηγοριοποιούνται καλύτερα βάσει του αντικειμένου στο οποίο αναφέρονται. 

Ενδεικτικά, το ιδιωτικό δίκαιο περιλαμβάνει: 

Το οικογενειακό δίκαιο: διέπει οικογενειακά θέματα, όπως είναι οι γάμοι, τα διαζύγια, 

οι περιουσιακές σχέσεις ή τα ζητήματα κηδεμονίας και στήριξης των τέκνων. 

Το δίκαιο των συμβάσεων: καλύπτει τη διαμόρφωση, τη λειτουργία, την αθέτηση και 

τον τερματισμό των συμβάσεων. Για παράδειγμα, ρυθμίζει τα συμφωνητικά μίσθωσης, 

τις συμβάσεις αγοράς αγαθών κτλ. Επομένως, εάν θέλετε να αγοράσετε ένα 

αυτοκίνητο, πρέπει να ακολουθήσετε τις διατάξεις του δικαίου των συμβάσεων για να 

είστε βέβαιος/η ότι έχετε αποκτήσει νομίμως την κυριότητα του οχήματος.  

Το δίκαιο περί αδικοπραξιών: ρυθμίζει τα αστικά αδικήματα. Για παράδειγμα, εάν 

μπείτε σε ένα σούπερ-μάρκετ και πέσετε λόγω του ολισθηρού δαπέδου (για το οποίο 

δεν υπήρχε κατάλληλη σήμανση), έχετε το δικαίωμα να εγείρετε αξίωση κατά του 

ιδιοκτήτη του σούπερ-μάρκετ βάσει του δικαίου περί αδικοπραξιών. 

Το δίκαιο περί εγγείου ιδιοκτησίας: ρυθμίζει ζητήματα κυριότητας ακίνητης 

περιουσίας. 

Το δίκαιο των επιχειρήσεων κτλ. 

 

2) Ουσιαστικό και δικονομικό δίκαιο. Το δικονομικό δίκαιο ορίζει τη 

διαδικασία που ακολουθείται από τα δικαστήρια και άλλους φορείς 

δικαιοσύνης. Απαντάει σε ερωτήματα που αφορούν το είδος της διαδικασίας 
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που πρέπει να ακολουθήσει ένα δικαστήριο για την αποκατάσταση μιας 

αδικοπραξίας (π.χ. να προχωρήσει σε ακρόαση μαρτύρων; να κάνει δεκτά 

ως αποδεικτικά στοιχεία έγγραφα που έχουν αποκτηθεί παρανόμως; ποιο 

δικαστήριο είναι αρμόδιο για κάθε υπόθεση; κτλ.), αλλά και στο εάν η 

διαδικασία που ακολουθήθηκε υπήρξε νόμιμη και δίκαιη. Από την άλλη 

πλευρά, το ουσιαστικό δίκαιο περιγράφει και καθορίζει τα νόμιμα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μας. Εστιάζει στο τι μπορούμε ή δεν 

μπορούμε να κάνουμε, και όχι στη διαδικασία.  Υπό αυτήν την έννοια, το 

οικογενειακό δίκαιο, το δίκαιο περί αδικοπραξιών και το δίκαιο περί εγγείου 

ιδιοκτησίας εμπίπτουν στο ουσιαστικό δίκαιο. 

 

Τι είναι η νομοθεσία; 

Η νομοθεσία είναι το γραπτό δίκαιο. Πρόκειται για νόμους που έχουν λάβει την 

έγκριση κάποιας κυβερνητικής αρχής, συνήθως του κοινοβουλίου. Η αρχή που διαθέτει 

νομοθετική εξουσία αποκαλείται νομοθετικό σώμα. Για να αποκτήσει ισχύ νόμου, τα 

μέλη του νομοθετικού σώματος συνήθως καταρτίζουν ένα νομοσχέδιο, το οποίο 

είθισται να εξετάζεται περαιτέρω από το νομοθετικό σώμα. Νομοθεσία υπάρχει για 

πολλούς λόγους. Ορισμένοι κανονισμοί ψηφίζονται για να ρυθμίσουν (συνήθως να 

απαγορεύσουν) κάποιες ενέργειες. Σε άλλες περιπτώσεις, θεσπίζονται για να 

εξουσιοδοτήσουν κάποιους κυβερνητικούς φορείς να εκτελέσουν τον ρόλο τους έχοντας 

περισσότερες εξουσίες. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, όπως η προσφορά επιχορηγήσεων. 
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Σε πολλές περιπτώσεις, η νομοθεσία διαμορφώνεται με βάση ή σε αντίθεση προς 

κάποια μη νομοθετική πράξη που χρησιμοποιούταν από κυβερνητικούς φορείς4.  

Τα νομοθετικά σώματα, όπως το κογκρέσο και το κοινοβούλιο, εξετάζουν την 

προτεινόμενη νομοθεσία πριν λάβει έγκριση. Η έγκριση ενός νομοσχεδίου συνήθως 

εξαρτάται από τις προτεραιότητες των κυβερνητικών αρχών. Τα άτομα που έχουν την 

αρμοδιότητα να εγκρίνουν τα νομοσχέδια λέγονται νομοθέτες. Η δικαστική εξουσία 

αφορά τα δικαστήρια, τα οποία ερμηνεύουν τη νομοθεσία. Η εκτελεστική εξουσία 

αφορά τον διοικητικό πυλώνα της κυβέρνησης, που ανταποκρίνεται στη νομοθεσία για 

την προώθηση των κυβερνητικών σχεδίων5.  

 

Κωδικοποίηση των νόμων 

Οι κώδικες αποτελούν συστηματικές ρυθμίσεις νόμων που συνάδουν μεταξύ τους. 

Κωδικοποίηση των νόμων είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας μεγάλος 

αποσπασματικός νόμος μετατρέπεται σε οργανωμένο κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι παλιές 

πηγές δικαίου όπως οι νόρμες, οι αξίες, οι δικαστικές ετυμηγορίες για παλιές υποθέσεις 

ή κάποια αποσπασματικά νομοθετήματα μετατρέπονται σε ένα οργανωμένο σώμα 

πληροφοριών. Σύμφωνα με τον Salmond, μέσω της κωδικοποίησης το σώμα των νόμων 

αποκτά πρακτική και θεσπισμένη μορφή. Η κωδικοποίηση παρέχει μεγαλύτερη 

βεβαιότητα. Έτσι, τα άτομα που δεν έχουν νομική κατάρτιση είναι ευκολότερο να 

κατανοήσουν τους νόμους. Ωστόσο, με την κωδικοποίηση προκύπτουν ορισμένα 

                                                           
4Kath Hall, Legislation (Butterworths 2002). 
5Chisholm R, Nettheim G and Chisholm H, Understanding Law (LexisNexis Butterworths 2012) 
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προβλήματα, διότι εάν είναι άκαμπτη μπορεί να δημιουργηθούν παραθυράκια. Έτσι, 

ένα άτομο που έχει διαπράξει αδίκημα ίσως καταφέρει να αποφύγει τις κυρώσεις 

βασιζόμενο σε μια υπερασπιστική γραμμή τεχνικού χαρακτήρα. Η υπερβολική στήριξη 

στους κώδικες μπορεί να καταπνίξει την περαιτέρω εξέλιξη του δικαίου. Επίσης, είναι 

σχεδόν αδύνατο για έναν κώδικα να καλύψει όλο το εύρος των πραγματικών 

καταστάσεων που προκύπτουν στην ανθρώπινη ζωή.  

Είδη κωδίκων: 

Οι κώδικες είναι νόμοι που διαμορφώνονται μέσω των διαδικασιών του νομοθετικού 

σώματος6: 

1. Ενοποιητικός κώδικας: 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κώδικες ενοποιούν προϋπάρχοντες κανόνες. Ένας 

κώδικας μπορεί να περιλαμβάνει νόμους εθιμικού και γραπτού δικαίου, όπως στην 

περίπτωση του νόμου περί προτίμησης του ισλαμικού δικαίου.   

2. Συνδυαστικός κώδικας: 

Μπορεί να διαμορφωθεί ένας κώδικας δημιουργικής φύσεως, αλλά και ενοποιητικός. 

Δεν παύει να είναι ένας νέος νόμος, αλλά ενοποιεί και παλαιότερους νόμους. Τέτοιου 

είδους κώδικες λέγονται συνδυαστικοί.  

Λειτουργίες του δικαίου 

Διαμόρφωση προτύπων 

                                                           
6Schulze R and Zoll F, The Law Of Obligations In Europe (2015) 
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Οι νόμοι διαμορφώνονται για να ορίσουν κάποια πρότυπα στην κοινωνία. Συχνά οι 

νόμοι θεσπίζονται για να ελέγχουν ορισμένες δραστηριότητες που η κοινωνία θεωρεί 

εγκληματικές. Μια πράξη είναι εγκληματική όταν είναι τόσο σοβαρή που οι πολίτες 

αναμένουν από το κράτος να δράσει εκ μέρους τους. Ένας από τους παλαιότερους 

νόμους που έχουν καταγραφεί είναι ο νόμος «οφθαλμός αντί οφθαλμού» από τον 

Κώδικα του Χαμουραμπί του 1750 π.Χ.  

Διατήρηση της τάξης 

Άλλη μια σημαντική λειτουργία των νόμων είναι η διατήρηση της τάξης σε επίπεδο 

κοινωνίας. Συχνά οι νόμοι θεσπίζονται για να αποτρέψουν αντικοινωνικές 

συμπεριφορές. Έτσι, διασφαλίζεται η τάξη στην κοινωνία των πολιτών. Οι νόμοι 

δημιουργούνται λαμβάνοντας υπόψη τις κοινωνικές νόρμες και προσδοκίες. Κατ’ 

επέκταση, όταν εφαρμόζονται οι ίδιοι νόμοι, διατηρείται η τάξη.  

Επίλυση διαφορών 

Οι νόμοι συμβάλλουν στην επίλυση διαφορών. Στις ανθρώπινες σχέσεις είναι σχεδόν 

αδύνατο να μην προκύψουν διαφορές. Είναι σημαντικό όποτε προκύπτουν διαφορές, 

είτε εμπορικού χαρακτήρα είτε για τραυματισμούς, να μπορούν οι άνθρωποι να 

βασίζονται σε μια σειρά οδηγιών για τη διαχείριση των εν λόγω διαφορών. Σύμφωνα 

με το δικαστικό σύστημα, υπάρχει ένα ομοσπονδιακό δικαστικό σύστημα και ένα 

δικαστικό σύστημα σε κάθε κράτος7. Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι επίλυσης διαφορών, οι 

οποίοι εφαρμόζουν μεθόδους εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (ΕΕΔ).  

                                                           
7Williams G and Smith A, Learning The Law 
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Προστασία ελευθεριών και δικαιωμάτων 

Οι νόμοι συνήθως παρέχουν ένα ελάχιστο πρότυπο ατομικών ελευθεριών. Το σύνταγμα 

των ΗΠΑ και των επιμέρους κρατών που αποτελούν τις ΗΠΑ παρέχει και προστατεύει 

πολλές ελευθερίες και δικαιώματα. Βασικός ρόλος του δικαίου είναι η διασφάλιση της 

προστασίας των δικαιωμάτων και των ελευθεριών. Δεν επιτρέπει στην κυβέρνηση να 

θεσπίσει νόμους που παραβιάζουν την αρχή της ελευθερίας της έκφρασης για τους 

πολίτες. Εάν κάποιο άτομο θεωρεί ότι ένα δικαίωμα καταπατάται από την κυβέρνηση 

ή από κάποιο άλλο άτομο, μπορεί να προσφύγει στα δικαστήρια για να δικαιωθεί. Ας 

δώσουμε ένα παράδειγμα: έστω ότι ο Τζον είναι μαύρος. Σύμφωνα με το δίκαιο περί 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Τζον προστατεύεται από τυχόν διακρίσεις στον χώρο 

εργασίας. Εν ολίγοις, οι νόμοι εξυπηρετούν πολλούς σκοπούς. Μπορεί στο πλαίσιο του 

παρόντος να έχουμε αναφερθεί μόνο σε τρεις λειτουργίες του δικαίου, αλλά υπάρχουν 

πολλές περισσότερες8.  

Περίληψη κεφαλαίου 

Όπως είδαμε σε αυτό το κεφάλαιο, οι νόμοι είναι ένα θεμελιώδες σύνολο κανόνων που 

διέπουν τον τρόπο που ζούμε. Εάν δεν υπήρχε νομικό σύστημα, οι συνέπειες στον 

κόσμο θα ήταν καταστροφικές. Οι άνθρωποι είχαμε ανέκαθεν νόμους, οι οποίοι έχουν 

απλώς οργανώσει τον τρόπο που ζούμε. Η νομοθεσία, οι εφαρμοστέοι νόμοι και οι 

κανονισμοί δεν υφίστανται μόνο ως αυστηροί κανόνες, αλλά προστατεύουν και τα 

δικαιώματα που έχουμε ως πολίτες και άνθρωποι. Η ουσιώδης ανάγκη για την ύπαρξη 

                                                           
8Pound R, An Introduction To The Philosophy Of Law (Yale University Press 2016) 
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νόμων δεν περιγράφεται με λέξεις. Ρίξτε μια ματιά γύρω σας και θα δείτε πώς οι νόμοι 

έχουν διαμορφώσει τον τρόπο ζωής μας. 

Κουίζ 

1. Όλοι οι νόμοι είναι κανόνες, αλλά όλοι οι κανόνες δεν είναι νόμοι 

a. Σωστό 

b. Λάθος 

2. Η αρχή που διαθέτει νομοθετική εξουσία ονομάζεται: 

a. Δικαστές 

b. Νομοθετικό σώμα 

c. Πρωθυπουργός 

3. Γιατί είναι σημαντικοί οι νόμοι στην καθημερινότητά μας; 

a. Για τη διατήρηση της τάξης 

b. Για τη διαμόρφωση προτύπων 

c. Για την επίλυση διαφορών 

d. Για όλα τα παραπάνω 

4. Τι είδη κωδικοποίησης νόμων υπάρχουν; 

a. Συνδυαστικοί κώδικες 

b. Ενοποιητικοί κώδικες 

c. Κανένα από τα παραπάνω 
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d. Όλα τα παραπάνω 

5. «Στους μεγαλύτερους πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό». Αυτό είναι νόμος; 

i. Όχι  

ii. Ναι 

6. Τι κυρώσεις προβλέπονται εάν απατήσετε τον σύζυγό σας; 

i. Διοικητικό πρόστιμο 

ii. Φυλάκιση 

iii. Ηθικές επιπτώσεις 

7. Για καθεμιά από τις παρακάτω περιπτώσεις, πείτε εάν θα καταλήξουν σε 

αστικές ή ποινικές διαδικασίες:  

i. Η Σούζαν χωρίζει τον σύζυγό της έπειτα από 20 χρόνια γάμου 

ii. Ο Στίβεν έχει παρκάρει σε σημείο όπου δεν επιτρέπεται η στάθμευση  

iii. Ο Σέλντον δανείζεται ένα αντίγραφο του βιβλίου «Εισαγωγή στο Δίκαιο» από τη 

βιβλιοθήκη, με πρόθεση να το επιστρέψει όταν ολοκληρώσει την πρώτη εργασία του, 

αλλά τελικά αποφασίζει να το κρατήσει  

8. Το φορολογικό δίκαιο εμπίπτει στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο; 

i. Στο δημόσιο δίκαιο 

ii. Στο ιδιωτικό δίκαιο 

9. Το δίκαιο του διαστήματος εμπίπτει στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο; 

i.  Στο δημόσιο δίκαιο 
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ii.  Στο ιδιωτικό δίκαιο 

10. Το εταιρικό δίκαιο εμπίπτει στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό δίκαιο; 

i. Στο δημόσιο δίκαιο 

ii. Στο ιδιωτικό δίκαιο  
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2. 

Εισαγωγή στο δίκαιο της ΕΕ 

 

 

Εισαγωγή 

Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι: 

• να κατανοήσετε τη νομοθετική διαδικασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(ΕΕ) 

• να γνωρίσετε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ΕΣΑΔ) 

• να αποκτήσετε βασικές γνώσεις για τους θεσμούς της ΕΕ 

• να αποκτήσετε επαρκείς γνώσεις για βασικούς τομείς του ουσιαστικού 

δικαίου της ΕΕ   

• να αντιληφθείτε πληρέστερα σημαντικά ζητήματα περί δικαίου της ΕΕ 
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https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση; 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια συνεργασία μεταξύ 28 εθνών της Ευρώπης. Έχει 

τις ρίζες της στη δέσμευση μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας για τη διαμόρφωση 

σταθερών οικονομικών και πολιτικών σχέσεων στη γηραιά ήπειρο. Η ΕΕ 

δημιούργησε το ευρώ (€), ως ενιαίο νόμισμα, καθώς και μια ενιαία αγορά που 

περιλαμβάνει πάνω από μισό δισεκατομμύριο άτομα. Οι πολίτες της ΕΕ έχουν 

το δικαίωμα να κινούνται ελεύθερα μεταξύ των κρατών-μελών, να εργάζονται και 

να διαμένουν σε όποιο κράτος-μέλος επιλέξουν. Οι θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ 

αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων, την ελεύθερη διακίνηση 

αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίων9.

 

                                                           
9Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 
http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
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Οι απαρχές της ΕΕ 

Η ΕΕ δημιουργήθηκε τυπικώς ως αποτέλεσμα της Συνθήκης του Μάαστριχτ, η 

οποία επισήμως ονομάζεται Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), την 1η 

Νοεμβρίου 1993. Πριν από τη ΣΕΕ είχαν προηγηθεί αρκετές άλλες συνθήκες, 

όπως η Συνθήκη της Ρώμης μέσω της οποίας διαμορφώθηκε η Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα, η οποία υπήρξε πρόδρομος της σύγχρονης ΕΕ10. 

Παρόλο που η ΕΕ έχει δεχτεί και επικρίσεις, καθώς ορισμένοι βλέπουν στην 

ΕΕ τον συμβιβασμό της εθνικής κυριαρχίας, αυτός ο διεθνικός φορέας 

αναγνωρίζεται από την πλειονότητα ως ένα ισχυρό μέσο στήριξης της 

οικονομικής ανάπτυξης μικρότερων εθνών και ως φορέας ισχυρότερης 

διαπραγματευτικής ισχύος για όλα τα μέλη συλλογικά σε παγκόσμια κλίμακα. 

Γενικότερα, τα κράτη-μέλη έχουν προβεί σε ρεαλιστικές ενέργειες για τη 

διατήρηση και τη διεύρυνση της ΕΕ11. 

Διεύρυνση από το 1993 

Το 1993 το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως πρόδρομος της ΕΕ, που τότε 

αποτελούταν από δώδεκα έθνη (Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Γαλλία, 

Λουξεμβούργο, Ιταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία και 

Ηνωμένο Βασίλειο), καθόρισε τα κριτήρια προσχώρησης στην ΕΕ. 

                                                           
10Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union law (2nd ed., p. 267 -). Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 
11Hallerberg, M. (2002). Introduction. European Union Politics, 3(2), 139-150. 
http://dx.doi.org/10.1177/1465116502003002001 
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Πρόκειται για τα λεγόμενα «κριτήρια της Κοπεγχάγης», δηλ. για συνολικά τρεις 

απαιτήσεις, καθεμιά από τις οποίες περιλαμβάνει επιμέρους προϋποθέσεις: 

1) Πολιτικά κριτήρια 

Κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να έχει εν ενεργεία δημοκρατικό πολίτευμα. 

Αυτό σημαίνει ότι όλοι οι πολίτες συμμετέχουν επί ίσης βάσεως στη λήψη 

πολιτικών αποφάσεων σε κάθε κυβερνητικό επίπεδο. Επίσης, σε κάθε 

δημοκρατία εξασφαλίζεται το δικαίωμα της μυστικής ψηφοφορίας για 

ελεύθερες εκλογές, η ελευθερία του Τύπου, η ελευθερία σύστασης 

πολιτικών κομμάτων και άλλα δικαιώματα.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις, η κυβέρνηση μπορεί να ασκεί εξουσία 

αποκλειστικά και μόνο βάσει των εφαρμοστέων νόμων και διαδικασιών.  

Επίσης, η εκάστοτε χώρα πρέπει να εφαρμόζει αυστηρές οδηγίες ως προς 

τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι αναφαίρετα δικαιώματα όλων 

των πολιτών. Εδώ εμπίπτουν, επίσης, το δικαίωμα στη ζωή, το δικαίωμα 

σε νόμιμη δίκη (σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους), η 

απαγόρευση των βασανιστηρίων / της σκλαβιάς και η προστασία των 

μειονοτήτων. 

2) Οικονομικά κριτήρια 

Κάθε υποψήφια χώρα πρέπει να έχει μια λειτουργική οικονομία της 

αγοράς που θα μπορεί να είναι ανταγωνιστική εντός της ΕΕ. Επίσης, οι 

χώρες πρέπει να πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης για το ευρώ.  
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3) Νομοθετικά κριτήρια 

Κάθε υποψήφια χώρα οφείλει να νομοθετήσει ούτως ώστε να οδηγήσει σε 

συμμόρφωση του εσωτερικού δικαίου με το δίκαιο της ΕΕ.  

Επιπλέον, υπάρχουν και όροι γεωγραφικού χαρακτήρα. 

Από το 1993 η ΕΕ έχει τριπλασιαστεί σε μέγεθος. Το 1995 προσχώρησαν σε 

αυτήν η Αυστρία, η Σουηδία και η Φιλανδία. Το 2004 προστέθηκαν δέκα χώρες 

κυρίως από το πρώην ανατολικό μπλοκ, όπως η Εσθονία, η Ουγγαρία, η 

Λετονία, η Λιθουανία, η Μάλτα, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Πολωνία και η 

Τσεχία. Η Κύπρος ήταν κι αυτή μεταξύ των δέκα κρατών που προσχώρησαν 

στην ΕΕ το 2004. Έκτοτε η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία έχουν γίνει, 

επίσης, μέλη της ΕΕ12. 

 

Η αρχή της δοτής αρμοδιότητας 

Πρόκειται για μια αρχή της ΕΕ σύμφωνα με την οποία ένας φορέας μπορεί να 

ασκήσει μόνο την εξουσία που του έχει δοθεί ρητώς μέσω των συνθηκών. Αυτή 

η αρχή λειτουργεί περίπου όπως οι ομοσπονδίες, π.χ. οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και 

η Αυστραλία, όπου τα επιμέρους κράτη παρέχουν εξουσία σε μια κεντρική 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Σύμφωνα με την αρχή της δοτής αρμοδιότητας, η 

ΕΕ είναι ένας φορέας κρατών-μελών, το οποίο σημαίνει ότι η νομική ικανότητα 

                                                           
12Chalmers, D., Davies, G., & Monti, G. (2012). European Union law (2nd ed., p. 267 -). Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 
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και οι νόμοι της ΕΕ αποφασίζονται από τα εν λόγω κράτη-μέλη. Η ΕΕ δεν 

διαθέτει δικαιωματικά πλήρη δικαιοδοσία, άρα έχει εξουσία μόνο επί των 

ζητημάτων που περιγράφονται ρητώς στην πολιτική της. Οτιδήποτε δεν 

αναφέρεται στο δίκαιο της ΕΕ συνιστά αυστηρώς υπόθεση του εκάστοτε 

κράτους-μέλους. Αυτό εξηγείται στα άρθρα 4 [1] και 5 [2] της ΣΕΕ.  

Συγκεκριμένα, στα άρθρα διευκρινίζεται ότι η ΕΕ ενεργεί μόνο εντός του 

πλαισίου των εξουσιών που της έχουν δώσει τα κράτη-μέλη. Σύμφωνα με το 

άρθρο 4 [1], εάν μια εξουσία δεν έχει δοθεί στην ΕΕ μέσω των συνθηκών, τότε 

αυτή παραμένει εξουσία των επιμέρους κρατών-μελών.  

Ακόμη, διευκρινίζεται ότι όλα τα κράτη-μέλη είναι ίσα και ότι η ΕΕ οφείλει να 

σέβεται την εθνική ταυτότητα των κρατών-μελών της, η οποία είναι συμφυής 

στην ιστορία και τις βασικές δομές κάθε κράτους, όπως στην κυβέρνηση και τους 

θεσμούς, καθώς και ότι οφείλει να σέβεται τη γεωγραφική επικράτεια κάθε 

κράτους-μέλους13.  

Η αρχή της επικουρικότητας 

Πρόκειται για μια αρχή της ΕΕ σύμφωνα με την οποία η ΕΕ πρέπει να ενεργεί 

μόνο κι εφόσον ο στόχος της δεν μπορεί να επιτευχθεί επαρκώς μέσω των 

μεμονωμένων ενεργειών των κρατών-μελών. Η αρχή της επικουρικότητας, όπως 

και η αρχή της δοτής αρμοδιότητας, διασφαλίζει τα δικαιώματα των κρατών-

                                                           
13Tridimas, T. (2007). The general principles of EC law (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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μελών και ορίζει το πεδίο εφαρμογής της νόμιμης εξουσίας της ΕΕ14. Αυτή η 

αρχή αφενός διασφαλίζει ότι τα κράτη-μέλη επιτρέπεται να λαμβάνουν 

αποφάσεις και να ενεργούν από μόνα τους, και αφετέρου παρέχει το δικαίωμα 

στην ΕΕ να επέμβει εάν ένα κράτος-μέλος δεν δύναται να επιτύχει επαρκώς από 

μόνο του έναν στόχο «λόγω της κλίμακας και των συνεπειών της προτεινόμενης 

ενέργειας». Είναι μια σημαντική αρχή, διότι διατηρεί την εξουσία κοντά στον 

λαό, και διασφαλίζει ότι η ΕΕ δεν παρακάμπτει την κρατική εξουσία. Την αρχή 

της επικουρικότητας πραγματεύονται το άρθρο 5(3) της ΣΕΕ και το 

Πρωτόκολλο (αρ. 2). 

Η αρχή της αναλογικότητας 

Η αναλογικότητα είναι μια ακόμη αρχή που ρυθμίζει το ζήτημα των εξουσιών 

εντός της ΕΕ. Βασικός στόχος είναι να διασφαλίσει ότι οι θεσμοί της ΕΕ 

απέχουν από ενέργειες εκτός των εξουσιών τους. Με άλλα λόγια, η έννοια της 

αρχής της αναλογικότητας θέλει τους ευρωπαϊκούς θεσμούς να έχουν 

συγκεκριμένα όρια. Η αρχή περιγράφεται στο άρθρο V της ΣΕΕ και ρυθμίζει 

τις εξουσίες της ΕΕ. Και πάλι, οι ενέργειες της Ευρωπαϊκή Ένωσης 

περιορίζονται στα μέτρα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων που 

θέτουν οι συνθήκες. Αυτό σημαίνει ότι οι ενέργειες της ΕΕ πρέπει να 

συμβαδίζουν με τους στόχους της. Για άλλη μια φορά, τα σχετικά κριτήρια 

αναφέρονται στο Πρωτόκολλο (αρ. 2). 

                                                           
14Foster, N. (2008). EU law (1st ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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Δίκαιο της ΕΕ και πηγές δικαίου 

Η ΕΕ έχει δικούς της νόμους και αρχές, που περιγράφονται στις ιδρυτικές 

συνθήκες. Ως φορέας μπορεί να θεσπίσει νομοθεσία, με την οποία τα κράτη-

μέλη πρέπει να συμφωνήσουν και να συμμορφωθούν. Οι εν λόγω νόμοι 

διαιρούνται σε δύο κατηγορίες: σε πρωτογενές δίκαιο, παράγωγο δίκαιο και 

συμπληρωματικό δίκαιο15.  

Πρωτογενές δίκαιο 

Το πρωτογενές δίκαιο ορίζεται μέσω των συνθηκών που συνιστούν τη βάση των 

ενεργειών και των αποφάσεων της ΕΕ. Οι συνθήκες καθορίζουν τον τρόπο που 

κατανέμεται η ισχύς και η δικαιοδοσία ανάμεσα στην ΕΕ και τα κράτη-μέλη. 

Το πρωτογενές δίκαιο βασίζεται στις αναθεωρήσεις των συνθηκών της ΕΕ, στα 

πρωτόκολλα/παραρτήματα των συνθηκών και τις συνθήκες των κρατών-μελών 

της ΕΕ που έχουν προσχωρήσει προσφάτως σε αυτήν. 

Παράγωγο δίκαιο 

Το παράγωγο δίκαιο ορίζεται από τις αρχές των συνθηκών και περιλαμβάνει 

οδηγίες και κανονισμούς. Επίσης, στις πηγές  παράγωγου δικαίου 

περιλαμβάνονται μονομερείς παράγωγες πράξεις, συμβάσεις και συμφωνίες με 

άλλα έθνη. Μονομερείς πράξεις είναι αυτές που αναφέρονται στο άρθρο 288 της 

ΣΛΕΕ, καθώς και άλλες που δεν αναφέρονται αλλά αποτελούν σεβαστές 

                                                           
15Foster, N. (2008). EU law (1st ed.). Oxford: Oxford University Press. 
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επικοινωνίες και συστάσεις. Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες μπορεί να 

παραδειγματίζονται από διεθνείς συμφωνίες, συμφωνίες μεταξύ των θεσμών της 

ΕΕ και συμφωνίες μεταξύ των κρατών. 

 
 
 
 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΙΤOΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕ 

  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ/ΟΔΗΓΙΕΣ/ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ) 
τυπική διαδικασία (= συναπόφαση) + ειδική διαδικασία 

                                                         
 

ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

μη νομοθετικές πράξεις γενικής 
εφαρμογής που συμπληρώνουν ή 
τροποποιούν μη ουσιώδη στοιχεία 

των νομοθετικών πράξεων 
 

Επιτροπή 
το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο 

μπορούν να εγείρουν ένσταση και/ή να 
ανακαλέσουν την ανάθεση 

 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

όπου χρειάζονται ενιαίοι όροι 
για την εφαρμογή νομικώς 

δεσμευτικών πράξεων της ΕΕ 
 
 

Επιτροπή 
υπό τον έλεγχο 

των κρατών-μελών 

 

 

 
 

Ή 

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

ειδικές περιπτώσεις 
/ ΚΕΠΠΑ 

 

Συμβούλιο 

 

 

Συμπληρωματικό δίκαιο 

Το συμπληρωματικό δίκαιο δεν προβλέπεται στις συνθήκες, αλλά περιλαμβάνει 

νομολογίες, γενικές αρχές δικαίου και διεθνούς δικαίου. Επιτρέπει στους 

δικαστές να καλύπτουν τα κενά στο πρωτογενές και το παράγωγο δίκαιο. Επίσης, 

το δικαστήριο εμπνέεται από το διεθνές δίκαιο κατά τη διαμόρφωση νέων 

ευρωπαϊκών νόμων.  
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Συνθήκες 

Οι συνθήκες αποτελούν συμβάσεις μεταξύ εθνών. Αναγνωρίζονται ως σημαντικό 

μέρος του διεθνούς δικαίου. Επίσης, οι συνθήκες αναφέρονται ως ανταλλαγή 

επιστολών, πρωτοκόλλων, διεθνών συμφωνιών ή συμβάσεων. Όπως αναφέρθηκε 

προηγουμένως, οι συνθήκες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ΕΕ. 

Παρέχουν την εξουσία για κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει η ΕΕ, καθώς 

έχουν λάβει την έγκριση όλων των κρατών-μελών της ΕΕ. Ουσιαστικά, μια 

συνθήκη είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Οι συνθήκες 

καθορίζουν τους στόχους, τους κανόνες των θεσμών εντός της ΕΕ και τις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Επίσης, υπόκεινται σε αναθεώρηση 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ισότητα και να παραμένουν σύγχρονες. Με 

αυτόν τον τρόπο, η ΕΕ γίνεται αποτελεσματικότερη και μπορεί να δεχτεί 

περισσότερα μέλη στους κόλπους της.  

Οι βασικότερες συνθήκες της ΕΕ είναι οι εξής: 

1. Συνθήκη Συγχώνευσης (ή Συνθήκη των Βρυξελλών) 

2. Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη 

3. Συνθήκες της Ρώμης: Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΣΛΕΕ) και η Συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής 

Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΚΑΕ)  

4. Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και 

Χάλυβα 
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5. Συνθήκη του Άμστερνταμ 

6. Συνθήκη της Λισαβόνας 

7. Συνθήκη της Νίκαιας 

8. Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ή Συνθήκη του Μάαστριχτ) 

 

https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_en 

Κανονισμοί 

Οι κανονισμοί είναι δεσμευτικοί νόμοι ή κανόνες που θεσπίζονται από μια αρχή 

με στόχο τη ρύθμιση της συμπεριφοράς. Οι κανονισμοί εφαρμόζονται σε όλο 

το φάσμα της ΕΕ. Κάποιοι κανονισμοί χρησιμοποιούνται εντός της ΕΕ για τον 

έλεγχο και τη διατήρηση των εμπορικών διακανονισμών και προτύπων. 

Οδηγίες  

Οι οδηγίες είναι στόχοι που αποφασίζονται από την ΕΕ και πρέπει να 

υλοποιούνται από όλα τα κράτη-μέλη. Ωστόσο, ο τρόπος επίτευξης του 

εκάστοτε στόχου έγκειται στα ίδια τα κράτη-μέλη. Για να ισχύσει μια οδηγία σε 

εθνικό επίπεδο, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να θεσπίσουν έναν νόμο για να 

ενσωματώσουν την οδηγία. Αυτό το εθνικό μέτρο πρέπει να υλοποιεί τους 
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στόχους που θέτει η οδηγία. Οι εθνικές αρχές πρέπει να επικοινωνούν τα εν λόγω 

μέτρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.16
 Ένα παράδειγμα ευρωπαϊκής οδηγίας είναι 

η οδηγία για την προστασία του καταναλωτή. Η κεντρική αρχή καθορίζει το 

περιεχόμενο και τα κριτήρια της οδηγίας, ενώ τα κράτη-μέλη καθορίζουν τον 

τρόπο εφαρμογής της οδηγίας. Η οδηγία μπορεί να αφορά τις κρυφές χρεώσεις 

στα εμπορεύματα. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κράτη-μέλη πρέπει να 

ενεργήσουν στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας τους και να επιβάλουν την 

απαγόρευση των κρυφών χρεώσεων. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν κάποιο 

περιθώριο ευελιξίας όσον αφορά τη διαδικασία, προκειμένου να λάβουν υπόψη 

τα ιδιαίτερα εθνικά χαρακτηριστικά τους.17 Η ενσωμάτωση πρέπει να 

ολοκληρώνεται έως την προθεσμία που ορίζεται κατά την υιοθέτηση της οδηγίας 

(γενικά, εντός 2 ετών). 

Θεμελιώδεις νόμοι και ελευθερίες της ΕΕ 

Ένα από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά της ΕΕ είναι ο τρόπος με τον οποίο 

έχει ενεργήσει στο πλαίσιο της βελτίωσης των ατομικών ελευθεριών και των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο 

«Χάρτης») είναι ένα έγγραφο της ΕΕ που ενημερώνεται συχνά ενόψει των 

μεταβαλλόμενων κοινωνικών συνθηκών. Ο Χάρτης περιλαμβάνει ενότητες με 

                                                           
16http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
17http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l14527 
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τους τίτλους «Αξιοπρέπεια», «Αλληλεγγύη», «Ελευθερίες», «Ισότητα», 

«Δικαιώματα των Πολιτών, «Δικαιοσύνη» και «Γενικές Προβλέψεις».  

Κάποιοι από τους πιο γνωστούς νόμους του Χάρτη αφορούν την απαγόρευση 

της δουλείας, της κλωνοποίησης ανθρώπων και της θανατικής ποινής. Επίσης, ο 

Χάρτης υποστηρίζει τις ατομικές ελευθερίες, όπως το δικαίωμα στην ιδιωτική 

ζωή και την ελευθερία σκέψης σε ζητήματα θρησκείας, γλώσσας, συνάθροισης 

και ασύλου. 

Στον Χάρτη αποσαφηνίζονται τα δικαιώματα και οι ελευθερίες που παρέχονταν 

από το νομικό προηγούμενο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλ. 

από τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και τα σχετικά δικαιώματα, όπως 

επίσης λοιπά δικαιώματα που προβλέπονται μέσω διεθνών εγγράφων και τη 

συνταγματική κοινή αντιμετώπιση μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.      

Ο Χάρτης είναι ένας σαφώς σύγχρονο έγγραφο. Περιλαμβάνει προβλέψεις για 

τα λεγόμενα θεμελιώδη δικαιώματα «τρίτης γενιάς», που αφορούν εγγυήσεις σε 

σχέση με τη βιοηθική, την προστασία των δεδομένων και τη διαφάνεια στη 

διοίκηση. Ακόμη, λειτουργεί εντός του πλαισίου των αρχών της αλληλεγγύης και 

της αναλογικότητας. Έχει ως επακόλουθο οι προβλέψεις του, όπως η 

απαγόρευση των διακρίσεων, να αποκτούν βαρύτητα για τους θεσμούς της ΕΕ. 
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Τα κράτη-μέλη έχουν την ελευθερία να διαμορφώσουν τα δικά τους εσωτερικά 

κανονιστικά καθεστώτα18. 

Περίληψη κεφαλαίου 

Για να κατανοήσει κανείς τη νομοθεσία και το νομικό σύστημα της Κύπρου, 

είναι σημαντικό να αποκτήσει μια αντίληψη του ευρωπαϊκού δικαίου. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια μεγάλη, αξιόλογη ένωση χωρών και κρατών, στην 

οποία προβλέπονται ευρωπαϊκοί νόμοι με τους οποίους οφείλουν να 

συμμορφώνονται όλα τα κράτη-μέλη. Η διάρθρωση του δικαίου της ΕΕ είναι 

μάλλον εκτενής, αλλά συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι νόμοι της ΕΕ είναι 

δεσμευτικοί για όλα τα κράτη-μέλη, γεγονός που συνεπάγεται ότι το εσωτερικό 

δίκαιο των κρατών-μελών δεν μπορεί να συγκρούεται με τους νόμους της ΕΕ. 

Η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει στους πολίτες δικαιώματα και 

πρόσβαση στη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα να μπορούν να προσφύγουν ακόμη 

κι εναντίον της χώρας τους στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κουίζ 

1. Τι είδη νομοθεσίας υπάρχουν; 

a. Πρωτογενές και παράγωγο δίκαιο 

b. Νόμοι που θεσπίζονται από τους δικαστές 

                                                           
18Horspool, M., & Humphreys, M. (2011). European Union law (5th ed., p. 167). Oxford: Oxford 
University Press. 
 



32 | Σ ε λ ί δ α  
 

c. Πρωτογενές και συμπληρωματικό δίκαιο 

d. Πρωτογενές, παράγωγο και συμπληρωματικό δίκαιο 

2. Ποιες είναι οι πηγές του ευρωπαϊκού δικαίου; 

a. Το αγγλικό δίκαιο 

b. Οι συνθήκες 

c. Το αμερικανικό δίκαιο 

3. Τα κράτη-μέλη δεσμεύονται βάσει του ευρωπαϊκού δικαίου ως προς το 

εσωτερικό δίκαιό τους; 

a. Ναι 

b. Όχι 

4. Τι σημαίνει η αρχή της αναλογικότητας; 

a. Ότι οι θεσμοί της ΕΕ έχουν συγκεκριμένα όρια 

b. Ότι οι χώρες της ΕΕ έχουν την ελευθερία να δρουν εκτός του πλαισίου του 

ευρωπαϊκού δικαίου 

5. Οι οδηγίες πρέπει να δίνουν σαφώς αναγνωρίσιμα δικαιώματα στα άτομα; 

i. Ναι 

ii. Όχι  

6. Οι ευρωπαϊκές οδηγίες εφαρμόζονται αυτομάτως στην εθνική νομοθεσία; 
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i. Ναι 

ii. Όχι  

7. Οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί εφαρμόζονται αυτομάτως στην εθνική 

νομοθεσία; 

i. Ναι 

ii. Όχι  

8. Σε ποιο έγγραφο περιλαμβάνονται οι βασικές αξίες της ΕΕ; 

i. Στη Συνθήκη του Μάαστριχτ 

ii. Στη Συνθήκη της Ρώμης 

iii. Στον νόμο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

iv. Στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων  

9. Πόσος χρόνος δίδεται συνήθως στα κράτη-μέλη για την ενσωμάτωση μιας 

οδηγίας; 

i. 1 μήνας 

ii. 5 μήνες 

iii. 1 έτος 

iv. 2 έτη 

10. Τι σημαίνει η αρχή της επικουρικότητας; 
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i. Το περιεχόμενο και η μορφή των ενεργειών της ΕΕ δεν πρέπει να υπερβαίνουν 

τα απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων που θέτουν οι συνθήκες 

ii. Όσον αφορά τους τομείς που δεν εμπίπτουν στην αποκλειστική δικαιοδοσία της 

ΕΕ, η ΕΕ πρέπει να ενεργεί μόνο κι εφόσον τα κράτη-μέλη δεν είναι σε θέση να 

επιτύχουν επαρκώς τους στόχους της εκάστοτε προτεινόμενης ενέργειας 

iii. Η ΕΕ επιτρέπεται να ενεργεί αποκλειστικά και μόνο εντός των ορίων 

δικαιοδοσίας που της έχουν δώσει τα κράτη-μέλη 
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1. Το Ισπανικό Νομικό Πλαίσιο 

 

Το νομικό πλαίσιο στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση του “ηπειρωτικού 

κώδικα”. Ο κώδικας είναι γνωστός για τη διάκριση μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα του νομικού πλαισίου, καθώς και για την υπεροχή της γραπτής 

νομοθεσίας. Επίσης, το δικαστικό σώμα είναι ιεραρχικά οργανωμένο, με ένα σύστημα 

δικαστικών προσφυγών. Το σημερινό νομικό πλαίσιο στην Ισπανία ρυθμίζεται από το 

Ισπανικό Σύνταγμα του 1978. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο έχει περάσει από πολλά 

στάδια πριν φτάσει στη σημερινή κατάσταση. (European Justice) 

 

1.1. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Ισπανίας ήταν η κατάκτηση της 

Ιβηρικής χερσονήσου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ίδιο νομικό πλαίσιο 

εφαρμοζόταν στο σύνολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (με μικρές ιδιαιτερότητες ανά 

επικράτεια). Το πλαίσιο αυτό εξελίχθηκε σε βάθος χρόνου, παράλληλα με την ίδια την 

αυτοκρατορία, για περισσότερα από 1200 χρόνια.  

Η αρχή αυτού του πλαισίου ήταν το «mores maiorum», στο οποίο οι Ποντίφικες 

κατείχαν το νομικό μονοπώλιο. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., μια σειρά νόμων υπό την 

ονομασία «Lex Regia» μεταβίβασαν κάποια εξουσία στους βασιλείς, και στα μέσα του 

5ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε η Δωδεκάδελτος (lex duodecim tabularum) που 

διατύπωνε την ερμηνεία του «mores maiorum» σε νομική πρόνοια, που αποκαλείται 

νομολογία. Άλλες σημαντικές περίοδοι για το Ρωμαϊκό Δίκαιο ήταν η «Περίοδος της  

Ηγεμονίας» και η «Δικανική Τάξη του Υποκειμένου», από τα οποία έχουν ανακτηθεί 

διαφορετικές δικονομικές ανθολογίες. 



3 | Σελίδα 

Τα Δικαιώματα της Επαρχίας της Ισπανίας ήταν κωδικοποιημένα σε ένα «Lex 

Provinciae», ένα νομοθέτημα μέσω του οποίου η Ρωμαϊκή Σύγκλητος καθόριζε την 

έννομο τάξη σε όλες τις επικράτειες που απάρτιζαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επίσης, 

η Ισπανία είχε και ειδικούς νόμους, όπως οι «Νόμοι των Αποικιών και των Δήμων» και 

ο «Νόμος της Οσούνα». 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωσε ειδικούς νόμους στην Ισπανία εξαιτίας του εμπορικού 

ενδιαφέροντος ορισμένων περιοχών, όπως π.χ. οι επαρχιακοί νόμοι που αφορούσαν 

στα ορυχεία. Επίσης, έχουν βρεθεί και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, όπως το Διάταγμα 

που απελευθέρωνε τους σκλάβους σε ορισμένες περιοχές της χώρας και τους απένειμε 

την κυριότητα των γαιών που καλλιεργούσαν ως σκλάβοι. (Pensamiento Español 2016) 

 

 

1.2. Από την Ισπανία των Βησιγότθων στον Σημερινό Αστικό 

Κώδικα  

Τον 5ο αιώνα, οι Βησιγότθοι κατέκτησαν μέρος της Ρωμαϊκής Ισπανίας, διαίρεσαν τη 

χώρα και καθιέρωσαν ένα νέο νομικό πλαίσιο. Πολλά μέρη του συστήματος των 

Βησιγότθων υπέστησαν Ρωμαιοποίηση, όπως και το νομικό τους πλαίσιο – το 

παραδοσιακό σύστημα των Βησιγότθων βασιζόταν στον «Κώδικα Eurico» και στον 
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«Κώδικα Leovigildo», που αργότερα μετατράπηκε στο «Liber Iudiciorum», με 

Ρωμαϊκές επιρροές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι το νομικό 

πλαίσιο είχε ένα πολύ εθνικιστικό στοιχείο, σε αντίθεση με το Ρωμαϊκό. Ένα άλλο 

σημαντικό δεδομένο είναι ότι αυτός υπήρξε ο πρώτος πλήρης κώδικας που ίσχυε για 

τους Βησιγότθους και τους Ρωμαίους που ζούσαν στην Ισπανία, ενώ πριν ο κάθε λαός 

είχε τους δικούς του νόμους. (Derecho en la red 2012) 

 

Ο 8ος αιώνας έφερε την κατάκτηση της Ισπανίας από το Ισλάμ. Έτσι, η χώρα έγινε η 

μουσουλμανική επικράτεια Αλ-Ανταλούς (αν και δεν είχαν κατακτηθεί όλες οι περιοχές 

της σημερινής Ισπανίας), και το νομικό πλαίσιο εξαρτιόταν από τους Καδήδες, που 

είχαν παρόμοιο ρόλο με τους σημερινούς δικαστές. Οι Καδήδες έπρεπε να είναι ειδικοί 

στον νόμο και έπρεπε να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά. Υπήρχαν πολλές 

προϋποθέσεις για να αναρριχηθεί κανείς σε αυτή τη θέση, αλλά ταυτόχρονα κέρδιζε 

καλή φήμη. Οι Καδήδες έπρεπε να είναι Μουσουλμάνοι, ελεύθεροι ενήλικες άνδρες, 

ευφυείς, και να χαίρουν της εμπιστοσύνης του Χαλίφη και του Μεγάλου Καδή της 

Κόρδοβας.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του νομικού πλαισίου υπό τη Μουσουλμανική κυριαρχία 

ήταν η απουσία του «δεδικασμένου» – αυτό σημαίνει ότι η ίδια υπόθεση μπορούσε να 

επιδικαστεί περισσότερες από μία φορές, δημιουργώντας σημαντική ανασφάλεια. 
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Επίσης, το νομικό πλαίσιο στηριζόταν στους Μουσουλμανικούς νόμους. (López Corsi 

2014)  

Το 1492, οι Καθολικοί Μονάρχες κατέκτησαν το υπόλοιπο τμήμα της Αλ-Ανταλούς 

και ολόκληρη η επικράτεια της σημερινής Ισπανίας συνενώθηκε σε μία καθολική 

αυτοκρατορία. Από τον 15ο αιώνα, το νομικό πλαίσιο της Ισπανίας ήταν το Καστιλιανό 

Νομικό Πλαίσιο, το οποίο είχε ως κυριότερο σημαντικό στοιχείο την προοδευτική 

απώλεια αυτονομίας και τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια των Καστιλιανών 

βασιλέων. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται νομικά από την προσωπική νομοθετική 

δραστηριότητα των βασιλέων που δημιουργούσαν την πλειοψηφία των διατάξεων. 

Μόνο το «Fuero Real» [Βασιλικός Δημοτικός Κώδικας] και το «Fuero Juzgo» [Τοπικός 

Δικανικός Κώδικας] (που ανήκαν σε διακριτούς δήμους του βασιλείου) διατήρησαν την 

τοπική τους εξουσία. Έως τον 17ο αιώνα, τα δικαστήρια είχαν χάσει σχεδόν όλη την 

εξουσία τους. (Derecho en red 2013) 

Κατά τα επόμενα χρόνια, πέρα από τη νομική σημασία των Αμερικανικών αποικιών, 

υπήρξε αλλαγή της μοναρχίας στην Ισπανία (18ος αιώνας). Το νομικό πλαίσιο έγινε 

ακόμα πιο συγκεντρωτικό και η Εκκλησία, που παλιότερα είχε μεγάλη νομική εξουσία 

στη χώρα, είδε την εξουσία της να μειώνεται. (Jaimes de Amat, y otros 2005) 

Τον 19ο αιώνα (1812), εμφανίστηκε το πρώτο σύνταγμα της Ισπανίας, ένα νομικό 

κείμενο ενάντια στον Γάλλο κατακτητή. Αυτό το σύνταγμα επεδίωκε να κωδικοποιήσει 

ολόκληρο το νομικό πλαίσιο για ολόκληρο το βασίλειο (αστικός, ποινικός και 

εμπορικός κώδικας), αλλά εξαιτίας της αυτόνομης εξουσίας ορισμένων περιοχών της 

χώρας, αυτό δεν ήταν απολύτως εφικτό. Ωστόσο, αυτός ο αιώνας έφερε πολλούς 

σημαντικούς νόμους, όπως ο Νόμος του Πολιτικού Γάμου και ο Νόμος του 

Ληξιαρχείου. 

Το 1889 εγκρίθηκε ο Αστικός Κώδικας, ο οποίος σεβόταν την εξουσία των περιοχών 

που διατηρούσαν την αυτονομία τους. Αυτός ο Αστικός Κώδικας παραμένει σε ισχύ 

μέχρι σήμερα στην Ισπανία, αν και με πολλές τροποποιήσεις. 
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Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η Ισπανία υπέστη τη δικτατορία του Στρατηγού 

Φράνκο από το 1939 έως το 1975. Σε αυτή την περίοδο, όλες οι νομοθετικές και 

εκτελεστικές εξουσίες είχαν συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του δικτάτορα, Στρατηγού 

Φράνκο. Μόνο μετά τον θάνατο του «Caudillo», το 1975, η Ισπανία ξεκίνησε τη 

διαδικασία της μετάβασης σε δημοκρατικό πολίτευμα και δημιουργήθηκε το σημερινό 

Ισπανικό Σύνταγμα (1978). 

 

1.3. Πηγές Ισπανικού Δικαίου 

Η βασική πηγή του Ισπανικού Νομικού Πλαισίου είναι ο Αστικός Κώδικας και το 

δίκαιο αναθέτει στο Ανώτατο Δικαστήριο νε ερμηνεύει και να εφαρμόζει τον νόμο, τα 

έθιμα και γενικά τα νομικά δικαιώματα. Το Ισπανικό Σύνταγμα (1978) θεσπίζει 

δικαστήρια και αναδεικνύει την αρχή της δικανικής ενότητας στην οργάνωση και 

λειτουργία των δικαστηρίων. Οι δικαστές και τα δικαστήρια έχουν συγκεκριμένη 

δικαιοδοσία και μπορούν να αποφανθούν μόνο για υποθέσεις που ο νόμος ορίζει ότι 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.  

Ο Οργανικός Νόμος περί Δικαστικής Εξουσίας (άρθρο 122 τους Ισπανικού 

Συντάγματος) καθορίζει τρία κύρια σημεία του Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης: 

- Επικράτεια: Διαίρεση της Ισπανίας σε Αυτόνομες Κοινότητες που απαρτίζονται 

από περιφέρειες. Από την διαίρεση αυτή, κάθε δικαστήριο έχει  δικαιοδοσία 

στην κοινότητα όπου εδρεύει. Ωστόσο, το Εθνικό Δικαστήριο, το Ανώτατο 

Δικαστήριο και το Κεντρικό Δικαστήριο έχουν εθνική δικαιοδοσία. 

- Μονομελής ή συλλογικός χαρακτήρας των Οργάνων: όλα τα όργανα είναι 

μονομελή εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εθνικό Δικαστήριο, τα 

Ανώτερα Δικαστήρια και τα Επαρχιακά Δικαστήρια. 

- Δικαιοδοσία: Μπορούμε να διαχωρίσουμε τέσσερις ευρείς τομείς θεμάτων 

δικαίου: αστικό, ποινικό, διοικητικό και κοινωνικό. Επιπρόσθετα, η στρατιωτική 

δικαιοδοσία έχει δικούς της κανόνες. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα δικαστήρια, 
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αλλά κάποια θέματα (όπως βία βάσει του φύλου, ζητήματα ανηλίκων, κ.α.) είναι 

εξειδικευμένα παρόλο που υπόκεινται σε κανονική δικαιοδοσία. (European 

Justice) 

1.4. Η Διοίκηση του Ισπανικού Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης 

Τα παρακάτω δικαστήρια έχουν δικαιοδοτική εξουσία (Ministerio de Justicia): 

- Ειρηνοδικεία 

- Πρωτοδικεία: εμπορικό, βίας βάσει φύλου, ποινικό, διοικητικό, κοινωνικό, 

ανηλίκων, εποπτεία μεταμέλειας.  

- Το Ανώτατο Δικαστήριο στελεχώνεται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο 

τμήματος, και τους δικαστές που ορίζει ο νόμος για κάθε τμήμα. Αποτελείται 

από πέντε τμήματα: αστικό, ποινικό, διοικητικό, κοινωνικό, στρατιωτικό.  

- Το Εθνικό Δικαστήριο στελεχώνεται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο τμήματος, 

και τους δικαστές που ορίζει ο νόμος για κάθε τμήμα (εφετείο, ποινικό, 

διοικητικό και κοινωνικό). 

- Τα Ανώτερα Δικαστήρια έχουν τρία τμήματα (αστικό και ποινικό, διοικητικό 

και κοινωνικό). Ο πρόεδρος προΐσταται και των πρώτων δύο τμημάτων.  

- Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στελεχώνονται από τον πρόεδρο και άλλους δύο 

δικαστές. Ασχολούνται με αστικές και ποινικές υποθέσεις. 

 

1.5. Η Δικαστική Διαδικασία 

Η δικαστική διαδικασία στην Ισπανία χωρίζεται σε Αστική Δικαστική Διαδικασία και 

Ποινική Δικαστική Διαδικασία.  
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α. Η Αστική Δικαστική Διαδικασία 

Χωρίζεται σε κατηγορίες με βάση δύο κριτήρια: το ζήτημα υπό κρίση και το ύψος της 

απαίτησης. Απαντώνται 4 τύποι διαδικασιών: 

- Τακτική εκδίκαση: η διαδικασία αυτή ξεκινάει από μια καταγγελία όπου οι 

διάδικοι αναζητούν επίλυση και η σύμπραξη δικηγόρου είναι απαραίτητη. Ο 

δικαστής θα δηλώσει την αποδοχή της απαίτησης και θα επιδιώξει να βρεθεί μια 

συμβιβαστική λύση. Εάν αυτό δεν γίνει, κάθε αντίδικος παρουσιάζει τους 

ισχυρισμούς του και ο δικαστής εκδίδει απόφαση. 

- Προφορική κρίση: σε αυτή τη διαδικασία, η σύμπραξη δικηγόρου δεν είναι 

απαραίτητη, εφόσον το ποσό της απαίτησης δεν υπερβαίνει τις 2.000€. 

Αμφότεροι οι διάδικοι πρέπει να παραστούν (εάν δεν παραστεί ο εναγόμενος, 

θεωρείται ασέβεια προς το δικαστήριο, και εάν δεν εμφανιστεί ο ενάγων 

θεωρείται ότι παραιτείται της υπόθεσης και χρεώνεται τα δικαστικά έξοδα). 

- Προειδοποιητική κρίση: κρίση σε περιπτώσεις χρέους για το οποίο υφίσταται 

έγγραφο αποδεικτικό. Το έγγραφο μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους, αρκεί 

να φέρει την υπογραφή του οφειλέτη. 

- Κρίση συναλλαγής: διαδικασία πληρωμής μιας συναλλαγματικής, επιταγής ή   

υποσχετικής που πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. (iAbogado) 

β. Η Ποινική Δικαστική Διαδικασία 

Όσον αφορά σε ποινικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ο τύπος της 

διαδικασίας που ισχύει για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα των 

συμβάντων: 

- Τα συμβάντα που αποτελούν «πταίσματα» κρίνονται μέσω της «κρίσης των 

πταισμάτων». 

- Τα συμβάντα που αποτελούν κακουργήματα πρέπει να διαχωρίζονται σύμφωνα 

με το αν επισύρουν ποινή μικρότερη ή μεγαλύτερη από 9 έτη. Στην πρώτη 
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περίπτωση, παραπέμπονται στη «συνοπτική διαδικασία» (την πιο κοινή στην 

Ισπανία) και στη δεύτερη περίπτωση στην «τακτική διαδικασία». 

Υπάρχει, επίσης, μια διαδικασία η οποία, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, 

εκτελείται σε δικαστήριο με σώμα ενόρκων, η διαδικασία «habeas corpus». 

(Universidad de Valencia) 

1.6. Ένταξη της Ισπανίας στην ΕΕ  

Η Ισπανία αιτήθηκε την ένταξή της στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ) το 1977 και η ένταξή της 

εγκρίθηκε το 1985. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, υπήρξαν σημαντικές στιγμές στην 

οικονομική, πολιτική και νομική ιστορία της χώρας. (Ministerio de Asuntos Exteriores 

2015) 

12 Ιουνίου 1985 

• Ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Ιούνιος 1989 

• Ένταξη της ισπανικής πεσέτα στον Μηχανισμό Ανταλλαγής του 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος 

Ιούνιος 1991 

• Ένταξη στη Συνθήκη Σένγκεν  

1992 

• Ταμεία Συνοχής: υποστήριξη για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη των 
περιφερειών  

2002 

• Υιοθέτηση του Ευρώ  
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1.7. Επιπτώσεις της Ένταξης στην ΕΕ στο Νομικό Πλαίσιο της 

Ισπανίας  

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ είχε μεγάλη επίδραση στο αντίστοιχο ισπανικό, αφού πρέπει 

να εφαρμόζεται στη χώρα. Οι διεθνές συνθήκες, αφού επικυρωθούν, ενσωματώνονται 

στην εσωτερική νομοθεσία της Ισπανίας.  

Ωστόσο, αν και υφίσταται μια εκχώρηση δικαιοδοσίας από την Ισπανία προς την ΕΕ, 

το Σύνταγμα θέτει τα όρια αυτής της εκχώρησης. Τα όρια αυτά σχετίζονται με την 

εθνική κυριαρχία, τις δομές του Ισπανικού Συντάγματος, και τις βασικές αξίες και αρχές 

που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα.  

Σε κάθε περίπτωση, η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται στην 

χώρα. (Moreno Bobadilla 2016) 

1.8. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον μιλάνε με φίλους και μόλις τους ανέφεραν για ένα δικαστήριο που 

έχουν  σύντομα, στο οποίο οι αντίδικοι αποφάσισαν να μην προσλάβουν δικηγόρους.  

Η Αν και ο Τζον ξαφνιάζονται, γιατί πίστευαν ότι σε οποιαδήποτε δικαστική κρίση 

απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Ωστόσο, οι φίλοι τους τούς εξήγησαν ότι αυτή η δική 

θα γίνει μέσω «Προφορικής Κρίσης» και καθώς η απαίτηση είναι μικρότερη από 

€2.000, οι αντίδικοι δεν είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν δικηγόρους.  

Μπορείτε να εξηγήσετε στην Αν και τον Τζον τη διαφορά ανάμεσα στην τακτική 

εκδίκαση (αυτήν που είχαν και οι ίδιοι στο νου τους) και την προφορική κρίση;  

 

1.9. Περίληψη 

Το ισπανικό νομικό πλαίσιο έχει περάσει από πολλές ιστορικές εξελίξεις και αλλαγές, 

από τους Ρωμαίους στους Μουσουλμάνους και έως τη σημερινή, σύγχρονη μορφή του. 
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Ωστόσο, όλα αυτά τα διαφορετικά νομικά πλαίσια είχαν το καθένα της δική του 

επιρροή, είτε απλά στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας, είτε με 

ουσιαστικές έννοιες που εφαρμόζονται σήμερα, και ίσως και σε άλλα πράγματα που δεν 

τα συνειδητοποιούμε. Το σημαντικό σημείο που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι όλες οι 

διαφορετικές ιστορικές περίοδοι που έχει περάσει η Ισπανία (ακόμα και όταν δεν 

λεγόταν Ισπανία) είχαν κάποιο νόημα και βοήθησαν τη χώρα να φτάσει στο σημερινό 

της Σύνταγμα και Αστικό Κώδικα, καθώς και το συνολικό νομικό πλαίσιο.  

 

1.10. Κουίζ 

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις για να επιβεβαιώσετε ότι κατανοήσατε την ύλη.  

❖ Ποιος πολιτισμός είχε την πιο εκτενή επιρροή στην ισπανική κοινωνία (και 

ιδιαίτερα στο νομικό πλαίσιο);  

o Ρωμαϊκή αυτοκρατορία  

o Κατάκτηση του Ναπολέοντα  

o Ισπανία των Βησιγότθων  

o Αστικός Κώδικας  

❖ Οι Αυτόνομες Κοινότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ισπανική κοινωνία. Σε 

ποια εποχή είχαν τη λιγότερη εξουσία;  

o Ισπανία των Βησιγότθων 

o 18ος αιώνας  

o 19ος αιώνας  

o Σημερινή εποχή  

❖ Πώς διαιρείται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Ισπανία;  
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o Ζητήματα Αυτονομίας, Κοινότητας και Γενικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Γενικά και Επιχειρηματικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Μονομελή και Επιχειρηματικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Μονομελή και Δικαιοδοσίας  

❖ Τι είδους κρίση θα αντιμετωπίσει κάποιος που οφείλει χρήματα;  

o Τακτική εκδίκαση  

o Προφορική κρίση  

o Προειδοποιητική κρίση  

o Κρίση αλλαγής  

❖ Πότε εντάχθηκε η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  

o 1977 

o 1985 

o 1988 

o 1983 

❖ Ποια μέρη του ισπανικού νομικού πλαισίου δεν μπορούν να εκχωρηθούν στην 

ΕΕ;  

o Εθνική κυριαρχία  

o Συνταγματικές δομές  

o Θεμελιώδεις αξίες και αρχές που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα 

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Η Ισπανία ανήκει στην Ευρωζώνη;  

o Ναι, από το 1988 
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o Ναι, από το 2004 

o Ναι, από το 2002 

o Όχι 

❖ Πώς διαιρείται η Δικαστικής Διαδικασία στην Ισπανία;  

o Αστική Δικαστική Διαδικασία και Ποινική Δικαστική Διαδικασία  

o Αστική Δικαστική Διαδικασία και Επιχειρηματική Δικαστική Διαδικασία 

o Όλα τα παραπάνω  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια από τα παρακάτω δικαστήρια υπάρχουν στην Ισπανία;  

o Ειρηνοδικείο  

o Ανώτατο Δικαστήριο  

o Επαρχιακό Δικαστήριο  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Πότε δημιουργήθηκε ο Ισπανικός Αστικός Κώδικας;  

o 1989 

o 1889 

o 1998 

o 1988 
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2. Δίκαιο των Συμβάσεων  

 

Η νομοθεσία που απαρτίζει το ισπανικό Δίκαιο των Συμβάσεων είναι ο Αστικός 

Κώδικας (Βασιλικό Διάταγμα από 24 Ιουλίου 1889, κείμενο από την έκδοση του 

Αστικού Κώδικα). (Boletín Oficial del Estado) 

 

1. Τι Είναι Σύμβαση;  

Η έννοια της σύμβασης παραμένει ίδια όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα από το 

1889: «μια σύμβαση υφίσταται από τη στιγμή που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων 

συμφωνούν να υποχρεώσουν ο ένας τον άλλο να δώσουν κάτι ή να παρέχουν μια 

υπηρεσία». Σε μια σύμβαση μπορεί να καθοριστεί η αντικειμενική, νομική κατάσταση 

που απορρέει από τη σύμβαση και η οποία εγκαθιδρύει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς παραλλαγές λόγω περιβάλλοντος (αγορά, 

επιχειρήσεις, κ.α.). (Ministerio de Gracia y Justicia) 

1.1. Στοιχεία Σύμβασης  

Τα στοιχεία μιας σύμβασης χωρίζονται σε θεμελιώδη, φυσικά ή περιστασιακά. 

Φυσικά στοιχεία  

Τα στοιχεία αυτά προβλέπονται για κάθε σύμβαση και αποτελούν μέρος της, εκτός εάν 

τα μέρη αποφασίσουν να τα διαγράψουν.  

Περιστασιακά στοιχεία  

Τα περιστασιακά στοιχεία είναι αυτά που εισάγονται στη σύμβαση από τα μέρη, με 

βάση την αρχή της πρόθεσης για σύναψη σύμβασης.   
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Θεμελιώδη στοιχεία  

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να υφίσταται η σύμβαση. Περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1.261 του Αστικού Κώδικα: προσφορά και αποδοχή, συγκεκριμένο αντικείμενο 

της σύμβασης, και υποχρέωση εγκαθίδρυσης αιτίας. (Rodríguez 2016) 

1.2. Προσφορά και Αποδοχή  

Σύμφωνα με το άρθρο 1262.1 του Αστικού Κώδικα, «η αποδοχή εκφράζεται από τη 

συγκυρία της προσφοράς και της αποδοχής σχετικά με το αντικείμενο και την αιτία, 

που οφείλει να απαρτίζει τη σύμβαση». Η προσφορά και η αποδοχή είναι ταυτόχρονες 

εκφράσεις ελεύθερης βούλησης. Συχνά περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο που 

υπογράφεται και από τα δύο μέρη ταυτόχρονα. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει να 

εκδοθούν σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, ακόμα και αν αυτό δεν αναφέρεται 

στα έγγραφα.  

Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ότι η μορφή δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση της σύμβασης, οπότε η προσφορά και η αποδοχή μπορούν να έχουν 

οποιαδήποτε μορφή. (Derecho en la Red) 

1.3. Πρόθεση για Σύναψη Σύμβασης  

Αυτό είναι το θεμέλιο της γενικής θεωρίας του Δικαίου. Υπονοεί την αναγνώριση μιας 

εξουσίας που ρυθμίζει τους στόχους και τα συμφέροντα που επιθυμούν όλα τα μέρη. 

Είναι, επίσης, και η βάση των συμβάσεων, που σημαίνει ότι το άτομο έχει την ελευθερία 

να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί ή όχι, τα μέρη έχουν απόλυτη ελευθερία επιλογής 

αναφορικά με τον τύπο της σύμβασης, τα μέρη μπορούν ελεύθερα να συνάψουν άτυπες 

συμβάσεις και, τέλος, τα μέρη έχουν την ικανότητα να τροποποιήσουν τα περιεχόμενα 

των τυπικών συμβάσεων. Ωστόσο, η συμβατική ελευθερία έχει μια σειρά από 

περιορισμούς που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα. (Iberley) 

1.4. Ικανότητα προς Σύναψη Σύμβασης και Ανήλικοι  

Οι παρακάτω ομάδες δεν μπορούν να συναινέσουν στη σύναψη σύμβασης (Sanahuja 

Miranda Asociados): 
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❖ Ανήλικοι μη χειραφετημένοι (εκτός από συμβάσεις που βάσει νόμου επιτρέπεται 

να συνάψουν μόνοι τους ή με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων τους, και 

συμβάσεις που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες τυπικά για την ηλικία τους 

και τις κοινωνικές χρήσεις).  

❖ Άτομα με νομικά περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά τους νομικά 

συμφωνηθέντες όρους.  

Σε περίπτωση χειραφετημένων ανηλίκων, η σύναψη μπορεί να συμβεί υπό τις ακόλουθες 

συνθήκες:  

❖ Ανήλικος 16 ετών και άνω 

❖ Συναίνεση των κηδεμόνων 

❖ Νομική παραχώρηση   

1.5. Εταιρείες ή Νομικά Πρόσωπα  

Τα νομικά πρόσωπα, καθώς έχουν δική τους νομική προσωπικότητα (η οποία 

εξαρτάται από τις προσωπικότητες των μελών τους), έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα για τη σύναψη συμβάσεων.  

1.6. Πρόσωπα με Διανοητική Αστάθεια  

Μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εφόσον έχουν νομική σύμπραξη όπου απαιτείται. 

Θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:  

❖ Επιτροπεία: εξουσία που δίνεται από τον νόμο σε έναν ενήλικο ώστε να μεριμνά 

για ένα άτομο και την περιουσία αυτού όταν δεν δύναται να το πράξει από μόνο 

του.  

❖ «Curatela»: νομική συνθήκη υπό την οποία το άτομο που κατονομάζεται να 

συντρέχει το άτομο με διανοητική ανικανότητα εκτελεί αυτό το καθήκον σε κάθε 

πράξη και νομική υπόθεση όπου αυτό απαιτείται. 
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❖ Νομική υπεράσπιση  

 

2. Συμβατικό Αντάλλαγμα  

Είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις γα την ύπαρξη σύμβασης. Αποτελεί το βασικό 

κίνητρο που ωθεί τα μέρη να αναλάβουν υποχρεώσεις το ένα έναντι του άλλου. Τα 

αναφερόμενα κίνητρα δεν έχουν σημασία εφόσον είναι νόμιμα – το αντάλλαγμα είναι 

το στερεότυπο κίνητρο στις συμβάσεις. Όμως, όταν το κίνητρο δεν είναι νόμιμο, 

αποκτά σημασία και μπορεί να προκαλέσει την ακυρότητα της σύμβασης. (Travezaño) 

2.1. Η Φύση του Ανταλλάγματος και οι Κανόνες που το Διέπουν  

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη, το αντάλλαγμα πρέπει να έχει υπόσταση, να είναι 

νόμιμο και αληθές (τα μέρη πρέπει να επιδιώκουν το αναφερόμενο αντάλλαγμα).  

2.2. Μη Νομιμότητα  

Μια σύμβαση μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμη όταν θεωρείται ότι δεν έχει αίτιο. Επίσης, 

μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμη όταν φαίνεται ότι αντιβαίνει σε αδήριτους ή ηθικούς 

νόμους. (Wolters Kluwer) 

3. Συμβατικοί Όροι  

Οι συμβατικοί όροι καθορίζονται στα διάφορα άρθρα του Αστικού Κώδικα.  

❖ Όταν οι όροι είναι σαφείς, οι συμβαλλόμενοι ακολουθούν την κυριολεκτική 

ερμηνεία. Όμως, όταν οι όροι φαίνονται αντίθετοι στην πρόθεση των 

συμβαλλόμενων, η πρόθεση υπερισχύει της διατύπωσης.  

❖ Προκειμένου να κριθεί η πρόθεση των συμβαλλόμενων, θα πρέπει να 

παρατηρούνται οι πράξεις των μερών.  

❖ Στη σύμβαση δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στοιχεία διαφορετικά από αυτά για 

τα οποία συμβλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
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❖ Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης επιδέχεται περισσότερες από μία 

ερμηνείες, θα θεωρείται ότι η ορθή ερμηνεία είναι αυτή που περισσότερο 

αρμόζει για την επίτευξη του στόχου της σύμβασης.  

❖ Οι διατάξεις της σύμβασης θα πρέπει να ερμηνεύουν η μία την άλλη, έτσι ώστε 

σε περίπτωση αμφιβολίας τα συμφραζόμενα να διευκολύνουν την ερμηνεία.  

❖ Οι λέξεις με πολλές ερμηνείες θα θεωρείται ότι έχουν το νόημα που περισσότερο 

ταιριάζει στη σύμβαση.  

❖ Η ερμηνεία οποιουδήποτε αμφιλεγόμενου τμήματος της σύμβασης δεν θα 

ευνοεί το συμβαλλόμενο μέρος που ευθύνεται για τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου τμήματος.  

❖ Όταν η επίλυση αμφιβολιών καθίσταται αδύνατη με τις καθιερωμένες μεθόδους, 

εφόσον αφορούν περιστασιακές συνθήκες και είναι ελεύθερες θα επιλύονται προς 

όφελος της μικρότερης μεταβίβασης δικαιωμάτων και συμφερόντων. Εάν δεν 

είναι ελεύθερες, θα επιλύονται με στόχο τη μέγιστη αμοιβαιότητα συμφερόντων. 

(Boletín Oficial del Estado) 

 

4. Λύση Σύμβασης  

Μια σύμβαση λύεται όταν δεν έχει οδηγηθεί στην επίτευξη των αποτελεσμάτων για τα 

οποία συνάφθηκε. Η λύση συμβάσεων χωρίζεται σε δύο τύπους (Gómez 2015): 

4.1. Ανικανότητα 

Προκύπτει όταν η σύμβαση επηρεάζεται από την ύπαρξη θεμελιωδών στοιχείων τα 

οποία δεν έχουν ισχύ υπό το νομικό πλαίσιο. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

περίπτωσης, διακρίνονται τα εξής:  
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Έλλειψη υπόστασης  

Μια σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει υπόσταση όταν παραλείπει ένα στοιχείο που είναι 

νομικά απαραίτητο.  

Ακυρότητα 

Είναι η πιο σημαντική διακρίβωση του νομικού πλαισίου. Ανακαλεί κάθε νομική ισχύ 

της συμβατικής σχέσης. Προκύπτει όταν η σύμβαση αντιβαίνει σε αδήριτους ή 

απαγορευτικούς κανόνες, ή όταν παραλείπει προϋποθέσεις που γίνονται αντιληπτές ως 

μη υφιστάμενες.  

4.2. Ακύρωση   

Παρουσιάζεται κάποια ανωμαλία που απορρέει από καθορισμένες συγκρούσεις σχετικά 

με τη ικανότητα ή τη βούληση, που οδηγεί στην πράξη της ακύρωσης ή της προσβολής.  

Η ακύρωση είναι μια κατηγορία ανικανότητας που εστιάζεται στην προστασία ενός εκ 

των μερών της συμβατικής σχέσης, μόνο εφόσον το μέρος εκείνο έχει νόμιμη αξίωση, 

και η οποία παράγει την καταστροφή της πράξης με αναδρομική ισχύ ή την συν-

επικύρωση της σύμβασης μέσω επιβεβαίωσης.  

Αιτίες ακύρωσης  

Σφάλμα: προκειμένου ένα σφάλμα να προκαλέσει ακύρωση, θα πρέπει να αφορά στην 

ουσία του θέματος που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή τις συνθήκες εκείνες 

που παρέχουν το βασικό κίνητρο της σύμβασης. Ένα σφάλμα σχετικά με ένα πρόσωπο 

ακυρώνει τη σύμβαση μόνο εφόσον το πρόσωπο αυτό ήταν το βασικό αίτιο της 

σύμβασης.  

Βία 

Βία θεωρείται ότι «προκειμένου να κλειστεί η συμφωνία, ασκήθηκε ακαταμάχητη 

δύναμη». Συμπεριλαμβάνεται στα αίτια όταν η βούληση του συμβαλλόμενου 

υποκαθίσταται από τη βούληση του ασκούντα τη βία.  
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Εκφοβισμός  

Προκύπτει όταν σε έναν από τους συμβαλλόμενους γεννιέται εύλογος και βάσιμος 

φόβος ότι θα υποστεί άμεση βλάβη, είτε στο πρόσωπό του, στην περιουσία, την 

οικογένεια, τους απογόνους του, κ.α.  

Πρέπει να υφίσταται αποδοτική σχέση αιτιότητας μεταξύ του φόβου και της συμφωνίας. 

Η απειλή πρέπει να ανακοινώνει ένα επερχόμενο και μεγάλο κακό και πρέπει να είναι 

άδικη και παράνομη. Εάν η απειλή απλά σχετίζεται με την άσκηση του νόμου, δεν 

θεωρείται εκφοβισμός.  

Δόλος 

Πρόκειται για την προτροπή άλλων να συνάψουν μια σύμβαση που θα οδηγεί σε βλάβη 

για αυτούς. Συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί λέξεις και τεχνάσματα για να πείσει 

ένα μέρος να συμβληθεί, ενώ το μέρος αυτό διαφορετικά δεν θα συμβαλλόταν.  Για να 

ακυρωθεί τέτοια σύμβαση, ο δόλος πρέπει να είναι σοβαρός.  

 

5. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον μόλις έπιασαν δουλειά στην Ισπανία, αλλά έχουν αναστατωθεί από 

την έγγραφη σύμβαση που έλαβαν.  

Κάποιες από τις διατάξεις δεν συμφωνούν με τη σύμβαση όπως είχε συμφωνηθεί. 

Αναρωτιούνται αν, δεδομένων των ασυμφωνιών, η σύμβαση είναι νόμιμη.  

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, μια σύμβαση δεν πρέπει να περιλαμβάνει τίποτα 

διαφορετικό από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η σύμβαση που έλαβαν η Αν και ο Τζον δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί νόμιμη, και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να διορθωθεί με τρόπο που να 

αντικατοπτρίζει την αρχική συμφωνία που αποδέχθηκαν αμφότερα τα μέρη.  
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Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: μπορεί η Αν και ο Τζον να 

υποχρεωθούν να υπογράψουν τη σύμβαση ως έχει; Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 

από τον εργοδότη τους να τροποποιήσει τη σύμβαση;  

6. Περίληψη  

Οι συμβάσεις πρέπει πάντα να συμφωνούνται ελεύθερα από όλα τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Μια σύμβαση συνάπτεται με βάση μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ όλων των 

μερών, και όταν η βασική αιτία δεν πληρείται ή οποιοδήποτε από τα μέρη δεν συμφωνεί 

ελεύθερα με τους όρους, θα θεωρείται άκυρη.  

Είναι, επίσης, σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη πως για κάποιες ομάδες (ανήλικοι, 

άτομα με διανοητική αναπηρία) απαιτούνται ειδικές συνθήκες προκειμένου να γίνουν 

μέρη σε μια σύμβαση.   

 

7. Κουίζ 

❖ Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τις συμβάσεις στην Ισπανία;  

o Δίκαιο των Συμβάσεων  

o Αστικό Δίκαιο  

o Εμπορικό Δίκαιο  

o Δίκαιο Ανθρώπινων Πόρων  

❖ Ποια είναι τα στοιχεία μιας σύμβασης;  

o Φυσικά 

o Θεμελιώδη  

o Περιστασιακά  

o Όλα τα παραπάνω 
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❖ Ποιες μορφές ανικανότητας εμποδίζουν μια σύμβαση από το να ισχύσει;  

o Απουσία υπόστασης και ακυρότητα  

o Ακυρότητα και δόλος  

o Απουσία υπόστασης και δόλος  

o Απουσία υπόστασης, δόλος και ακυρότητα  

❖ Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένα ανήλικο άτομο να συνάψει σύμβαση;  

o Όταν είναι χειραφετημένο  

o Όταν έχει την άδεια των κηδεμόνων του  

o Όταν είναι άνω των 16 ετών  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Μια σύμβαση θα θεωρείται ________ όταν δεν θεωρείται ότι έχει αιτία.  

o Παράνομη 

o Άκυρη 

o Ανυπόστατη  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Θεμελιώδη στοιχεία είναι εκείνα που προβλέπονται για κάθε τύπο σύμβασης και 

αποτελούν μέρος αυτής, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσου να τα διαγράψουν:  

o Αληθές 

o Μόνο όταν τα στοιχεία αφορούν σε εταιρεία  

o Ψευδές 

o Μόνο όταν τα στοιχεία αφορούν σε άτομο  

❖ Ποιο είναι το θεμέλιο των συμβάσεων;  
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o Τα μέρη 

o Το δίκαιο  

o Η πρόθεση 

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Σε μια σύμβαση, η προσφορά και η αποδοχή…  

o Πρέπει να εκδίδονται στον ίδιο τόπο και χρόνο  

o Δεν πρέπει ποτέ να εκδίδονται κατά τον ίδιο χρόνο, αλλά μπορούν να 

εκδίδονται στον ίδιο τόπο  

o Δεν πρέπει ποτέ να εκδίδονται στον ίδιο τόπο, αλλά μπορούν να 

εκδίδονται κατά τον ίδιο χρόνο 

o Μπορούν να εκδίδονται σε διαφορετικές στιγμές  

❖ Όταν μια σύμβαση δεν επιτυγχάνει τα αποτελέσματα για τα οποία προορίζεται, 

θεωρείται…  

o Παράνομη  

o Λυθείσα  

o Άκυρη 

o Ανίσχυρη  

❖ Η βία, ο εκφοβισμός και ο δόλος είναι…  

o Αιτίες διάλυσης  

o Αιτίες ακυρότητας  

o Αιτίες λύσης  

o Αιτίες παραπτώματος  
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3. Εργατικό Δίκαιο  

 

Το εργατικό δίκαιο στην Ισπανία ρυθμίζεται από τον Εργατικό Κώδικα και από τον 

Αστικό Κώδικα. Ο Εργατικός Κώδικας απαρτίζεται από διάφορους κωδικοποιημένους 

κανόνες που περιλαμβάνουν όλες τις εκδόσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κείμενα 

από το Ισπανικό Σύνταγμα, την εργατική νομοθεσία, τη νομοθεσία κοινωνικής 

ασφάλισης, τη νομοθεσία περί προστασίας από επαγγελματικούς κινδύνους, και τις 

παραβιάσεις και κυρώσεις της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

(Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 2017) 

 

1. Σύμβαση Εργασίας  

Οι νόμοι περί συμβάσεων εργασίας υπόκεινται στο Εργατικό Δίκαιο. Όλες οι 

λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αφορούν στις συμβάσεις (πληροφορίες για τα 

στοιχεία, βασικές συνθήκες που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας, κ.α.) 

ρυθμίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 1659/1998. (Ministerio de la Presidencia y 

para las Administraciones Territoriales) 

Η σύμβαση εργασίας και οι προϋποθέσεις για απασχόληση στην Ισπανία για 

ανθρώπους που δεν έχουν την ισπανική υπηκοότητα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 

χώρα προέλευσης. Ωστόσο, όλοι οι πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και τη Σουηδία μπορούν να επωφελούνται 

από τις ίδιες προϋποθέσεις.  

Εάν ένα άτομο θα μείνει για περισσότερους από τρεις μήνες στην Ισπανία, πρέπει να 

γίνουν όλες οι διατυπώσεις. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του στο 

Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών (ή στο αστυνομικό τμήμα) 

της περιοχής όπου πρόκειται να διαμένει. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση (και μόνο αν 
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το άτομο θα παραμείνει για πάνω από 3 μήνες) για την παραμονή/εργασία στην 

Ισπανία. Το αλλοδαπό άτομο από τις παραπάνω χώρες θα απολαμβάνει τα οφέλη και 

θα υπόκειται στους ίδιους νόμους και κανόνες όπως οι Ισπανοί πολίτες. (Universitat de 

Barcelona) 

 

2. Διαφορετικοί Τύποι Απασχόλησης  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων εργασίας στην Ισπανία που διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τα επιμέρους στοιχεία τους: αναφορικά με τη διάρκεια της απασχόλησης, 

υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Αναφορικά με τις εργάσιμες 

ώρες ημερησίως, υπάρχουν συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ωστόσο, 

μέσα σε αυτές τις ευρείες κατηγορίες, στην Ισπανία συναντάμε μια πληθώρα 

συμβάσεων.  

Σύμβαση αορίστου χρόνου 

Σύμβαση που συνάπτεται χωρίς χρονικό όριο για τη διάρκεια της απασχόλησης. Οι 

συμβάσεις αορίστου χρόνου μπορούν να είναι μερικής απασχόλησης, πλήρους 

απασχόλησης, ή για την παροχή υπηρεσιών ανά διαστήματα. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση με την οποία εγκαθιδρύεται μια σχέση εργασίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, για πλήρη η μερική απασχόληση. (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social) 

Συμφωνητικό μαθητείας  

Είδος σύμβασης που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τα επαγγελματικά προσόντα των 

νέων. Σε αυτή τη μορφή σύμβασης, ένας μαθητής έχει μια ανταποδοτική εμπειρία   

μάθησης σε μια εταιρεία παράλληλα με την εκπαιδευτική του εμπειρία (επαγγελματική 

κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, κ.α.). (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
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Πρακτική άσκηση  

Είδος σύμβασης που στοχεύει να παρέχει σε έναν μαθητή επαρκή επαγγελματική 

κατάρτιση ως προς την εκπαίδευσή του. Δεν συνδέεται με την απόκτηση γενικής 

εμπειρίας, αλλά με την απόκτηση εμπειρίας σχετικής με τις σπουδές του μαθητή. Αυτός 

ο τύπος σύμβασης αφορά μόνο κατόχους ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών ή τίτλων 

σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Σύμβαση μερικής απασχόλησης  

Σύμβαση με την οποία ένας εργαζόμενος και μια εταιρεία συμφωνούν έναν αριθμό 

εργάσιμων ωρών κατώτερο από τις ώρες που απασχολείται ένας εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης σε αντίστοιχη θέση. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Συλλογική σύμβαση  

Τύπος σύμβασης μεταξύ ενός εργοδότη και του επικεφαλής μιας ομάδας εργαζόμενων, 

όπου ο εργοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση προς τα μεμονωμένα μέλη 

της ομάδας εργαζόμενων, αλλά μόνο απέναντι στον επικεφαλής. (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) 

Σύμβαση εργασίας από απόσταση  

Σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο κύριος όγκος της εργασίας εκτελείται από τον 

εργαζόμενο στο σπίτι του ή σε άλλο τόπο της επιλογής του, και όχι στην έδρα ή στα 

γραφεία της εταιρείας. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 

3. Βασικές Υποχρεώσεις των Μερών  

Εργοδότης 

Ο εργοδότης έχει μεγάλο εύρος υποχρεώσεων (López): 

• Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 

χρησιμοποιείται στη σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.  
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• Επίσης, είναι υπεύθυνος να σέβεται όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων που 

περιλαμβάνονται στον Εργατικό Κώδικα.  

• Οφείλει να προσαρμόζεται στον γενικό Νόμο Κοινωνικής Ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένων σημείων όπως η εγγραφή των εργαζόμενων στον φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης.  

• Συμμόρφωση με τον Νόμο περί Προστασίας από Επαγγελματικούς Κινδύνους.  

Εργαζόμενος  

Σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα, οι βασικές υποχρεώσεις των εργαζόμενων είναι 

(BOE 2017): 

• Επίτευξη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων της θέσης εργασίας  

• Τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από επαγγελματικούς κινδύνους που 

τυχόν υιοθετούνται  

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες του εργοδότη σχετικά με την τακτική καθοδήγηση 

των ικανοτήτων του  

• Μη ανταγωνισμός με τη δραστηριότητα της εταιρείας  

• Συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας  

• Οτιδήποτε προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας  

4. Βασικά Δικαιώματα των Εργαζόμενων που Απορρέουν από τη 

Νομοθεσία  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εργατικού Κώδικα, οι εργαζόμενοι έχουν μια σειρά από 

βασικά δικαιώματα (BOE 2017): 

• Εργασία και ελευθερία επιλογής επαγγέλματος  

• Ελεύθερος συνδικαλισμός  
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• Συλλογικές διαπραγματεύσεις  

• Υιοθέτηση μέτρων συλλογικής διαχείρισης συγκρούσεων  

• Απεργία  

• Σύσταση σωματείου  

• Πληροφόρηση, συμβουλή και συμμετοχή στην εταιρεία  

Οι εργαζόμενοι έχουν, επίσης, μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με την εργασία:  

• Αποτελεσματική απασχόληση 

• Προαγωγή και επαγγελματική κατάρτιση στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 

κατάρτισης σχετικής με την προσαρμογή σε αλλαγές στη θέση εργασίας, κ.α.  

• Προστασία από διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, ως προς την πρόσληψη ή/και στην 

εργασία, βάσει του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, της ηλικίας, της 

φυλής, της κοινωνικής κατάστασης, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της 

πολιτικής ιδεολογίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της συμμετοχής σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή της γλώσσας.  

• Προστασία από διακρίσεις λόγω αναπηρίας, εφόσον δεν εμποδίζει την 

απασχόληση στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

• Προστασία της σωματικής ακεραιότητας και επαρκής πολιτική προστασίας από 

επαγγελματικούς κινδύνους.  

• Προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας.  

• Συνεπής καταβολή της συμφωνηθείσας ή νομικά θεσπισμένης αμοιβής.  

• Ατομική άσκηση δράσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας.  

• Τυχόν άλλα δικαιώματα που συμφωνούνται ρητά στη σύμβαση εργασίας.  
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5. Σύντομη Ιστορία  

Η Άνα και ο Χουάν εργάζονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας και 

θα ήθελαν να προσλάβουν μια ειδικό σε έναν από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας 

της εταιρείας. Ωστόσο, αν η ειδικός πρέπει να έρχεται στο γραφείο, θα έχει τη 

δυνατότητα να εργάζεται μόνο πολύ συγκεκριμένες ώρες, διότι ζει σε άλλη πόλη.  

Για τον λόγο αυτό, η Άνα και ο Χουάν σκέφτονται αν θα προτιμούσαν να προτείνουν 

στην ειδικό μια σύμβαση μερικής απασχόλησης ή μια σύμβαση εργασίας από 

απόσταση.  

Προκειμένου να αποφασίσουν, πρέπει να λάβουν υπόψη τους αν ο αριθμός των 

εργάσιμων ωρών είναι πιο σημαντικός από τη φυσική παρουσία της ειδικού στο 

γραφείο.  

Θα μπορούσατε να τους εξηγήσετε τους τύπους συμβάσεων εργασίας που είναι 

διαθέσιμοι στην Ισπανία ανάλογα με τις εργάσιμες ώρες; Πιστεύετε ότι υπάρχει 

κάποιος άλλος τύπος σύμβασης εργασίας που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους;  

6. Περίληψη 

Η απασχόληση στην Ισπανία προστατεύεται εκτενώς από τον νόμο, με πολλούς 

διαφορετικούς τύπους συμβάσεων εργασίας και με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των μερών σαφώς προσδιορισμένα από την εργατική νομοθεσία.  

 

7. Κουίζ 

❖ Ποια δύο έγγραφα ρυθμίζουν τα θέματα εργασίας στην Ισπανία;  

o Εργατικός Κώδικας και Σύνταγμα  

o Αστικός Κώδικας και Σύνταγμα 

o Εργατικός Κώδικας και Αστικός Κώδικας  
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o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σύμβασης μαθητείας και της πρακτικής 

άσκησης;  

o Οι συμβάσεις μαθητείας είναι μόνο για σπουδαστές επαγγελματικής 

κατάρτισης και η πρακτική άσκηση μόνο για κατόχους πανεπιστημιακών 

τίτλων  

o Οι συμβάσεις μαθητείας είναι μόνο για κατόχους πανεπιστημιακών 

τίτλων και η πρακτική άσκηση μόνο σπουδαστές επαγγελματικής 

κατάρτισης 

o Οι συμβάσεις μαθητείας συνδυάζουν επαγγελματική κατάρτιση με 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ενώ η πρακτική άσκηση γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών  

o Η πρακτική άσκηση συνδυάζει την εργασία με την ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση, ενώ οι συμβάσεις μαθητείας γίνονται μετά τη ολοκλήρωση 

των σπουδών  

❖ Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωρίζει για την Προστασία από 

Επαγγελματικούς Κινδύνους πριν από την έναρξη της απασχόλησης:  

o Αληθές 

o Ψευδές 

o Ανάλογα με τον τύπο απασχόλησης  

o Δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει για την Προστασία από 

Επαγγελματικούς Κινδύνους 

❖ Οι υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου είναι οι ίδιες;  

o Ναι  
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o Όχι 

o Ανάλογα με τον τύπο απασχόλησης 

o Ανάλογα με την εργασιακή σχέση  

❖ Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Λιχτενστάιν επωφελούνται από τις ίδιες διατάξεις 

με τους Ισπανούς;   

o Μόνο τα κράτη-μέλη της ΕΕ επωφελούνται από τις ίδιες διατάξεις με 

τους Ισπανούς 

o Μόνο το Λιχτενστάιν επωφελείται από τις ίδιες διατάξεις με τους 

Ισπανούς 

o Αληθές 

o Κανένας εξ αυτών δεν επωφελείται από τις ίδιες διατάξεις με τους 

Ισπανούς 

❖ Σε μια συλλογική σύμβαση:  

o Η σύμβαση υπογράφεται μόνο με τον επικεφαλής της ομάδας  

o Ο εργοδότης δεν έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των 

μεμονωμένων μελών της ομάδας  

o Το Α και το Β ισχύουν  

o Κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει  

❖ Η συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας είναι…  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου  

o Ένα από τα δικαιώματα του εργοδότη  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη  

o Κανένα από τα παραπάνω  



36 | Σελίδα 

❖ Ο καθορισμός της συλλογικής σύμβασης που χρησιμοποιείται στη σχέση 

εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι…  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου  

o Ένα από τα δικαιώματα του εργοδότη  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη  

o Κανένα από τα παραπάνω 

❖ Οι εργαζόμενοι μπορούν να ενεργούν ανταγωνιστικά ως προς τη δραστηριότητα 

της εταιρείας;  

o Όχι 

o Ναι 

o Ανάλογα με την εταιρεία  

o Ανάλογα με τη σύμβαση  

❖ Κάποια από τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι:  

o Απεργία  

o Ελεύθερος συνδικαλισμός  

o Υιοθέτηση συλλογικών μέτρων αντιμετώπισης συγκρούσεων  

o Όλα τα παραπάνω  
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4. Εμπορικό Δίκαιο  

 

1. Τι Είναι Εταιρεία 

Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο, εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί η επαγγελματική 

άσκηση μιας οργανωμένης οικονομικής δραστηριότητας, με την πρόθεση 

δραστηριοποίησης σε μια αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει εταιρείες κάθε 

μεγέθους, από μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) μέχρι πολύ μεγάλες. Τα στοιχεία που 

διαφοροποιούν τη μορφή σύστασης μιας εταιρείας είναι (Derecho en la Red 2012): 

❖ Οικονομική δραστηριότητα που επιτρέπει τη διάκριση της δραστηριότητας της 

εταιρείας από απλές καλλιτεχνικές ή πνευματικές δραστηριότητες.  

❖ Οργανωμένη δραστηριότητα, στοχευμένη στην υλοποίηση ενός εύλογου έργου.  

❖ Συνεχόμενη, επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα, με στόχο τη 

διάρκεια στον χρόνο και σκοπό την παραγωγή οφέλους που αποτελεί τρόπο 

ζωής, διακριτό από άλλες οικονομικές δραστηριότητες που δεν ασκούνται 

επαγγελματικά.  

2. Διαθέσιμες Εταιρικές Μορφές 

Υπάρχουν πολυάριθμες εταιρικές μορφές. Η επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής για 

τη σύσταση μιας εταιρείας εξαρτάται κυρίως από τρία σημεία.  

2.1. Σημεία που επηρεάζουν την εταιρική μορφή  

Ευθύνη 

Μια εταιρεία μπορεί να είναι είτε περιορισμένης, είτε απεριόριστης ευθύνης. 

Περιορισμένη ευθύνη σημαίνει ότι η ευθύνη δεν υπερβαίνει την επένδυση που έχει γίνει 

στην εταιρεία, δηλαδή ακόμα κι εάν η εταιρεία πτωχεύσει ή έχει χρέος, οι εταίροι δεν 
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χρειάζεται να αποδώσουν περισσότερο από το ποσό επένδυσής τους στην εταιρεία. 

(Investopedia) Ωστόσο, σε μια εταιρεία απεριόριστης ευθύνης, οι ιδιοκτήτες 

ευθύνονται εξίσου για τα χρέη, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν επενδύσει.  

Αριθμός εταίρων  

Ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας υπό σύσταση, είναι αναγκαίος ένας ελάχιστος 

αριθμός εταίρων: από 0 έως περισσότεροι από 3.  

Εταιρικό κεφάλαιο  

Κάποιες μορφές εταιρείας απαιτούν ένα ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ άλλες δεν 

έχουν ελάχιστο ποσό.  

2.2. Εταιρικές μορφές 

Αφού γίνουν κατανοητά τα βασικά σημεία που επηρεάζουν την επιλογή της εταιρικής 

μορφής, ήρθε η ώρα να δούμε της βασικές μορφές εταιρείας που υπάρχουν στο 

ισπανικό νομικό πλαίσιο (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad): 

Μορφή εταιρείας  Αριθμός 
εταίρων 

Εταιρικό κεφάλαιο Ευθύνη 

Ατομική  1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ  1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Απεριόριστη, με 
εξαιρέσεις 

Κοινωνία 
ιδιοκτησίας/ αγαθών  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Αστική εταιρεία/ 
Συνεταιρισμός  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  
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Συλλογική εταιρεία Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Απλή Προσωπική 
Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης 

Τουλάχιστον 1 Τουλάχιστον 3.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο  

Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης Διαδοχικού 
Σχηματισμού  

Τουλάχιστον 1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Νέα Δημόσια 
Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης  

Τουλάχιστον 1  
Μέγιστο 5 

Τουλάχιστον 3.000 
Μέγιστο 120.000 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Περιορισμένη 
Εταιρεία  

Τουλάχιστον 1 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Ετερόρρυθμη 
Εταιρεία με εταιρικό 
κεφάλαιο  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 

Περιορισμένη 
Κοινωνία Εργασίας  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 3.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Περιορισμένη 
Εταιρεία Εργασίας  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 
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Συνεταιρισμός  Συνεταιρισμοί 
1ου βαθμού: 
τουλάχιστον 3  
Συνεταιρισμοί 
2ου βαθμού: 2 
συνεταιρισμοί  

Τουλάχιστον όσο 
συμφωνείται στο 
καταστατικό  

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Συνεταιρισμός 
Εργαζομένων  

Τουλάχιστον 3 Τουλάχιστον όσο 
συμφωνείται στο 
καταστατικό  

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Επαγγελματικές 
Ενώσεις 

Τουλάχιστον 1 Ανάλογα την 
κοινωνική μορφή 
που υιοθετείται 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Εταιρεία Αγροτικής 
Αναμόρφωσης 

Τουλάχιστον 3 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 

Ένωση Αμοιβαίων 
Εγγυήσεων  

Τουλάχιστον 
150 
συμμετέχοντες 
εταίροι 

Τουλάχιστον  
10.000.000 ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Οντότητα 
Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου  

Τουλάχιστον 3 
μέλη στο 
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Εταιρεία 
Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου: 
τουλάχιστον 
1.200.000 €. 
Εταιρεία 
Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών 
Κεφαλαίων: 
τουλάχιστον 
1.650.000 € 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Όμιλος 
Επιχειρηματικών 
Συμφερόντων  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 
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3. Σύσταση Εταιρείας  

Η σύσταση εταιρείας έχει πολλά σημεία που είναι παρόμοια ανεξαρτήτως χώρας, ενώ 

άλλα εξαρτώνται απόλυτα από τον τόπο όπου θα συσταθεί η εταιρεία. (Centro de 

Información y Red de Creación de Empresas) 

Για παράδειγμα, τα πρώτα βήματα περιλαμβάνουν την εκτέλεση μιας ανάλυσης ΔΑΕΑ 

(δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) και τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, ενέργειες που πρέπει να γίνουν από οποιονδήποτε σκέφτεται να συστήσει μια 

εταιρεία ανεξαρτήτως τόπου.   

Όμως, το επόμενο βήμα, η επιλογή της νομικής μορφής, εξαρτάται απόλυτα από τον 

τόπο – στην Ισπανία, οι διαθέσιμες εταιρικές μορφές είναι αυτές που περιλαμβάνονται 

στην προηγούμενη παράγραφο. Συνεχίζοντας τη σύσταση της εταιρείας, ανάλογα με τη 

νομική μορφή που θα επιλεγεί θα χρειαστεί να διεκπεραιωθούν διαφορετικοί τύποι 

εγγράφων (εκτός εάν μιλάμε για έναν ελεύθερο επαγγελματία, που δεν έχει συστατικά 

έγγραφα). Στον δικτυακό τόπο "Creación de Empresas" μπορείτε να δείτε τα 

απαιτούμενα έγγραφα για κάθε τύπο εταιρείας στην Ισπανία, καθώς και τις διαφορετικές 

διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν ανάλογα με την εταιρική μορφή, 

προκειμένου μια εταιρεία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.  

Ανεξάρτητα από όλες τις παραπάνω διαδικασίες, κάποιες νομικές μορφές δίνουν τη 

δυνατότητα εκτέλεσης μέρους της διαδικασίας μέσω διαδικτύου.  

4. Λειτουργία Εταιρείας – Υποχρεώσεις  

Υπάρχουν αρκετές νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν από τη 

σύσταση και κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας εταιρείας.  

Προτού ξεκινήσει η λειτουργία, είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί η εγγραφή στον Φόρο 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο.  

Από τη στιγμή που ξεκινάει η εταιρική δραστηριότητα, είναι αναγκαία η δήλωση ΦΠΑ, 

η επιβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ), η δήλωση ετήσιων 

http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/ProcesoConstitucion.aspx
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εργασιών με τρίτα μέρη, και οποιαδήποτε άλλη νομική υποχρέωση ανάλογα με τη 

νομική μορφή της εταιρείας.  

Αναφορικά με εργατικές υποχρεώσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εγγράφονται 

στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, ενώ οι εταιρείες 

εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εταιρείες πρέπει επίσης 

να εγγράφουν τους εργαζόμενούς τους στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, 

υποχρεούνται νομικά να εγγράφουν τους εργαζόμενούς τους σε ένα καθεστώς 

ασφάλισης για εργατικά ατυχήματα, επαγγελματική ασθένεια, ή εταιρεία αμοιβαίας 

ασφάλισης εργατικού ατυχήματος. (Mataró Empresa) 

5. Εκκαθάριση Εταιρείας  

Μια εταιρεία εκκαθαρίζεται όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της 

δραστηριότητάς της και η περιουσία της δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί, ή έχει υποστεί 

γενική πτώχευση που δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

Προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση, όλοι οι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν σε 

αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές προς εργαζόμενους ή εταίρους. Όλες οι 

σχέσεις εργασίας πρέπει να καταγγελθούν νόμιμα προτού προχωρήσει η εκκαθάριση 

της εταιρείας.  

Η ευθύνη των εταίρων εξαρτάται από τη νομική μορφή της εταιρείας: στην 

προηγούμενη παράγραφο, δίπλα σε κάθε νομική μορφή εταιρείας σημειώνεται και η 

ευθύνη που αναλογεί στην καθεμία.  

Επίσης, υπάρχει μια σειρά νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εκκαθάριση. 

Οι περισσότερες από αυτές είναι παρόμοιες με τις διαδικασίες σύστασης μιας εταιρείας, 

αλλά με την αντίθεση πρόθεση:  

❖ Δήλωση Φορολογικού Μητρώου της λήξης της δραστηριότητας στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων από την αντίστοιχη Υπηρεσία Φορολογικού Μητρώου.     
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❖ Διαγραφή του εταίρου ή άλλων προσώπων, εφόσον χρειάζεται, από το Γενικό 

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης.  

❖ Κοινοποίηση της οριστικής λήξης της εταιρείας στο Μητρώο Επιχειρήσεων.  

❖ Λύση της εταιρείας ενώπιων Συμβολαιογράφου.  

 

6. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον αποφάσισαν να ιδρύσουν μια νέα εταιρεία, αλλά δεν είναι σίγουροι για 

το ποια νομική μορφή πρέπει να υιοθετήσουν. Από τη μία, θα προτιμούσαν να ιδρύσουν 

μια Αστική Εταιρεία, καθώς δεν απαιτεί καθόλου ελάχιστο κεφάλαιο, αλλά ανησυχούν 

για την ολική ευθύνη που συνεπάγεται.  

Από την άλλη, θα μπορούσαν να συστήσουν μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

καθώς η ευθύνη περιλαμβάνει μόνο το ενεργητικό της εταιρείας, αλλά το απαιτούμενο 

κεφάλαιο είναι πολύ υψηλό.  

Μπορείτε να εξηγήσετε στην Αν και τον Τζον τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις 

εταιρικές μορφές; Πιστεύετε ότι υπάρχει και κάποια άλλη μορφή που θα 

μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους;  

 

7. Περίληψη 

Το να γνωρίζει κάποιος τι είναι μια εταιρεία και ποιες είναι οι ευθύνες και οι 

υποχρεώσεις που έχουν όλα τα μέρη σε μια επιχειρηματική σχέση είναι πολύ σημαντικό 

για την επιδίωξη μιας επιτυχημένης σχέσης.  

Υπάρχουν πολλές νομικές όψεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο εμπορικό δίκαιο. 

Μία από τις σημαντικότερες είναι η αναγκαιότητα να έχει κάποιος πάντα υπόψη ότι 

ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, η νομική δραστηριότητα που θα απαιτείται 
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θα διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και γενικά στοιχεία κοινά σε όλες τις 

νομικές μορφές.   

Η ύπαρξη καθαρής εικόνας για το τι χρειάζεται νομικά για τη συγκεκριμένη μορφή 

κάθε εταιρείας είναι πολύ βοηθητική σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της (από τη 

σύσταση έως την εκκαθάριση).  

 

8. Κουίζ 

❖ Ποια είναι τα κύρια σημεία που ορίζουν μια εταιρεία;  

o Είναι μια συνεχής δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, 

οικονομικής φύσης και οργανωμένη  

o Είναι μια συνεχής δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, 

οικονομικής φύσης και εγκεκριμένη 

o Είναι μια δραστηριότητα εγκεκριμένη, οικονομικής φύσης και 

οργανωμένη  

o Είναι μια δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, εγκεκριμένη 

και οργανωμένη  

❖ Μια εταιρεία μπορεί να είναι απλά ένας πνευματικός ή καλλιτεχνικός οργανισμός 

χωρίς να πρέπει αναγκαστικά να έχει οικονομική δραστηριότητα: 

o Αληθές 

o Ψευδές 

o Μόνο αν είναι καλλιτεχνική  

o Μόνο αν είναι πνευματική  

❖ Η ανάλυση ΔΑΕΑ είναι απαραίτητη… 
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o Όταν εκκαθαρίζεται μια εταιρεία  

o Όταν παραβιάζεται μια εταιρεία  

o Όταν συστήνεται μια εταιρεία  

o Δεν σχετίζεται με εταιρείες  

❖ Από νομικής άποψης, ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στην απόφαση για τη νομική μορφή μιας εταιρείας;  

o Ευθύνη 

o Ευθύνη, Δραστηριότητα, Αριθμός εταίρων  

o Δραστηριότητα, Εταιρικό κεφάλαιο, Αριθμός εταίρων  

o Ευθύνη, Αριθμός εταίρων, Εταιρικό κεφάλαιο  

❖ Οι συνεταιρισμοί 3ου βαθμού…  

o Έχουν τουλάχιστον 5 εταίρους  

o Έχουν τουλάχιστον 10 εταίρους  

o Δε έχουν ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο  

o Δεν υπάρχουν  

❖ Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός εταίρων σε οποιαδήποτε νομική μορφή εταιρείας.  

o Αληθές 

o Ψευδές, η Νέα Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει μέγιστο 

αριθμό 5 εταίρων  

o Ψευδές, οι Συνεταιρισμοί έχουν μέγιστο 3000 

o Ψευδές, όλες οι μορφές εταιρειών έχουν μέγιστο αριθμό εταίρων  
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❖ Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Απλής Προσωπικής Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης και μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης;  

o Η πρώτη έχει κατ’ ελάχιστον 2 εταίρους  

o Η δεύτερη έχει ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο €3.000 

o Όλα τα παραπάνω  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια νομική μορφή εταιρείας δεν έχει συστατικά έγγραφα;  

o Συνεταιρισμός  

o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  

o Ελεύθερος επαγγελματίας  

o Επιχειρηματίας  

❖ Τι είναι αναγκαίο να γίνει προτού ξεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα της 

εταιρείας;  

o Να παρουσιαστεί η εγγραφή στον Φόρο Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο 

o Να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής στον Φόρο Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο  

o Να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής στον Φόρο Οργανωτικής 

Δραστηριότητας Εταιρειών  

o Κανένα από τα παραπάνω 

❖ Στην εκκαθάριση μιας εταιρείας…  

o Το ενεργητικό της μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα μέλος της οικογένειας 

για να συνεχίσει τη δραστηριότητα  

o Το ενεργητικό δεν μεταβιβάζεται  
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o Το ενεργητικό μεταβιβάζεται στο κράτος  

o Το ενεργητικό μεταβιβάζεται στον καθορισμένο νέο ιδιοκτήτη  
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5. Σημαντικά Στοιχεία Αστικού και 

Δημόσιου Δικαίου  

 

Υπάρχει Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο: το Δημόσιο Δίκαιο αφορά σε σχέσεις όπου 

παρεμβαίνει μια δημόσια αρχή, ενώ το Ιδιωτικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ 

ιδιωτών. Στην Ισπανία, το Ιδιωτικό Δίκαιο απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, και από το 

Αστικό Δίκαιο. (De Castro Vitores 2004) 

 

1. Αστικό Δίκαιο  

Το Αστικό Δίκαιο εστιάζεται στο άτομο, με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματά του 

(όπως π.χ. δικαιώματα κατοικίας, υπηκοότητα, ικανότητα, κ.α.). Όμως, το Αστικό 

Δίκαιο εστιάζεται επίσης και σε νομικές πτυχές της έννοιας της οικογένειας, της 

κληρονομιάς, κλπ. (De Castro Vitores 2004) Στην Ισπανία, το Αστικό Δίκαιο 

ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα.  

1.1. Έγκυρος γάμος και διαζύγιο  

Τύποι γάμου στην Ισπανία  

Θρησκευτικός γάμος  

Η μόνη απαιτούμενη διαδικασία για τη νομιμοποίηση ενός θρησκευτικού γάμου στην 

Ισπανία είναι η προσκόμιση ενός εκκλησιαστικού πιστοποιητικού με όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται από τον νόμο.  

Στην περίπτωση γάμων από ισλαμικές, εβραϊκές ή ευαγγελικές θρησκευτικές οντότητες 

στην Ισπανία, η έκδοση των πιστοποιητικών πριν από την τέλεση του μυστηρίου 

απαιτείται για τις δύο τελευταίες και συνιστάται για την πρώτη.   
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Μετά την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, το μυστήριο πρέπει να τελεστεί εντός 6 

μηνών. (Ministerio de Justicia) 

Πολιτικός γάμος  

Οι πολιτικοί γάμοι τελούνται με διάφορους τρόπους:  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον του Ληξίαρχου ή του Ειρηνοδίκη. Τα πρακτικά του 

πολιτικού γάμου υπογράφονται από τον Ληξίαρχο, τους δύο συμβαλλόμενους, 

τους δύο μάρτυρες και τον Γραμματέα.  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον του Δημάρχου ή του Συμβούλου που εξουσιοδοτεί ο 

Δήμαρχος: το πιστοποιητικό γάμου μεταβιβάζεται στο ληξιαρχείο από το μέρος 

όπου τελέστηκε ο γάμος, και το ληξιαρχείο είναι υπεύθυνο για την εγγραφή στα 

μητρώα.  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον Δικαστικού Γραμματέα: εγγράφεται στα πρακτικά και 

εφόσον πραγματοποιηθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου θεωρείται δημόσια 

εγγραφή. Πρέπει να υπογραφεί, εκτός από τον αξιωματούχο ενώπιον του οποίου 

τελείται, και από τους δύο συμβαλλόμενους και τους μάρτυρες. Έκαστος 

συμβαλλόμενος λαμβάνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου και ο 

Αξιωματούχος προωθεί ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο ληξιαρχείο για εγγραφή. 

(Ministerio de Justicia) 

Γάμος σε άλλη χώρα  

Οι γάμοι σε άλλες χώρες περιλαμβάνουν τους γάμους όπου τουλάχιστον ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχει την Ισπανική υπηκοότητα, ακόμα κι εάν αυτή έχει αποκτηθεί 

μετά την τέλεση του γάμου. Προκειμένου αυτοί οι γάμοι να νομιμοποιηθούν, απαιτείται 

(Ministerio de Justicia): 

❖ Για θρησκευτικούς γάμους: 

o Προσκόμιση του θρησκευτικού πιστοποιητικού  
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o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ισπανού συμβαλλόμενου από το 

Ισπανικό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού συμβαλλόμενου  

o Εθνικό Έγγραφο Ταυτότητας του Ισπανού συμβαλλόμενου 

o Πιστοποίηση του τόπου κατοικίας στην Ισπανία  

o Έγγραφο δήλωσης δεδομένων  

❖ Για πολιτικούς γάμους  

o Πιστοποιητικό γάμου από το αλλοδαπό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ισπανού συμβαλλόμενου από το 

Ισπανικό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού συμβαλλόμενου 

o Εθνικό Έγγραφο Ταυτότητας του Ισπανού συμβαλλόμενου 

o Πιστοποίηση του τόπου κατοικίας στην Ισπανία  

o Έγγραφο δήλωσης δεδομένων 

Διαζύγιο 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αναφορικά με 

το διαζύγιο είναι ότι στην Ισπανία, ένας γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει περισσότερο 

από 3 μήνες προκειμένου να εκδοθεί διαζύγιο.  

Υπάρχουν δύο τύποι διαζυγίου:  

❖ Διαζύγιο κοινή συναινέσει: αυτός ο τύπος διαζυγίου είτε ζητείται και από τα δύο 

μέρη, είτε ζητείται από το ένα μέρος και έχει τη συναίνεση του άλλου.  

❖ Διαζύγιο με αντιδικία: ζητείται μόνο από το ένα μέρος.  

Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση του διαζυγίου είναι:  



52 | Σελίδα 

❖ Πιστοποιητικό γάμου  

❖ Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων, πιστοποιητικά γέννησής τους  

❖ Έγγραφα που αποδεικνύουν την περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας  

❖ Σε περίπτωση διαζυγίου κοινή συναινέσει, πρόταση συμφωνίας ρύθμισης μεταξύ 

των μερών, όπου διατυπώνονται οι συνέπειες και οι συμφωνίες σε συνέχεια του 

διαζυγίου (χρήση της οικίας, δικαίωμα επίσκεψης στα τέκνα, κ.α.).  

Σε περίπτωση διαζυγίου με αντιδικία, δεν υπάρχει συμφωνητικό ρύθμισης και δεν 

απαιτείται η δήλωση οποιασδήποτε αιτιολογίας. Για αυτόν τον τύπο διαζυγίου δεν 

υπάρχει ανάγκη οποιασδήποτε επικύρωσης.  

Το διαζύγιο στην Ισπανία σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων κληρονομιάς, σύνταξης 

χηρείας, αλλά και απαλλαγή από υποχρεώσεις σχετικές με τον γάμο (βοήθεια, 

καταμερισμός τροφής, φροντίδα, κ.α.) (UnComo). 

1.2. Συμβάσεις Μίσθωσης και Απόκτηση Ακινήτων  

Σύμβαση Μίσθωσης  

Οι συμβάσεις μίσθωσης ρυθμίζονται από τον Νόμο 29/1994 περί Συμβάσεων 

Μίσθωσης, με πιο πρόσφατη τροποποίηση το 2013.  

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται 

μεταξύ των συμβαλλόμενων, και η υποχρεωτική παράταση έχει διάρκεια 3 ετών, η 

οποία μπορεί να ανανεωθεί άλλη μια φορά εφόσον κανένα από τα μέρη δεν έχει 

αντίρρηση. Εάν ο ιδιοκτήτης χρειάζεται την οικία για ιδιοκατοίκηση από συγγενή 

πρώτου βαθμού ή σύζυγο, μπορεί να την πάρει πίσω μετά από ένα έτος αρκεί να 

ενημερώσει τον ενοικιαστή 2 μήνες νωρίτερα.  

Αναφορικά με την εκκένωση του διαμερίσματος, ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει 

μετά από 6 μήνες, χωρίς να απαιτείται εξήγηση, αρκεί να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη 1 

μήνα νωρίτερα. Οι δύο συμβαλλόμενοι μπορεί επίσης να συμφωνήσουν σε μια ρήτρα 

σύμφωνα με την οποία ο ενοικιαστής θα καταβάλλει 1 μηνιαίο μίσθωμα για κάθε έτος 
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της σύμβασης που δεν θα εκτελεστεί λόγω πρόωρης αποχώρησης, αλλά αυτό εξαρτάται 

από τη σύμβαση.  

Το ενοίκιο δεν μπορεί να αυξηθεί για τα πρώτα 3 έτη της σύμβασης αλλά ο ιδιοκτήτης 

μπορεί να ζητήσει αύξηση και ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει μείωση, με κάθε 

παρέκταση, έως να φτάσουν σε 1 ή 2 μηνιαίες καταβολές.  

Όταν ένα μισθωμένο διαμέρισμα πωλείται, εάν υπάρχει συμβόλαιο που εμφανίζεται στο 

Κτηματολόγιο οι μισθωτές δικαιούνται να μείνουν για όσο ορίζει το συμβόλαιό τους. 

Εάν δεν εμφανίζεται συμβόλαιο, εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης αποφασίσει να μισθώσει το 

διαμέρισμα, οι μισθωτές μπορούν να παραμείνουν μέχρι 3 μήνες.  

Η καταβολή του ενοικίου μπορεί να υποκατασταθεί από την εκτέλεση εργασιών στο 

ακίνητο από τον ενοικιαστή. Εάν οι εργασίες εκτελεστούν από τον ιδιοκτήτη και έχουν 

περάσει 3 έτη από την έναρξη της μίσθωσης, δικαιούται να αυξήσει το ενοίκιο.  

Όσον αφορά την έξωση λόγω αθέτησης, μετά από έναν μήνα αθέτησης πληρωμής οι 

ενοικιαστές έχουν 10 ημέρες και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης δικαιούται να εφαρμόσει 

ένδικα μέσα για έξωση. Ωστόσο, η έξωση πρέπει πάντα να γίνεται μέσω των 

δικαστηρίων.  

Τέλος, έχει συσταθεί ένα Μητρώο ποινών για αθέτηση πληρωμών, στο οποίο θα έχουν 

πρόσβαση οι ιδιοκτήτες (μόνο αφού θα έχουν επικυρώσει ένα προσχέδιο σύμβασης 

εκμίσθωσης με τον ενδιαφερόμενο). Τα άτομα που θα εμφανίζονται στο Μητρώο θα 

έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν από αυτό εφόσον αποπληρώσουν τις οφειλές τους. 

(enalquiler 2017)  

1.3. Φορολογικές Υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι συγκεντρωμένες στο άρθρο 17 του Γενικού Νόμου 

Φορολογικών Υποχρεώσεων, όπου η φορολογική σχέση περιγράφεται ως «η έκταση 

των υποχρεώσεων, καθηκόντων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή 

της φορολογίας».  
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Υποχρεώσεις 

Η κύρια υποχρέωση υπό αυτόν τον νόμο είναι η καταβολή του αναλογούντος φόρου. 

Επιπλέον, συναντάμε το «φορολογητέο γεγονός», το οποίο εξηγείται ως ο 

προϋπολογισμός που ορίζεται από το κράτος για τον ορισμό κάθε φόρου και του 

οποίου η δημιουργία εισάγει την κύρια φορολογική υποχρέωση.  

Δεδουλευμένη βάση είναι «η στιγμή κατά την οποία το φορολογητέο γεγονός θεωρείται 

ότι έχει λάβει χώρα και από το οποίο παράγεται η κύρια φορολογική υποχρέωση».  

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι φοροαπαλλαγές, οι οποίες δεν πρέπει να 

συγχέονται με το αφορολόγητο. Και οι δύο έννοιες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, τη μη 

πληρωμή φόρου. Ωστόσο, νομικά διαφέρουν.  

❖ Οι φοροαπαλλαγές προκύπτουν από ένα πρότυπο φόρου με ένα καθορισμένο 

φορολογητέο γεγονός, το οποίο συνήθως γεννά μια φοροδοτική υποχρέωση. 

Ωστόσο, υφίσταται ένας κανόνας φοροαπαλλαγής που ορίζει ότι η φοροδοτική 

υποχρέωση δεν εκπληρώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το 

φορολογητέο γεγονός.  

❖ Το αφορολόγητο υπονοεί ότι οι σχετικοί φόροι δεν ενυπάρχουν σε κανέναν 

φορολογητέο γεγονός, που σημαίνει ότι η μη συμπερίληψη οριοθετεί αρνητικά 

το φορολογητέο γεγονός.  

Στη φοροδοτική υποχρέωση είναι επίσης σημαντικό να γίνονται πληρωμές 

λογαριασμού. Ορίζονται ως η φοροδοτική υποχρέωση ικανοποίησης ενός ποσού προς 

την Εφορία για το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση τμηματικών πληρωμών, τον 

ακόλουθο ή το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί πληρωμές σε 

έναν λογαριασμό.  

Ο Νόμος Φορολογικής Υποχρέωσης επιτρέπει στη νομοθεσία κάθε διαφορετικού 

φόρου να καθιερώνει διαφορετικά ποσά από αυτά που ορίζονται από τις πληρωμές των 

λογαριασμών.  
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Τέλος, συναντάμε υποχρεώσεις μεταξύ ιδιωτών που προκύπτουν από φόρο. Ορίζονται 

ως υποχρεώσεις φορολογικής φύσης που είναι απαιτητές μεταξύ υπόχρεων φόρου, όπως 

υποχρεώσεις που προκύπτουν ως συνέπεια πράξεων επιπτώσεων, διατήρησης, ή 

κατάθεσης σε έναν λογαριασμό που προβλέπονται νομικά. (Fiscal Impuestos) 

 

2. Δημόσιο Δίκαιο  

Το Δημόσιο Δίκαιο σχετίζεται με το κοινό, συλλογικό συμφέρον. Αφορά στη 

δημιουργία γενικών συνθηκών (κυρίως σε σχέση με την ελευθερία και την ασφάλεια) 

που επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να επιτυγχάνουν τις επιμέρους επιδιώξεις 

τους. Το Δημόσιο Δίκαιο απαρτίζεται από κανόνες που ρυθμίζουν τις εξουσίες του 

κράτους, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των εξουσιών, και τις σχέσεις μεταξύ εξουσιών και 

ατόμων. (Derecho en la Red 2012) 

Το Δημόσιο Δίκαιο είναι ένα πολύ ευρύ αντικείμενο, στο οποίο συναντάμε πολλούς 

διαφορετικούς τύπους νόμων: διοικητικούς, οικονομικούς, συνταγματικούς, ποινικούς, 

δικονομίας, διεθνείς, ή εμπορικούς. (Universidad Pompeu Fabra 2009) 

 

3. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον θέλουν να παντρευτούν, αλλά θα ήθελαν να γίνει στην Ισπανία, καθώς 

και οι δύο ζουν εκεί. Ο Τζον είναι Βρετανός αλλά έχει Ισπανική υπηκοότητα και η Αν 

είναι Γερμανίδα, και αναρωτιούνται τι έγγραφα πρέπει να ζητήσουν από τις χώρες 

καταγωγής τους και από τις Ισπανικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο γάμος 

τους, ο οποίος θα είναι θρησκευτικός, θα είναι νομικά αποδεκτός σε όλες τις χώρες.  

Οι ισπανικοί γάμοι προϋποθέτουν ο ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων να έχει την 

Ισπανική υπηκοότητα. Αφού ο Τζον την έχει, μπορούν να τελέσουν τον γάμο τους στην 

Ισπανία. Με αυτό ως δεδομένο, θα χρειαστούν μια σειρά από έγγραφα.  
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Θα μπορούσατε να πείτε στην Αν και τον Τζον ποια έγγραφα θα χρειαστούν; 

Μπορείτε να εξηγήσετε τις νομικές διαφορές μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού 

γάμου, όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα; Πιστεύετε ότι ο Τζον και η Αν θα 

μπορούσαν να παντρευτούν σε κάποια άλλη χώρα και ο γάμος τους να 

αναγνωριστεί στην Ισπανία; Σε ποια χώρα;  

4. Περίληψη 

Το αστικό και το δημόσιο δίκαιο είναι εξαιρετικής σημασίας όταν ζει κάποιος σε μια 

καινούρια χώρα, αλλά και για να τα γνωρίζει στη δική του χώρα, καθώς ρυθμίζουν 

πολλά στοιχεία της ζωής των πολιτών. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να γνωρίζει 

κάποιος ποια έγγραφα θα χρειαστεί όταν αποφασίζει να παντρευτεί/ να πάρει διαζύγιο, 

και πώς οι ενέργειες αυτές εξαρτώνται από την υπηκοότητα του ατόμου που προβαίνει 

σε αυτές. Επίσης, είναι σημαντικά διότι ρυθμίζουν σημαντικά στοιχεία της ζωής σε μια 

χώρα, όπως είναι η ενοικίαση ενός διαμερίσματος.  

 

5. Κουίζ 

❖ Η έννοια της οικογένειας ανήκει στο…  

o Δημόσιο Δίκαιο  

o Βασιλικό Δίκαιο  

o Συνταγματικό Δίκαιο  

o Αστικό Δίκαιο  

❖ Ο γάμος και το διαζύγιο στην Ισπανία μπορούν να διεκπεραιωθούν ανεξάρτητα 

από την υπηκοότητα των συμβαλλομένων:  

o Ναι  

o Όχι, και οι δύο πρέπει να έχουν Ισπανική υπηκοότητα  
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o Όχι, ένας από τους δύο πρέπει να έχει Ισπανική υπηκοότητα 

o Εξαρτάται από το είδος γάμου  

❖ Σε ποιο είδος δικαίου εντοπίζεται το Αστικό Δίκαιο;  

o Δημόσιο Δίκαιο  

o Ιδιωτικό Δίκαιο  

o Συνταγματικό Δίκαιο  

o Βασιλικό Δίκαιο  

❖ Πόσα είδη διαζυγίου υπάρχουν στην Ισπανία;  

o Κοινή συναινέσει και Μη αμοιβαίο   

o Κοινή συναινέσει και Με σύμπραξη  

o Κοινή συναινέσει και Με αντιδικία 

o Κοινή συναινέσει και Αστικό Διαζύγιο  

❖ Μπορείτε να εξηγήσετε το βασικό αντικείμενο του Δημόσιου Δικαίου;  

o Υποθέσεις που αφορούν πάνω από 2 άτομα  

o Υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις της Ισπανίας με άλλα κράτη  

o Το κοινό, συλλογικό συμφέρον  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Τι ορίζεται ως προϋπολογισμός καθορισμένος από τον νόμο για τον 

προσδιορισμό κάθε φόρου και τίνος η δημιουργία εισάγει τη βασική 

φοροδοτική υποχρέωση;  

o Γεγονός προϋπολογισμού  

o Φορολογητέο γεγονός  
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o Νομικό γεγονός  

o Αστικό γεγονός  

❖ Στη νομοθεσία περί Φορολογικών Υποχρεώσεων, βρίσκουμε δύο παρόμοιες 

έννοιες, τη φοροαπαλλαγή και το αφορολόγητο. Ποιος είναι ο σωστός ορισμός 

για την καθεμία;  

o Φοροαπαλλαγή είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική 

υποχρέωση δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από 

το φορολογητέο γεγονός, ενώ το αφορολόγητο υπονοεί ότι οι φόροι 

υπό αυτό δεν ενυπάρχουν σε κανέναν φορολογητέο γεγονός.  

o Αφορολόγητο είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική υποχρέωση 

δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το φορολογητέο 

γεγονός, ενώ η φοροαπαλλαγή υπονοεί ότι οι φόροι υπό αυτή δεν 

ενυπάρχουν σε κανέναν φορολογητέο γεγονός. 

o Φοροαπαλλαγή είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική 

υποχρέωση δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το 

φορολογητέο γεγονός, ενώ το αφορολόγητο είναι ένας κανόνας που 

διαγράφει τη φορολογική υποχρέωση.   

o Αφορολόγητο είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική υποχρέωση 

δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το φορολογητέο 

γεγονός, ενώ η φοροαπαλλαγή είναι ένας κανόνας που διαγράφει τη 

φορολογική υποχρέωση. 

❖ Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την ενοικίαση διαμερίσματος, όταν ο 

ιδιοκτήτης το χρειάζεται για συγγενή ή σύζυγο…  

o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 5 χρόνια, χωρίς 

προειδοποίηση  
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o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 5 χρόνια, με προειδοποίηση 

2 μηνών  

o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 1 χρόνο, με 

προειδοποίηση 2 μηνών  

o Η κατοικία δεν μπορεί να ανακτηθεί εκτός αν συναινέσει ο ενοικιαστής 

❖ Ένα άτομο που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Αθέτησης Πληρωμών…  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί 1 έτος αφού πληρώσει όλες τις οφειλές 

του  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί 6 μήνες αφού πληρώσει όλες τις οφειλές 

του  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί αμέσως μόλις πληρώσει τις οφειλές 

του  

o Δεν μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί  

❖ Τι ορίζεται ως η φοροδοτική υποχρέωση ικανοποίησης ενός ποσού προς την 

Εφορία για το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση τμηματικών πληρωμών, 

τον ακόλουθο ή το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί 

πληρωμές σε έναν λογαριασμό;  

o Περιορισμένες πληρωμές  

o Πληρωμές λογαριασμού  

o Πληρωμές απαλλαγής  

o Τμηματικές πληρωμές  
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6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην 

Ισπανία το 2000. Έκτοτε, τροποποιήθηκε αρκετές φορές, πιο πρόσφατα το 2011. 

Εντάσσεται στον Οργανικό Νόμο 15/1999 περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. (Boletín Oficial del Estado 2011)  

 

1. Τι Είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;  

Σύμφωνα με το Ισπανικό Δίκαιο, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που 

αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. (Boletín Oficial del Estado 

2011) 

2. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα  

Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι μέρος των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα πρόσωπο, όπως: φυλετικό ή εθνικό υπόβαθρο, 

πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ηθικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, κ.α. Γενικά, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν 

οποιαδήποτε δεδομένα μπορεί να αναπαράγουν, είτε από τη φύση τους είτε από το 

πλαίσιό τους, οποιουδήποτε είδους διακρίσεις εις βάρος του ατόμου.  

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 

κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τέτοια δεδομένα σε οποιονδήποτε 

άλλο. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση συλλογής ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, είναι υποχρεωτικό πρώτα να γνωστοποιηθεί αυτή η πρόθεση στο άτομο και 

να εξασφαλιστεί η συναίνεσή του.  
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Στην περίπτωση πληροφοριών σχετικά με ιδεολογικές απόψεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, και θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, η εξαίρεση αφορά 

στα αρχεία σχετιζόμενων μερών, συνεργατών ή μελών, τα οποία τηρούνται από ενώσεις 

ρητά συγκροτημένες γύρω από τέτοιους σκοπούς (θρησκευτικές ή πολιτικές 

πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κ.α.), αρκεί οι πληροφορίες αυτές να έχουν 

συλλεχθεί με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου.  

Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, την κατάσταση της υγείας ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό μπορούν να συλλεχθούν μόνο εφόσον ορίζεται δια νόμου ή υπάρχει 

ρητή συναίνεση του ενδιαφερόμενου.  

Απαγορεύεται η τήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με μόνη 

δικαιολογία την αποθήκευση πληροφοριών.  

Ωστόσο, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

υγειονομικό προσωπικό εφόσον η χρήση τους σχετίζεται με την πρόληψη ή τη 

διάγνωση του ατόμου. Ωστόσο, τέτοια χρήση πρέπει να υπόκειται στο ιατρικό 

απόρρητο. (Boletín Oficial del Estado 2011) 

3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 

Οι ειδοποιήσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν στη συλλογή 

προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Νόμου περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.  

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ειδοποιούνται και να ενημερώνονται σχετικά με τη 

συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Επίσης, πρέπει να ενημερώνονται για 

την ύπαρξη οποιωνδήποτε αρχείων, για τις πιθανές χρήσεις των δεδομένων, καθώς και 

για την ταυτότητα του παραλήπτη των δεδομένων.  

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου δεν έχουν συλλεχθεί από το 

ίδιο το άτομο, είναι υποχρεωτικό να ενημερωθεί το άτομο εντός 3 μηνών από τη 

συλλογή, εκτός εάν υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν είναι απαραίτητο, ή τα δεδομένα 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς 
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σκοπούς, εάν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με το άτομο, ή εάν οι πληροφορίες 

προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές. (Agencia Española de Protección de 

Datos 2014) 

 

4. Ελευθερία της Πληροφόρησης και της Έκφρασης  

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ισπανικού Συντάγματος, οφείλουν να αναγνωρίζονται και 

να προστατεύονται τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης και διασποράς σκέψεων, ιδεών 

και απόψεων προφορικά, γραπτά ή με άλλα μέσα, το δικαίωμα της λογοτεχνικής, 

καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνικής δημιουργίας, το δικαίωμα της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, και το δικαίωμα της επικοινωνίας και λήψης πληροφοριών με οποιονδήποτε 

τρόπο διάχυσης. Κανένα από αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να περιοριστεί μέσω 

λογοκρισίας.  

Οι ελευθερίες αυτές περιορίζονται αναφορικά με τα δικαιώματα που προαναφέρθηκαν, 

από τους νόμους και από τα δικαιώματα του σεβασμού, της ιδιωτικότητας, της καλής 

φήμης, και της προστασίας παιδιών και νέων. Μόνο μέσω δικαστικής απόφασης θα είναι 

αποδεκτή η κατάσχεση εκδόσεων, ηχογραφήσεων ή άλλων μέσων ενημέρωσης. 

(Congreso de los Diputados 2003) 

 

5. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον ανακάλυψαν ότι η ιστοσελίδα μιας εταιρείας που διοργανώνει 

εκδηλώσεις για παιδικά πάρτι έχει αναρτήσει μια φωτογραφία του γιου τους. Είναι 

αναστατωμένοι διότι δεν θυμούνται να υπέγραψαν κανενός είδους συμφωνητικό 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και το παιδί είναι ανήλικο.  

Καθώς δεν προειδοποιήθηκαν για τη χρήση των δεδομένων, πιστεύουν ακράδαντα ότι 

η ανάρτηση της φωτογραφίας είναι παράνομη.  
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Σύμφωνα με το Ισπανικό Δίκαιο, ένα από τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης είναι η 

προστασία παιδιών και νέων. Με βάση αυτό, είναι παράνομο για μια ιστοσελίδα να 

αναρτήσει οποιαδήποτε φωτογραφία ενός ανήλικου ατόμου χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση των γονέων.  

Γνωρίζετε κάποιον άλλο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στην Ισπανία; 

Μπορείτε να εξηγήσετε ποια δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα και γιατί;  

6. Περίληψη 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, καθώς αφορά πληροφορίες 

για άτομα που δεν πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς προηγούμενη άδεια. Η 

επεξεργασία τέτοιων δεδομένων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ελευθερία της πληροφόρησης και της 

έκφρασης, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

συγκρούεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς ενίοτε οι 

πληροφορίες που κάποιος είναι πρόθυμος να συλλέξει ή να προωθήσει περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου ατόμου.  

 

7. Κουίζ 

❖ Πότε εμφανίστηκε ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην 

Ισπανία;  

o 2002 

o 2000 

o 1998 

o 1988 
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❖ Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, υπάρχει κάποιου τύπου 

οργανισμός που δεν υποχρεούται να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

πληροφόρησης ενός ατόμου κάθε φορά που χρησιμοποιούνται ευαίσθητα 

δεδομένα περί θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων;  

o Οργανισμοί που σχετίζονται ρητά με αυτού του τύπου τα δεδομένα 

(π.χ. ένα μέλος πολιτικής οργάνωσης και οι πολιτικές του 

πεποιθήσεις)  

o Σε κανέναν οργανισμό δεν επιτρέπεται  

o Σε όλους τους οργανισμούς με τέτοια δεδομένα επιτρέπεται  

o Τέτοια δεδομένα δεν δίνονται σε κανέναν οργανισμό  

❖ Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;  

o Δεν είναι νομικός όρος  

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό 

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο    

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο νομικό 

πρόσωπο 

❖ Ποια θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;  

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο  

o Πληροφορίες για ένα πρόσωπο που μπορεί να παράγουν διακρίσεις 

εις βάρος του  

o Πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν ενός προσώπου  
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o Όλα τα παραπάνω  

❖ Ποιο είναι το όριο της ελευθερίας πληροφόρησης και έκφρασης;  

o Ο σεβασμός για τους άλλους ανθρώπους και για τον νόμο  

o Η νομοθεσία και τα δικαιώματα σεβασμού, ιδιωτικότητας και καλής 

φήμης  

o Η νομοθεσία προστασίας παιδιών και νέων  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, την κατάσταση της υγείας και τη σεξουαλική 

ζωή μπορούν να συλλεχθούν μόνο…  

o Με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου  

o Ποτέ 

o Εάν θεσπίζεται δια νόμου ή με ρητή συναίνεση του ενδιαφερόμενου  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποιος μπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα;  

o Τα ανήλικα άτομα  

o Οποιοσδήποτε επιλέξιμος  

o Κανένας  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Μέσα σε πόσο διάστημα πρέπει ένας οργανισμός να ενημερώσει ένα πρόσωπο 

για τη χρήση πληροφοριών που δεν συλλέχθηκαν απευθείας από αυτό;  

o 2 μήνες 

o 3 εβδομάδες  
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o 6 εβδομάδες 

o 3 μήνες 

❖ Μπορεί οτιδήποτε από τα παρακάτω να λογοκριθεί;  

o Ακαδημαϊκή ελευθερία  

o Επιστημονική δημιουργία  

o Λήψη ενημέρωσης  

o Κανένα  

❖ Πότε απαγορεύεται η ύπαρξη αρχείου ευαίσθητων δεδομένων;  

o Όταν έχει ιατρικό σκοπό  

o Όταν έχει σκοπό αποθήκευσης  

o Όταν έχει νομικό σκοπό  

o Όλα τα παραπάνω  
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