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Περίληψη 
 

Κάπου ανάµεσα στις σπουδές και την καθηµερινότητα, στα όνειρα και στην 

πραγµατικότητα, στις επιθυµίες και τις ανάγκες, ανάµεσα στους ανθρώπους, τους 

γνωστούς και αγνώστους,  µεταξύ υποµονής και ανυποµονησίας ξεκίνησα να 

εργάζοµαι στο λογιστικό κλάδο, ωσότου πέρασαν πέντε χρόνια.  

Όλο αυτό το διάστηµα, συνειδητοποιούσα σε καθηµερινή βάση πως η πράξη 

κρύβει θεωρία και η λογιστική κρύβει νοµική. Για το λόγο αυτό, επέλεξα κατά την 

ολοκλήρωση των µεταπτυχιακών µου σπουδών να ασχοληθώ µε έναν από τους πιο 

χρηστικούς κλάδους ∆ικαίου, το Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο, του οποίου η 

σπουδαιότητα είναι εµφανής για το επάγγελµα του λογιστή και νόµιµου ελεγκτή. 

Στην προκειµένη διπλωµατική εργασία, σκοπός είναι να δοθεί πρακτική 

απάντηση σχετικά µε τη καταµέτρηση του προσωπικού των ανωνύµων εταιριών, ως 

κριτήριο ελέγχου από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο, καθότι παραλείπεται η 

διευκρίνιση αυτού από το αντίστοιχο άρθρο του Νόµου 2190/20 Περί Ανωνύµων 

Εταιριών. 

Παρόλα αυτά, η βάση των κριτηρίων και του ελέγχου προϋποθέτει εκτενή 

αναφορά στο θεσµό της Ελεγκτικής. Η σύνδεση των δύο θεµάτων έγκειται στα 

κριτήρια που προϋποθέτουν την ύπαρξη νοµίµου ελεγκτή στις ανώνυµες εταιρίες, µε 

σκοπό τον έλεγχο και την επιβεβαίωση της ορθότητας ή την απόρριψη των ετήσιών 

οικονοµικών καταστάσεων αυτών.  Ένα από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο Νόµος 

2190/1920 είναι ο αριθµός των εργαζοµένων.  Οι διακρίσεις του προσωπικού των 

εταιριών καθώς και ο τρόπος υπολογισµού του ετήσιου µέσου όρου εργαζοµένων 

είναι, επίσης, θέµατα που θα µας απασχολήσουν περαιτέρω.  

Εποµένως, οι έννοιες του ελέγχου της ανωνύµου εταιρίας, τα απαιτούµενα 

αριθµητικά κριτήρια για υπαγωγή ελέγχου από νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά 

γραφεία, και κυρίως οι εργασιακές σχέσεις µε τη µορφή εξαρτηµένης εργασίας θα 

µας απασχολήσουν ερευνητικά περαιτέρω. 
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Κεφάλαιο 1οΕισαγωγή και Θέση του Προβλήµατος 

1.1 Το πρόβληµα 
 

Ένα από τα τρία κριτήρια που ορίζει ο Νόµος 2190/1920 για την υπαγωγή 

ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο 

είναι ο αριθµός των εργαζοµένων. Σύµφωνα µε το Άρθρο 42α ο αριθµός του 

προσωπικού της ανωνύµου εταιρίας θα πρέπει να ισούται τουλάχιστον µε πενήντα 

άτοµα.  

Ο προβληµατισµός έγκειται ακριβώς στο γεγονός ότι ο Νόµος Περί 

Ανωνύµων Εταιριών δεν προχωρά στην αποσαφήνιση του όρου προσωπικού εντός 

της εταιρίας. Ως γνωστόν, εντός των µεγάλων ανωνύµων εταιριών απασχολούνται 

άτοµα µε διαφόρων ειδών εργασιακή σχέση µε την επιχείρηση, εξαρτηµένων και 

ανεξάρτητων.  

Σκοπός, εποµένως, της προκείµενης εργασίας είναι να δώσει πρακτική 

ερµηνεία στην έννοια του προσωπικού των ανωνύµων εταιριών, σε περίπτωση που το 

αριθµητικό αυτό κριτήριο είναι καθοριστικό για την υπαγωγή ελέγχου σε νόµιµο 

ελεγκτή/ ελεγκτικό γραφείο. 

Προκειµένω να επιτευχθεί ο στόχος της διπλωµατικής ταύτης εργασίας, η 

καθοδήγηση για την επίλυση του προβλήµατος θα επέλθει από το Ατοµικό Εργατικό 

∆ίκαιο και συγκεκριµένα από την ανάλυση των µορφών εξαρτηµένης εργασίας, 

εφόσον παρατεθεί η ελεγκτική διαδικασία που προϋποθέτει την ύπαρξη κριτηρίων 

και ελέγχου ανωνύµων εταιριών. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παράθεση των κριτηρίων ελέγχου που 

καθορίζουν τη συµµετοχή του νοµίµου ελεγκτή στην ελεγκτική διαδικασία των 

οικονοµικών καταστάσεων των ανωνύµων εταιριών. Επί τούτου δίνονται 

πληροφορίες για ποίες κατηγορίες εταιριών προϋποθέτουν την επικύρωση των 

αποτελεσµάτων των ανωνύµων εταιριών από ορκωτό ελεγκτή, ενώ περιγράφονται τα 

χαρακτηριστικά όσων λογιστών - νοµίµων ελεγκτών διαπράττουν έλεγχο στις µεσαίες 

και µικρές ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία 

αριθµητικά κριτήρια βάσει Νόµου. Επίσης δε παραλείπεται η αναφορά στον 

υπολογισµό των κριτηρίων ελέγχου, ενώ έµφαση δίνεται στον αριθµητικό τύπο βάσει 

του οποίου υπολογίζεται ο ετήσιος µέσος όρος του προσωπικού, θέµα που απασχολεί 

το σύνολο της έρευνας. Τέλος, ολοκληρώνεται η ελεγκτική επισκόπηση µε το 
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αποτέλεσµα του ελέγχου και τις διάφορες εκβάσεις που µπορεί να λάβει, χωρίς 

βεβαίως να εξαιρεθεί η αναφορά στο φορολογικό πιστοποιητικό ως απόδειξη του 

συνολικού ελέγχου. 

 Σε δεύτερο επίπεδο, επικεντρώνεται η ανάλυση στο κύριο αντικείµενο του 

Ατοµικού Εργατικού ∆ικαίου, την εξαρτηµένη µορφή εργασίας και τις διακρίσεις 

αυτής, εφόσον έπειτα από ερευνητική αναζήτηση λαµβάνεται ως δεδοµένο πως ως 

προσωπικό της ανωνύµου εταιρίας λογίζονται οι παρέχοντες εξαρτηµένη εργασία 

προς αυτήν. Συµβάσεις που έχουν παγιωθεί µε το πέρας του χρόνου και συµβάσεις 

που εµφανίστηκαν από τις ανάγκες της αγοράς και της οικονοµίας, προκειµένου να 

εξασφαλιστεί η ευελιξία του σύγχρονου εργαζόµενου, αναλύονται περαιτέρω µε τα 

βασικά χαρακτηριστικά έκαστης. Απόσταγµα, ας µου επιτραπεί η έκφραση, κάθε 

αναφοράς είναι η τελική σύνδεση µε το ερευνητικό στοιχείο της εργασίας, το 

αριθµητικό κριτήριο των εργαζοµένων που νοµοθετείται µε το Ν. 2190/20.  

Προσωπική µου επιδίωξη, έχοντας τω γνῶθι σ’ αὐτόν καθότι επαγγέλλοµαι 

λογιστικά και όχι νοµικά, δεν ήταν εξ αρχής να συµµετέχω ερευνητικά στην 

αποσαφήνιση της εργατικής ορολογίας, αντιθέτως να επιλέξω τα σηµεία του 

Εργατικού ∆ίκαιου που άπτονται της Ελεγκτικής, µε αποτέλεσµα να προκύψει ένα 

χρηστικό εγχειρίδιο για όσους κληθούν να προβληµατιστούν µε το κριτήριο του 

προσωπικού της ανωνύµου εταιρίας. 

 

Λέξεις – κλειδιά: Ελεγκτική, Εργατικό ∆ίκαιο, εργαζόµενος, νόµιµος 

ελεγκτής, αριθµητικά κριτήρια ελέγχου, εξαρτηµένη εργασία, συµβάσεις 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. 
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Κεφάλαιο 2ο Νοµοθετικό Πλαίσιο Ελέγχου Οικονοµικών 

Καταστάσεων 

2. Εισαγωγή 
Η απαρχή του ελέγχου σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τοµέα της οικονοµίας, 

εγχώρια και παγκοσµίως συνδέεται µε το θεσµό της Ανώνυµης Εταιρίας (Α.Ε.).  Η 

νοµική µορφή των ανωνύµων εταιριών έκανε για πρώτη φορά την εµφάνιση της στην 

Ελλάδα το 1822 από τον Ναπολεόντειο Εµπορικό Κώδικα, που είχε εισήχθη 

αυτούσιος στο Ελληνικό ∆ίκαιο. Ενώ µερικά χρόνια αργότερα, το 1835, 

προσαρµόζεται στο ελληνικό γίγνεσθαι και παίρνει τη µορφή που ισχύει µέχρι 

σήµερα, ως Ελληνικός Εµπορικός Κώδικας. 

Ως εταιρική οντότητα, η Ανώνυµη Εταιρία δεν είχε την ίδια απήχηση σε όλες 

τις περιόδους ύπαρξης της στην Ελληνική οικονοµία. Σε παγκόσµιο επίπεδο, η 

Βιοµηχανική Επανάσταση του 19ου αιώνα διέδωσε την χρησιµότητα των Α.Ε., στην 

Ελληνική επικράτεια όµως, που όλα συµβαίνουν µε έναν ελαφρώς ετεροχρονισµό, 

ξεκίνησαν να συστήνονται ανώνυµες εταιρίες δειλά στα τέλη του αιώνα στους 

κλάδους της τραπεζικής και των ασφαλίσεων.  Ενώ στις αρχές του 20ου αιώνα 

κερδίζει έδαφός στην ελληνική αγορά και ειδικά µετά το 1921. Οικογενειακές 

επιχειρήσεις µετατρέπονται σε ανώνυµες για φορολογικούς λόγους και ολοένα 

εντείνεται η νέα αυτή νοµική εταιρική µορφή. 

Παρόλα αυτά, εξαιτίας της σύνδεσης των πρώτων ανωνύµων µε τις 

οικογενειακές επιχειρήσεις, δεν είχε δηµιουργηθεί η ανάγκη για ένα ανεξάρτητο 

νοµικό εργαλείο, το οποίο θα καθορίζει την έναρξη, λειτουργία και εκκαθάριση των 

εταιριών αυτών. Το πρώτο νοµοθέτηµα που κάλυψε αυτήν την έλλειψη ήταν ο Νόµος 

1348/1918, σκοπός του οποίου ήταν η προστασία των επιχειρήσεων και των µετόχων 

από την κερδοσκοπία και την απάτη. Με αυτή την πρώτη καθοδήγηση είχε γίνει µία 

προσπάθεια κάλυψης βασικών αναγκών των εταιριών, λ.χ. παρακολούθηση βασικών 

λογιστικών µεγεθών, καταγραφή αποθεµάτων, υπολογισµός κερδών, συµπλήρωση 

οικονοµικών καταστάσεων.   

Ο Νόµος 1348/1918 ιστορικά χαρακτηρίζεται ως προοίµιο του βασικού 

Νόµου περί Ανωνύµων Εταιριών, του Νόµου 2190/1920, ο οποίος διατηρεί την ισχύς 

του ως σήµερα µε ελάχιστες τροποποιήσεις, συνήθως στα αναφερόµενα χρηµατικά 

όρια.  Η πιο πλήρης νοµολογία για κάθε ενέργεια που σχετίζεται µε τις ανώνυµες 

εταιρίες και τους δρώντες αυτών. Είναι ο νόµος που παγίωσε την ύπαρξη διοικητικών 



 

4 

 

συµβουλίων, εσωτερικού ελέγχου αλλά και εξωτερικού, από νόµιµους ελεγκτές. 

Κατηγοριοποίησε τις ανώνυµες εταιρίες σε µεγέθη και έθεσε το πλαίσιο εντός του 

οποίου πρέπει να καταρτούνται οι οικονοµικές καταστάσεις.  

Εποµένως, οι ελεγκτές, συνοδοιπόροι στο δρόµο εξέλιξης και σταθεροποίησης 

της ανώνυµης εταιρίας, από τις αρχές του 20ου αιώνα είχαν την απαραίτητη εξουσία 

για την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Στο αρχικό στάδιο των µετατρεπόµενων 

ανωνύµων από οικογενειακές επιχειρήσεις, ο έλεγχος ήταν εκ των πραγµάτων 

δύσκολος, καθότι δεν υπήρχαν ούτε καν καταρτισµένα άτοµα. Στη πορεία και µε 

βάση το Νόµο 2190, πέραν της επίσηµης εξουσιοδότησης προς ελεγκτές για 

διενέργεια ελεγκτικής διαδικασίας, διαµορφώθηκαν τα ανάλογα χαρακτηριστικά, 

προαπαιτούµενα για την άσκηση επαγγέλµατος ως ελεγκτής.  

Κατ’ αυτό το τρόπο εµφανίστηκε η Ελεγκτική στην Ελλάδα, η οποία σήµερα 

έχει τη µέγιστη σηµασία για την ευρυθµία των εταιριών, καθώς η υποκειµενική 

άσκηση αυτής, κατά την µεταπολιτευτική περίοδο, έφερε την πλειοψηφία του 

επιχειρηµατικού κόσµου στο χείλος της πτώχευσης.   

Ξεπερνώντας, λοιπόν, το ιστορικά εισαγωγικά στοιχεία, η προκείµενη συγγραφική 

προσπάθεια έρχεται να αγγίξει την ελεγκτική διαδικασία υπό την ισχύουσα 

νοµοθεσία 

 

2.1 Τακτικός Έλεγχος Ανωνύµου Εταιρίας – Προϋποθέσεις Ελέγχου 
 

Ο τακτικός έλεγχος από τα αρµόδια όργανα των ορκωτών ελεγκτών σε ετήσια 

βάση δίνει το αντίστοιχο κύρος ώστε να εγκριθούν σε επόµενο στάδιο οι οικονοµικές 

καταστάσεις από τα µέλη της Γενικής Συνέλευσης της εταιρίας.  

Οι νεοϊδρυθείσες ανώνυµες εταιρίες καλούνται βάσει νόµου εντός του πρώτου 

τριµήνου από τη σύσταση τους να ορίσουν ελεγκτές για τον έλεγχο των καταστάσεων 

της πρώτης εταιρικής χρήσης. Εφεξής, για τις επόµενες χρήσεις, οι ορκωτοί ελεγκτές 

διορίζονται από την τακτική Γενική Συνέλευση  που λαµβάνει χώρα κατά τη διάρκεια 

των λοιπών εταιρικών χρήσεων.  Οι ευθύνες για την παράλειψη διορισµού ορκωτού 

ελεγκτή- λογιστή θα επιρριφθούν στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εάν δεν 

συµπεριλάβουν ως θέµα ηµερησίας διάταξης τον ορισµό των ελεγκτών των 

οικονοµικών καταστάσεων, στα λοιπά θέµατα της τακτικής ή έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης.  
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Η διάρκεια ελέγχου από συγκεκριµένους ορκωτούς ελεγκτές δε µπορεί να 

υπερβαίνει τις πέντε συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις, ενώ µπορούν να επανεκλέγουν 

µετά το πέρας δύο διαχειριστικών περιόδων. 

Τέλος, αν δεν αποδεχθούν οι εκλεγµένοι ορκωτοί ελεγκτές τον διορισµό τους 

από την εκάστοτε εταιρία εντός πενθηµέρου, τότε οι ενέργειες διορισµού νέων 

ελεγκτών ξεκινούν από την αρχή, ώστε να µην παρέλθει εταιρική χρήση χωρίς 

έλεγχο, καθότι απαγορεύεται δια νόµου. 

 

2.1.1 Ποιες A.E. υποχρεούνται να χρησιµοποιούν Ορκωτούς Ελεγκτές 
 

Ορισµένες είναι οι κατηγορίες ανωνύµων εταιρειών που υποχρεούνται από 

διάταξη νόµου να χρησιµοποιούν, για τον έλεγχό τους, ελεγκτές από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών (Σ.O.E.Λ.). Τέτοιες εταιρείες είναι: 

i. Οι τραπεζικές, οι ασφαλιστικές, οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, οι 

εταιρείες διαχειρίσεως αµοιβαίων κεφαλαίων, οι εταιρείες χρηµατοδοτικών 

µισθώσεων
1 

ii.  Οι ανώνυµες εταιρείες των οποίων οι µετοχές είναι εισαγµένες στο 

Χρηµατιστήριο, καθώς και αυτές που το µ. κεφάλαιο, εν όλω ή εν µέρει, έχει 

αναληφθεί µε δηµόσια εγγραφή2 

iii.  Οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών - E.Π.E.Y.3 

iv. Οι χρηµατιστηριακές A.X.E4 

v. Οι ανώνυµες ποδοσφαιρικές και καλαθοσφαιρικές εταιρείες5 

vi. Οι εταιρείες υδρεύσεως και αποχετεύσεως6 

vii.  H Kτηµατική Eταιρεία του ∆ηµοσίου7 

viii.  Οι ανώνυµες εταιρείες που υποχρεούνται να συντάσσουν ενοποιηµένες 

οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και οι συνδεµένες µ αυτές επιχειρήσεις8 

ix. Οι ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 6 του 

άρθρου 42α του K.N. 2190/20 

                                                           
1Άρθρο 3 § 1γ Π.∆. 226/92 
2 Άρθρο 3 § 1στ Π.∆. 226/92 
3 N. 2396/96 
4 N. 1806/86 
5 N. 2725/99 
6 Άρθρο 18 N. 1069/80 
7 Άρθρο 20 N. 973/79 
8 Άρθρο 3 § 1ε Π.∆. 226/92 
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Πέραν αυτών υπάρχουν ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες χρησιµοποιούν Ορκωτούς 

Ελεγκτές, παρότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση από το νόµο. ∆εν είναι απαραίτητο να 

υπάρχει σχετική διάταξη στο καταστατικό της εταιρείας. Απαιτείται, όµως, πάντοτε 

απόφαση της γενικής συνελεύσεως.9 

2.2 Αριθµητικά Κριτήρια Ελέγχου Οικονοµικών Καταστάσεων10 
 

Σε συνδυασµό των άρθρων 3611,36α12 και 42α του Ν. 2190/1920, όπου γίνονται 

εκτενείς αναφορές για τη διεκπεραίωση και τις προϋποθέσεις  του τακτικού ελέγχου, 

οι οικονοµικές καταστάσεις των ανωνύµων εταιριών, σε περίπτωση όπου ξεπεράσουν 

τα δύο από τα τρία αριθµητικά κριτήρια που καθορίζονται στη παράγραφο 6 του 

άρθρου 42α 13  , τότε υποχρεούνται να ελεγχθούν σε ετήσια βάση από ορκωτό 

ελεγκτή- λογιστή, σύµφωνα µε την αντίστοιχη περί ελεγκτών νοµολογία. 

Ανεξαρτήτως όµως κριτηρίων, υποχρεωτικός έλεγχος από ορκωτό ελεγκτή- λογιστή 

                                                           
9 Άρθρο 36 § 2 K.N. 2190/20 
10Mε το άρθρο 52 του N. 3604/2007 αναπροσαρµόστηκαν τα αριθµητικά κριτήρια των περιπτώσεων α’ 
και β’ της παρ. 5 του άρθρου 42α του K.N. 2190/1920 
11 Άρθρο 36. Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές 
Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές διορίζονται από την τακτική γενική συνέλευση, που λαµβάνει χώρα 
κατά τη διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης, σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία. Το καταστατικό ή 
έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριµήνου από τη σύσταση της εταιρείας, µπορεί να 
ορίζει ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές για την πρώτη εταιρική χρήση. Τα µέλη του διοικητικού 
συµβουλίου ευθύνονται έναντι της εταιρείας για την παράλειψη διορισµού ορκωτών ελεγκτών - 
λογιστών, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική γενική συνέλευση ή, 
στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, έκτακτη γενική συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης 
το διορισµό ορκωτών ελεγκτών - λογιστών. Για την παράλειψη του προηγούµενου εδαφίου τα µέλη 
του διοικητικού συµβουλίου ευθύνονται και κατά τις διατάξεις του άρθρου 57. Σε κάθε περίπτωση, ο 
διορισµός ορκωτών ελεγκτών - λογιστών από µεταγενέστερη γενική συνέλευση δεν επηρεάζει το 
κύρος του διορισµού τους. Οι ελεγκτές του παρόντος άρθρου µπορούν να επαναδιορίζονται, όχι όµως 
για περισσότερες από πέντε (5) συνεχόµενες εταιρικές χρήσεις. Μεταγενέστερος επαναδιορισµός δεν 
επιτρέπεται να λάβει χώρα, αν δεν έχουν παρέλθει δύο (2) πλήρεις χρήσεις. 
12Άρθρο 36α . Τακτικός έλεγχος της εταιρείας από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές. Ο έλεγχος κατά την 
προηγούµενη παράγραφο αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των ετήσιων οικονοµικών 
καταστάσεων από τη γενική συνέλευση. 
13Αρθρο 42α . Γενικές διατάξεις για τους ετήσιους λογαριασµούς (ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις). 
Κάθε εταιρία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του πρώτου µετά την έναρξη ισχύος αυτού 
του Νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία 
κριτήρια:  
 α) σύνολο ισολογισµού δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες (2.500.000) ευρώ, όπως αυτό 
προκύπτει από την άθροιση των στοιχείων Α µέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού που 
παραπέµπει το άρθρο 42γ και 
 β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ.  
 γ. µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτοµα, µπορεί να 
δηµοσιεύει συνοπτικό ισολογισµό, που να εµφανίζει µόνο τους λογαριασµούς οι οποίοι, στο υπόδειγµα 
που παραπέµπει το άρθρο 42γ, χαρακτηρίζονται µε γράµµατα και λατινικούς αριθµούς, µε το όρο ότι 
οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα διαχωρίζονται σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες, µε την 
έννοια της παραγράφου 6 του άρθρου 42ε. 
 Οι εταιρείες αυτές, εφόσον δεν υπάγονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 134, µπορούν 
να µην εκλέγουν τους ελεγκτές τους από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 
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γίνεται σε εταιρίες, οι οποίες ιδρύονται µε κεφάλαιο έναρξης τουλάχιστον 

3.000.000,00 €, κατά την πρώτη εταιρική χρήση.  

Συγκεκριµένα, τα κριτήρια ελέγχου από Ορκωτό Ελεγκτή- Λογιστή έχουν ως 

εξής: 

i. Σύνολο ενεργητικού (ισολογισµού) 2.500.000,00 ευρώ. 

ii.  Καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών14 5.000.00,00 ευρώ. 

iii.  Μέσος όρος προσωπικού χρήσεως 50 άτοµα. 

Πρόβλεψη, παρά ταύτα, έγινε, επίσης, για όσες ανώνυµες εταιρίες δεν 

υπερβαίνουν τα δύο από τα τρία αριθµητικά κριτήρια, αλλά ο κύκλος εργασιών τους 

ξεπερνά το 1.000.000,00 €. 

Για τις προαναφερόµενες εταιρίες υπάρχει µία νόµιµη ευελιξία όσον αφορά τον 

έλεγχο των οικονοµικών τους καταστάσεων. Είτε µε µνεία στο καταστατικό τους, είτε 

µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να διοριστούν ένας ορκωτός ελεγκτής- 

λογιστής ή τουλάχιστον δύο ελεγκτές µε χαρακτηριστικά που θα αναφερθούν εν 

συνεχεία, για να επιβεβαιώσουν την ορθή απεικόνιση των αποτελεσµάτων των 

εταιριών. Η διάρκεια ισχύος των επιλεγόµενων ελεγκτών, επίσης, δε µπορεί να 

ξεπερνά τα πέντε συνεχή έτη, ενώ δύναται να επανέλθουν µετά από δύο εταιρικές 

χρήσεις. 

 

2.2.1 Υπολογισµός Πρώτου Κριτηρίου- Ενεργητικό Ισολογισµού 
 

Ως Ενεργητικό Ισολογισµού νοείται όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των 

στοιχείων Α µέχρι Ε του ενεργητικού στο υπόδειγµα ισολογισµού που παραπέµπει το 

άρθρο 42γ του Νόµου 2190/1920. Επίσης νοείται το Ενεργητικό που διαµορφώνεται 

σε 12µηνη χρήση. Αν πρόκειται για ενδιάµεση εταιρική χρήση, που λόγω αλλαγής 

της ηµεροµηνίας κλεισίµατος αυτής, περιλαµβάνει χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο ή 

µικρότερο του 12µήνου, εφαρµόζονται αναλογικά τα παραπάνω. 

 

2.2.2 Υπολογισµός ∆εύτερου Κριτηρίου- Ενεργητικό Ισολογισµού- 
Καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών 
 

                                                           
14Συνυπολογίζονται µόνο τα έσοδα από τη κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. 
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Ως καθαρός κύκλος εργασιών νοείται ο ετήσιος σε 12µηνη χρήση. Εάν 

πρόκειται για την πρώτη εταιρική χρήση και περιλαµβάνει αυτή µεγαλύτερο ή 

µικρότερο του 12µήνου χρονικό διάστηµα, τότε γίνεται αναγωγή του κύκλου 

εργασιών που πραγµατοποιήθηκε κατά τη χρήση αυτή για να διαπιστωθεί αν υπάρχει 

υπέρβαση του ορίου των 5.000.000,00 ευρώ. 

2.2.3 Υπολογισµός Τρίτου Κριτηρίου-Αριθµητικός Τύπος Υπολογισµού Μέσου 
Όρου Προσωπικού15 
 

Ο µέσος όρος προσωπικού προκύπτει από το σύνολο των εργαζοµένων κατά 

την προηγούµενη διαχειριστική περίοδο µε εξαρτηµένη εργασία είτε απασχολείται 

µόνιµα είτε έκτακτα είτε είναι διοικητικό είτε εργατοτεχνικό και ανεξαρτήτως του 

τόπου και χώρου απασχόλησης αυτών.16 

Για τον υπολογισµό λαµβάνεται υπόψη το σύνολο των ηµεροµισθίων του 

έτους (ηµέρες ασφάλισης) δια του αριθµού των εργασίµων ηµερών του έτους. Ως 

παράδειγµα παρατίθεται το εξής:  

Ηµεροµίσθια χρήσης 2013: 15.700 & Εργάσιµες ηµέρες έτους: 300 

15.700/300=52 άτοµα µέσος όρος προσωπικού 

 

2.3 Ελεγκτές Μεσαίων και Μικρών Ανωνύµων Εταιριών 
 

Οι ελεγκτές που προαναφέρθηκαν και µπορούν να αντικαταστήσουν το ρόλο του 
ορκωτού ελεγκτή πρέπει να έχουν σωρευτικά τα εξής χαρακτηριστικά: 

i. Να είναι κάτοχοι πτυχίου οικονοµικής σχολής ανωτάτου ακαδηµαϊκού 

ιδρύµατος 

ii.  Να είναι µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος 

iii.  Να είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλµατος Λογιστή- Φοροτεχνικού Α τάξεως  

Κατά την αρχική συµφωνία ορίζονται, επίσης, οι αναπληρωτές αυτών και η 

αµοιβή τους. Προς διευκρίνιση, ποσοστό της αµοιβής παρακρατείται και αποδίδεται 

στο Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος, όπως θα παρατεθεί παραδειγµατικά εν 

συνεχεία. 

                                                           
15 ΠΟΛ.1198/23.7.2002 
16 Στις περιπτώσεις λειτουργίας εποχιακών επιχειρήσεων στον αριθµό των εργασίµων ηµερών του 
έτους δεν υπολογίζεται το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο η επιχείρηση δεν βρίσκεται σε λειτουργία. 
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Εδώ έχουµε ουσιαστική τροποποίηση βάσει των άρθρων 45 και 46 του N. 

3604/2007 σε σχέση µε το προϊσχύον καθεστώς, το οποίο απαιτούσε από τους µη 

Ορκωτούς Ελεγκτές, απλώς άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το 

Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδος.  

Παρά ταύτα, υπάρχουν περιορισµοί στις κατηγορίες των προσώπων που µπορεί 

να συµπεριλαµβάνονται στους ελεγκτές, ασχέτως αν κατέχουν τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά. 

Με αποτέλεσµα να µην επιτρέπεται ο διορισµός ως ελεγκτών στα µέλη που 

µετέχουν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ελεγχόµενης εταιρίας, στους µετόχους που 

εκπροσωπούν µεγαλύτερο από 1/20 του καταβεβληµένου κεφαλαίου της ανώνυµης 

εταιρίας, καθώς και συγγενών αυτών µέχρι δεύτερου βαθµού εξ’ αίµατος ή 

αγχιστείας. 

Επίσης, δεν λαµβάνουν το ρόλο του ελεγκτή υπάλληλοι της ελεγχόµενης εταιρίας, 

ή όντας υπάλληλοι λοιπών εταιριών που ανήκουν, ενδεχοµένως, στον όµιλο. 

Τέλος, έχει προνοηθεί να τιµωρείται µε φυλάκιση ο κάθε ελεγκτής που δεν τηρεί 

εχεµύθεια σχετικά µε τα στοιχεία και τη λειτουργία της εταιρίας, καθώς επίσης του 

ασκείται ποινή αν δέχτηκε κώλυµα κατά τη διενέργεια των έλεγχων και δε το 

δήλωσε. 

 

2.4 Υποχρεώσεις και ∆ικαιώµατα Ελεγκτών 
 

Εφόσον, λοιπόν, ολοκληρωθεί η διαδικασία του διορισµού, οι ελεγκτές 

οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου, να παρακολουθούν τις 

λογιστικές ενέργειες της ελεγχόµενης οντότητας, να λαµβάνουν γνώση για τις 

καταχωρίσεις στα βιβλία των πρακτικών διοικητικών και γενικών συνελεύσεων, για 

να διατηρούν εικόνα για τυχόν αλλαγές µέσα στη χρήση. ∆ικαιούνται, επίσης, να 

ζητούν κάθε έγγραφο δηµόσιας υπηρεσίας ή συναλλασσοµένου σχετίζεται µε την 

εταιρία και µπορεί να επηρεάσει την πολίτικη αυτής φορολογιστικά, και σε 

περίπτωση που δεν είναι αποδέκτες, να απευθύνονται ευθέως στον αντίστοιχο φορέα- 

αποστολέα ή λήπτη του εγγράφου.  

Η άποψη που επικρατεί στους οικονοµικούς κύκλους εγχώρια είναι πως οι 

ελεγκτές, πέραν του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών που αναλαµβάνουν τις µεγάλες 

ανώνυµες εταιρίες, δεν είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας τον επιταγή του νόµου, 



 

10 

 

όπως περιγράφθηκε πρωτύτερα. Είναι χαµηλά αµειβόµενοι και συνήθως ασκούν 

παράλληλη συναφή δραστηριότητα, η οποία δεν τους επιτρέπει να προσκολλούνται 

σε µία µόνο εταιρία. 

Με νεότερη απόφαση του απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονοµίας και 

Οικονοµικών (αριθ. 4661/∆ΕΚΟ/193/12.02.2002 ΦΕΚ 189/Β/20.02.2002) 

µετατράπηκαν τα όρια αµοιβών των Ελεγκτών ανωνύµων εταιριών σε ευρώ, ως εξής: 

i. Ποσοστό 40% για κύκλο εργασιών µέχρι ποσού 586.940 ευρώ 

ii.  Ποσοστό 30% για κύκλο εργασιών µέχρι ποσού 880.410 ευρώ 

iii.  Ποσοστό 25% για κύκλο εργασιών µέχρι ποσού 1.760.821 ευρώ 

iv. Ποσοστό 20% για κύκλο εργασιών µέχρι ποσού 1.760.822 και άνω ευρώ 

Η αµοιβή του καθενός εκ των ελεγκτών δε µπορεί να είναι κατώτερη των 147 

ευρώ.17 

Αντιθέτως, οι ελεγκτές του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς 

δραστηριοποιούνται βάσει δικού τους κανονισµού, διαπραγµατεύονται διαφορετικές 

αµοιβές, ανάλογες του χρονοβόρου έργου της ελεγκτικής, το οποίο δεν επιδέχεται 

περιορισµούς, όπως στην πρώτη περίπτωση.   

Στο δια ταύτα, παρόλα αυτά, οι ελεγκτές υποχρεούνται ακόµη εκ νόµου να 

παρευρίσκονται στις γενικές συνελεύσεις των ελεγχόντων οντοτήτων και να 

παρέχουν τις όποιες πληροφορίες σχετικά µε τους ελέγχους που διεπράχθησαν στα 

βιβλία και τις οικονοµικές καταστάσεις. Το γεγονός αυτό δε συνεπάγεται την 

ακυρότητα των συνελεύσεων, σε περίπτωση απουσίας των ελεγκτών, όπως επίσης, δε 

σηµαίνει ότι οι πληροφορίες θα δοθούν στους µετόχους των ανωνύµων εταιριών 

χωρίς την έγκρισή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν µε αίτηση τους από τον πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης των µετόχων. Η 
                                                           
17
Παραδειγµατικά, έστω ότι έχουµε την ανώνυµη εταιρία «Α», η οποία ελέγχεται από δύο Ελεγκτές για 

τη χρήση 2013, της οποίας ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1.540.452,04€. Η αµοιβή για το καθένα από 
τους ελεγκτές θα είναι ως εξής: 
 

Κύκλος Εργασιών Κλιμάκιο Ποσοστό Αμοιβή ανά Ελεγκτή 

1.540.452,04 586.940 40% 234,78 

 293.469 30% 88,04 

 660.043,04 25% 165,01 

Σύνολο 1.540.452,04  487,83 

 

Από το ποσοστό των 487,83 € θα παρακρατηθεί ποσοστό δέκα τοις εκατό, δηλαδή 48,78€, το οποίο θα 
κατατεθεί στο λογαριασµό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ του Οικονοµικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδος και το υπόλοιπο είναι η καθαρή αµοιβή του ελεγκτή. 
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συνέλευση είναι υποχρεωτική να πραγµατοποιηθεί από το ∆.Σ. της ελεγχόµενης 

εταιρίας εντός δέκα ηµερών από την αίτηση µε ηµερήσια διάταξη τα θέµατα που 

θέτει ο/ οι ελεγκτές. Οπωσδήποτε, η χρονολογία της συνεδριάσεως της γενικής 

συνελεύσεως δεν µπορεί να προσδιορισθεί σε χρόνο που να απέχει υπερβολικά από 

τη χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο µε την αρχή της 

καλής πίστεως και θα συνιστούσε κατάχρηση δικαιώµατος. 

Ευθύνη Ελεγκτών 

Οι ελεγκτές, όπως κάθε δραστηριότητα, υπόκεινται όχι µόνο σε δικαιώµατα, 

αλλά και υποχρεώσεις. Ευθύνονται για κάθε πταίσµα και σε περίπτωση αυτού 

υποχρεούνται σε αποζηµίωση της ελεγχόµενης εταιρίας, γεγονός το οποίο δεν µπορεί 

να αλλάξει µε καµία αναφορά ή µεταβολή στο καταστατικό των εταιριών. Μετά το 

πέρας δύο ετών, η όποια αξίωση έχει δηµιουργηθεί λόγω πταίσµατος, παρόλα αυτά, 

παραγράφεται. 

Οι ελεγκτές της Α.Ε., εάν από αµέλεια θεώρησαν ως νοµίµως έχοντα 

ισολογισµό που συντάχθηκε παρά το νόµο ή το καταστατικό, τιµωρούνται µε 

φυλάκιση µέχρι τριών µηνών και µε χρηµατική ποινή τουλάχιστον χιλίων ευρώ ή µε 

τη µία των ποινών αυτών. Σε περίπτωση, όµως, υπάρξεως δόλου τιµωρούνται µε 

φυλάκιση και πλέον των τριών µηνών. 

Οι ελεγκτές Ανωνύµων Εταιριών, που δεν τήρησαν απόλυτη εχεµύθεια, 

σχετικά µε όσα πληροφορήθηκαν για τη λειτουργία της εταιρίας, την οποία έλεγξαν, 

τιµωρούνται µε φυλάκιση µέχρι τριών µηνών. Με την ίδια ποινή τιµωρούνται και οι 

ελεγκτές, που δεν δήλωσαν κώλυµα ασκήσεως ελέγχου, αν υπηρετούν κατά 

οποιοδήποτε τρόπο στην εταιρία ή είναι µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή είχαν τις 

παραπάνω ιδιότητες οποτεδήποτε σε διάστηµα δύο ετών πριν την ηµέρα που τους 

ανακοινώθηκε και δέχθηκαν το διορισµό τους ως ελεγκτών. 

Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κάθε υπάλληλος της εταιρίας, που 

εκ προθέσεως αρνείται να δώσει τις πληροφορίες και τα στοιχεία, τα οποία ζητούν οι 

ελεγκτές ή παρεµβάλλει δυσχέρειες στο έργο τους, τιµωρείται µε χρηµατική ποινή 

τουλάχιστον χιλίων (1.000,00€). 

2.5 Αποτέλεσµα Ελέγχου- Φορολογικό Πιστοποιητικό 
 

Το αποτέλεσµα της ελεγκτικής διαδικασίας αποτυπώνεται στο φορολογικό 

πιστοποιητικό, ευρέως πλέον έγγραφο εκ µέρους των ελεγκτών, καθώς η 
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σηµαντικότητα στις µνηµονιακές περιόδους είναι εµφανέστατη. Συγκεκριµένα, 

σύµφωνα µε το Ν. 2238/1994 οι Νόµιµοι Ελεγκτές εκδίδουν υποχρεωτικά το 

φορολογικό πιστοποιητικό ως απόδειξη ελέγχου, ταυτοχρόνως µε τον τακτικό έλεγχο. 

Η πιο πρόσφατη και πλήρης περιγραφική διαδικασία εξαγωγής του προαναφερόµενου 

πιστοποιητικού έλαβε χώρα µόλις το 2011 µε Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου 

Οικονοµικών, όπου περιγράφονται σε ικανοποιητικό βαθµό η διαδικασία, ο τρόπος 

και ο τύπος του εγγράφου, καθώς και το γεγονός ότι η έκδοση του είναι ευθύνη του 

ελεγκτή που διέπραξε τον τακτικό έλεγχο. 

Όσον αφορά τα λοιπά φορολογικά έντυπα, ανήκουν στο περιβάλλον ευθυνών 

των αντιστοίχων διοικητικών συµβουλίων των ελεγχόµενων εταιριών, ενώ 

συνυπολογίζονται και υπογράφονται από τους λογιστές – εσωτερικούς υπαλλήλους/ 

εξωτερικούς συνεργάτες. 

Σε υποχρεωτική λήψη του φορολογικού πιστοποιητικού, εκτός από τις 

ανώνυµες εταιρίες, οι οποίες βάσει αριθµητικών κριτηρίων ελέγχονται από ελεγκτές, 

υποχρεώνονται επίσης: 

Οι εταιρίες που συντάσσουν είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά ετήσιες οικονοµικές 

καταστάσεις και ετήσιες ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και ετήσιες 

ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε βάση τα ∆ιεθνή Πρότυπα 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

i. Τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζικών και ασφαλιστικών εταιρειών 

ii.  Το περιεχόµενο του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού 

2.5.1 Φορολογικό Πιστοποιητικό 
 

Το ετήσιο φορολογικό πιστοποιητικό διακρίνεται σε δύο τµήµατα: 

i. Την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης 

ii.  Το προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

Όσον αφορά την έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης, µπορεί να λάβει τρείς 

διαφορετικές εκδοχές: 

i. Να διεξαχθεί συµπέρασµα µε επιφύλαξη 

ii.  Να διεξαχθεί συµπέρασµα χωρίς επιφύλαξη 

iii.  Να παρουσιαστεί αδυναµία συµπεράσµατος ή να είναι αρνητικό 
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Αντιστρόφως σχολιάζοντας, η τρίτη περίπτωση είναι η λιγότερο χρονοβόρα από 

άποψη διαδικαστικών επακόλουθων των ελέγχων, αλλά και αυτή µε τα περισσότερα 

εµπόδια κατά την εκπόνηση της. Εν προκειµένω σε περίπτωση αδυναµίας έκφρασης 

συµπεράσµατος, δηλώνεται ρητά το γεγονός, εφόσον κατά τη διενέργεια του ελέγχου, 

προφανώς, εντοπίστηκαν προβλήµατα κατά τη συλλογή των απαιτούµενων εγγράφων 

και ανταπόκρισης από τους ιθύνοντες της εταιρίας. Υπάρχει, επίσης το ενδεχόµενο, 

αρνητικού συµπεράσµατος, εάν ο βαθµός των προβληµάτων ξεπεράσει τα όρια της 

επαλήθευσης των ελεγκτικών διαδικασιών. 

Στη δεύτερη εκδοχή, χωρίς επιφύλαξη, εντός δεκαπενθηµέρου από την υποβολή 

της έκθεσης στο Υπουργείο Οικονοµικών, αποστέλλεται στην ελεγχόµενη εταιρεία 

επιστολή όπου αναφέρεται ότι δεν εντοπίστηκαν παραβάσεις, αυτό γίνεται δεκτό από 

το Υπουργείο Οικονοµικών και µπορούν να οριστικοποιηθούν οι εγγραφές στα βιβλία 

της ελεγχόµενης εταιρίας, εφόσον ολοκληρώθηκε ο έλεγχος. 

Σε περίπτωση όπου δίνεται έµφαση ως συµπληρωµατικό της δήλωσης περί 

απουσίας επιφύλαξης, αλλά παρόλα αυτά, υπάρχουν θέµατα προς έµφαση, τότε 

ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία. Εκδίδεται από την αρµόδια ελεγκτική 

υπηρεσία εντολή ελέγχου για τα θέµατα έµφασης. Οι έλεγχοι διενεργούνται από τις 

αρµόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες και ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο των 

δεκαοκτώ µηνών από την προθεσµία υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές/ 

Ελεγκτικά Γραφεία της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο Υπουργείο 

Οικονοµικών. Μετά τη βεβαίωση τυχόν φόρων ο έλεγχος θεωρείται περαιωµένος. 

Τέλος, όταν υπάρχει επιφύλαξη για τη φορολογιστική συµµόρφωση της εταιρίας, 

εκδίδεται εντολή ελέγχου από την αντίστοιχη ελεγκτική υπηρεσία, αν υπάρχουν 

ορισµένα συγκεκριµένα θέµατα προς έλεγχο, δίνονται οι ανάλογες διευκρινήσεις, 

καθώς επίσης και όποιο άλλο έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την ολοκλήρωση του 

ελέγχου. 

2.5.2 Προσάρτηµα αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 
 

Συντάσσεται σύµφωνα την Υπουργική Απόφαση 1159/2011 και περιλαµβάνει: 

i. Πληροφοριακά στοιχεία για την ελεγχόµενη εταιρία 

ii.  Ανάλυση των ευρηµάτων που προκύπτουν από τον έλεγχο 
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iii.  Βεβαίωση ότι τα δεδοµένα του φορολογικού ελέγχου τέθηκαν 

εγγράφως υπόψη της επιχείρησης και αυτή διατύπωσε εγγράφως τις 

σχετικές παρατηρήσεις της 

Εφόσον οι παραβάσεις έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο των ελεγκτών 

περιλαµβάνονται και οι απόψεις της διοίκησης της εταιρίας και του λογιστή που 

υπογράφει τις φορολογικές καταστάσεις, ο οποίος πρέπει να αιτιολογήσει γιατί δεν 

εντόπισε την παράβαση . 

2.5.3 Τεκµηρίωση Φορολογικού Ελέγχου 
 

Για κάθε Έκθεση Φορολογικής Συµµόρφωσης τηρείται: 

i. Αναλυτικός Φάκελος Τεκµηρίωσης  

ii.  Αναλυτική Έκθεση Τεκµηρίωσης στην οποία περιγράφεται αναλυτικά η 

ελεγκτική διαδικασία και τεκµηριώνονται για κάθε φορολογικό αντικείµενο 

τα ευρήµατα του ελέγχου, είτε αφορούν σε πλήρη συµµόρφωση της εταιρίας 

µε τη φορολογική νοµοθεσία, είτε υπάρχουν παραβάσεις σε επιµέρους τοµείς 

iii.  Συµπληρωµένο πρόγραµµα ελέγχου στο οποίο, για κάθε ελεγκτικό βήµα, 

γίνεται παραποµπή στο φάκελο ελέγχου 

iv. Μέρος της ελεγκτικής τεκµηρίωσης αποτελεί το Προσάρτηµα των 

Αναλυτικών Πληροφοριακών Στοιχείων 

Η τεκµηρίωση πρέπει να πραγµατοποιείται βάσει του ∆ιεθνούς Ελεγκτικού 

Προτύπου 3000 κατ’ ελάχιστο να δίνει τη δυνατότητα σε έναν τρίτο έµπειρο ελεγκτή 

να µπορεί να επαληθεύσει την εκτελεσθείσα εργασία και το εξαχθέν συµπέρασµα. 

Ο αναλυτικός φάκελος τεκµηρίωσης διατηρείται από τους ελεγκτές που 

περάτωσαν τον έλεγχο για τουλάχιστον 7 έτη από την ηµεροµηνία έκδοσης της 

ετήσιας έκθεσης και είναι στη διάθεση των ελεγκτικών υπηρεσιών του ∆ηµοσίου 

Τοµέα όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

 

2.5.4 Χρονοδιάγραµµα έκδοση Φορολογικού Πιστοποιητικού 
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Η έκθεση φορολογικής συµµόρφωσης ολοκληρώνεται και υποβάλλεται στην 

ελεγχόµενη εταιρία το αργότερο δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία υποβολής της 

δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. 

Επίσης, συµπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 

Οικονοµικών από τους Νόµιµους Ελεγκτές και συγκεκριµένα στην βάση δεδοµένων 

που τηρεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων το αργότερο σε 10 

µέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία έγκρισης του ισολογισµού της επιχείρησης 

από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Η τεκµηρίωση του ως άνω φορολογικού ελέγχου ολοκληρώνεται εξήντα 

µέρες µετά την υποβολή της Έκθεσης Φορολογικής Συµµόρφωσης στο Υπουργείο 

Οικονοµικών, ανεξάρτητα αν από τον έλεγχο προέκυψαν παραβάσεις. 

Ενδεικτικά, η διαδικασία ολοκλήρωσης έχει ως εξής: 

Τέλος 

Χρήσης 

Υποβολή 

∆ήλωσης 

Φορολογίας 

Εισοδήµατος 

Υποβολή 

Έκθεσης στην 

ελεγχόµενη 

εταιρία 

Καταληκτική 

ηµεροµηνία 

έγκρισης των 

Ο.Κ. από τη 

Γ.Γ.Π.Σ. 

Ηλεκτρονική 

υποβολή 

Έκθεσης στη 

Γ.Γ.Π.Σ. 

Ολοκλήρωση 

τεκµηρίωσης 

του 

φορολογικού 

ελέγχου 

30.06.2013 10.11.2013 21.11.2013 30.12.2013 10.01.2014 12.03.2014 

31.12.2013 10.05.2014 21.05.2014 29.06.2014 10.07.2014 10.09.2014 

 

Σε περίπτωση ελέγχου από το Υπουργείο Οικονοµικών, οι έλεγχοι 

ολοκληρώνονται σε διάστηµα όχι αργότερο από δέκα οκτώ µήνες από την προθεσµία 

υποβολής από τους Νόµιµους Ελεγκτές της έκθεσης φορολογικής συµµόρφωσης στο 

Υ.Ο.. 

Κατ’ εξαίρεση, οι έλεγχοι µπορεί να γίνουν µέχρι την ηµεροµηνία παραγραφής 

της χρήσης στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

i. Άσκηση δίωξης µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις 

περί νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες 

ii.  Λήψη ή έκδοση πλαστών/ εικονικών φορολογικών στοιχείων 

iii.  Συναλλαγές µε ανύπαρκτες φορολογικά εταιρίες 
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Κεφάλαιο 3ο : Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο- Εξαρτηµένη Σχέση 
Εργασίας 

3. Εισαγωγή 
 

Το Εργατικό ∆ίκαιο ορίζεται ως το σύνολο των κανόνων δικαίου, οι οποίοι 

ρυθµίζουν όλες τις εργατικές σχέσεις που διαµορφώνονται µε αφορµή την παροχή 

εξαρτηµένης εργασίας από τον εργαζόµενο προς τον εργοδότη. Η άµεση σύνδεση των 

προαναφερόµενων συµβαλλοµένων είναι η διαχωριστική γραµµή από τα υπόλοιπα 

είδη εργασίας, τα οποία δεν αντιµετωπίζονται βάσει των διατάξεων αυτού. 

Εξ αρχής, εφόσον έγινε λόγος για την έννοια του προσωπικού των εταιριών, η 

µελέτη των µορφών εξαρτηµένης εργασίας αποτελούσε µονόδροµο για την 

αποσαφήνιση της έννοιας, αποκλείοντας παράλληλα οποιαδήποτε άλλη µορφή 

εργασίας. 

Συγκεκριµένα, εκτός υπολογισµού στον ετήσιο µέσο όρο προσωπικού, 

τέθηκαν όσοι απασχολούνται στο πλαίσιο άλλων έννοµων σχέσεων. Η παροχή 

ανεξάρτητων υπηρεσιών (πχ. εξωτερικού λογιστή), µισθώσεως έργου (πχ. 

συνεργασία µε εργολάβο) και παροχή εργασίας βάσει συµβάσεως εταιρίας (αφορά 

κυρίως τα διευθυντικά στελέχη) είναι οι συχνότερες µορφές έννοµων σχέσεων που 

στερούνται το κριτήριο άµεσου ελέγχου και εποπτείας από την εταιρία, γεγονός το 

οποίο µας βοηθά να αφαιρέσουµε όσους έχουν συνάψει τέτοια είδη συµβάσεων από 

το βασικό προσωπικό της εταιρίας. 

Αυξηµένη βαρύτητα, εποµένως, θα δοθεί στα χαρακτηριστικά που 

προσδιορίζουν την εξαρτηµένη σχέση εργασίας και στις διακρίσεις του προσωπικού 

των εταιριών, εξηγώντας παράλληλα τους λόγους για τους οποίους καταµετρούνται 

στον ετήσιο γενικό µέσο όρο των εργαζοµένων.  

Εν κατακλείδι, προς διευκόλυνση των αναγνωστών, θα παρατεθεί συνολική αναφορά 

του προσωπικού, οι οποίοι εξυπηρετούν το αρχικό αριθµητικό κριτήριο των πενήντα 

ατόµων, που απαιτούνται ως ελάχιστος αριθµός για την υπαγωγή σε έλεγχο από 

νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο.  
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3.1 Εξαρτηµένη Σχέση Εργασίας 

3.1.1 Ορισµός Εξαρτηµένης Εργασίας18 
 

Η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας θα µπορούσε να ορισθεί ως εκείνη η 

διαρκής αµφοτεροβαρής ενοχική σύµβαση ιδιωτικού δικαίου µεταξύ 

συµβαλλοµένων, στο πλαίσιο της οποίας, ο µεν ένας (µισθωτός), που είναι πάντοτε 

φυσικό πρόσωπο και υπόκειται στο διευθυντικό δικαίωµα του δεύτερου 

συµβαλλόµενου (εργοδότη), που µπορεί να είναι είτε φυσικό είτε νοµικό πρόσωπο, 

αναλαµβάνει να διαθέτει εντός επαναλαµβανόµενων χρονικών ενοτήτων (ωράριο) 

την εργασιακή του δύναµη στον δεύτερο συµβαλλόµενο, ο οποίος οφείλει να 

καταβάλλει ως αντιπαροχή ένα συγκεκριµένο περιουσιακό ωφέληµα (µισθός). 

3.1.2 Κριτήρια Ύπαρξης Εξαρτηµένης Εργασίας 
 

Η στοιχειοθέτηση του χαρακτήρα µιας εργασιακής σχέσης ως εξαρτηµένης 

προκύπτει από τη συνδυαστική κάθε φορά συνδροµή µιας σειράς ειδικότερων 

κριτηρίων: 

i. το σταθερό ωράριο 

ii.  τον προσδιορισµένο από τον εργοδότη τόπο παροχής της εργασίας 

iii.  τη διάθεση από τον εργοδότη των µέσων παραγωγής 

iv. την προσδιορισµένη µέθοδο εκτέλεσης της εργασίας 

v. την ένταξη του εργαζοµένου σε µία οργανωµένη υπηρεσία ή εκµετάλλευση 

vi. τη δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου 

vii.  ο τρόπος και η µέθοδος αµοιβής 

viii.  η φορολογική και κοινωνικοασφαλιστική αντιµετώπιση του εργαζόµενου 

ix. η παροχή εργασίας σε συγκεκριµένο εργοδότη και όχι στη διάθεση του 

εργασιακού του χρόνου σε περισσότερους εργοδότες. 

Η ύπαρξη σχέση εξαρτηµένης εργασίας δεν έχει να κάνει µε το πώς οι 

αντισυµβαλλόµενοι έχουν χαρακτηρίσει τη σχέση του. Για να διαπιστωθεί κατά 

περίπτωση αν υπάρχει ή όχι εξαρτηµένη σχέση εργασίας πρέπει να ερευνώνται οι 

πραγµατικοί όροι και συνθήκες παροχής της εργασίας. 

 

                                                           
18

Ληξουριώτης Ιωάννης, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις 
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3.1.3 Τεκµήριο ύπαρξης εξαρτηµένης σχέσης εργασίας19 
 

Ειδικότερη περίπτωση νοµοθετικής παρέµβασης είναι αυτή του άρθρου 1 

Ν.2639/199820  (όπως ισχύει µετά το άρθρο 1 Ν. 3846/201021 ). Συγκεκριµένα, 

µολονότι γενικώς η ύπαρξη ή όχι σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας κρίνεται ελεύθερα 

από το δικαστήριο µε βάση το σύνολο των συντρεχόντων περιστατικών, ειδικά στην 

περίπτωση που µεταξύ των αντισυµβαλλοµένων συνάπτεται συµφωνία για παροχή 

υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις συµφωνίας 

αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ οίκον απασχόλησης, ο 

νόµος εισάγει ένα τεκµήριο ότι υποκρύπτεται σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 

εφόσον η εργασία παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον 

ίδιο εργοδότη για εννέα µήνες.  

Μέχρι πρότινος εθεωρείτο ότι δεν υποκρύπτονταν σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας, εφόσον η συµφωνία αυτή καταρτιζόταν εγγράφως και υποβαλλόταν στην 

οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός δεκαπενθηµέρου. Υπό την ισχύουσα παρέµβαση, 

σε περίπτωση δικαστικής διαµάχης το βάρος της απόδειξης για το χαρακτηρισµό της 

σχέσης των αντισυµβαλλοµένων , το φέρει ο εργοδότης, ενώ µέχρι σήµερα 

επιβαρυνόταν ο εργαζόµενος.  

Για την ανεύρεση του ακριβούς χαρακτήρα της σύµβασης αυτής, 

διατυπώθηκαν στη νοµική επιστήµη διάφορες θεωρίες. 

Από τις θεωρίες αυτές επικρατέστερες είναι α) η θεωρία της νοµικής 

εξάρτησης: ο εργαζόµενος υπόκειται στην εξουσία του εργοδότη και είναι 

υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τις οδηγίες και τις εντολές του κατά την 

εκτέλεση της εργασίας, β) η θεωρία της προσωπικής εξάρτησης. Με τον όρο αυτό 

εννοούµε την εξάρτηση που υπάρχει εξαιτίας του ότι ο εργαζόµενος υποχρεώνεται να 

                                                           
19Ληξουριώτης Ιωάννης, Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις 
20Η µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενουσυµφωνία για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή 
αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ’ 
οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι δεν υποκρύπτει σύµβασηεξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η 
συµφωνία αυτή καταρτίζεται εγγράφως και γνωστοποιείται µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες στην  
οικεία Επιθεώρηση Εργασίας. Το τεκµήριο αυτό δεν ισχύει αν ο απασχολούµενος προσφέρει την 
εργασία του αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη. 
21Η συµφωνία µεταξύ εργοδότη και απασχολούµενου για παροχή υπηρεσιών ή έργου, για ορισµένο ή 
αόριστο χρόνο, ιδίως στις περιπτώσεις αµοιβής κατά µονάδα εργασίας (φασόν), τηλεργασίας, κατ' 
οίκον απασχόλησης, τεκµαίρεται ότι υποκρύπτει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον η εργασία 
παρέχεται αυτοπροσώπως, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στον ίδιο εργοδότη για εννέα (9) συνεχείς 
µήνες. 
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έχει την εργασία του στη διάθεση του εργοδότη µε την υποχρέωση να υπακούει στις 

εντολές κα οδηγίες του και να υπόκειται στον έλεγχο του. 

Η ελληνική νοµική επιστήµη και νοµολογία δέχονται ως κρατούσα τη θεωρία 

της προσωπικής εξάρτησης, χωρίς να αποκλείεται ο συνδυασµός των δύο θεωριών 

για να αποσαφηνιστεί η φύση της εργασιακής σχέσης. 

3.1.4 Μορφές Εξαρτηµένης Σχέσης Εργασίας 

∆ιάκριση µε κριτήριο τη διάρκεια της σύµβασης 

Σύµβαση Εργασίας Αορίστου Χρόνου 
 

Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπάρχει όταν η διάρκεια της δεν είναι 

καθορισµένη από τη συµφωνία εργοδότη – εργαζόµενου. 

Σύµβαση Εργασίας Ορισµένου Χρόνου22 
 

Σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου υπάρχει όταν καθορίζεται το χρονικό 

διάστηµα, µέσα στο οποίο ο µισθωτός θα προσφέρει τις υπηρεσίες του. Η διάρκεια 

της σύµβασης µπορεί να προκύπτει είτε από τη συµφωνία των ενδιαφεροµένων, είτε 

από άλλα δεδοµένα δηλ. διάταξη νόµου, είδος νόµου, είδος και σκοπός συµβάσεως 

κ.λπ.  

Για την επισηµοποίηση της σύµβασης ορισµένου χρόνου δεν απαιτείται να 

συνοµολογείται αυτή εγγράφως, ούτε προβλέπεται καµία άλλη διαδικαστική 

προϋπόθεση για την επικύρωση της. Υποχρεωτική έγγραφη σύναψη αυτού του είδους 

συµβάσεως υπάρχει µόνο στις παρακάτω περιπτώσεις: 

i. Ανανέωση της σύµβασης ορισµένου χρόνου 

ii.  Σύναψη σύµβασης ορισµένου χρόνου για παροχή µερικής απασχόλησης ή εκ 

περιτροπής απασχόληση 

iii.  Σύναψη σύµβασης µέσω Εταιρίας Προσωρινής Απασχόλησης.  

Τέλος, η σύµβαση ορισµένου χρόνου µετατρέπεται σε αορίστου, εφόσον ο 

εργαζόµενος εξακολουθήσει να εργάζεται µετά τη λήξη της πρώτης σύµβασης23 ή 

γίνει συχνή ανανέωση αυτής. Συγκεκριµένα σε περίπτωση που η χρονική διάρκεια 

                                                           
22

Το θέμα της σύναψης συμβάσεων ορισμένου χρόνουτόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο 

τομέα αντιμετωπίσθηκε νομοθετικά με: Π.Δ. 81/2003, 180/2004 και 164/2004.  
23
Άρθρο 671 του Αστικού Κώδικα: Η σύµβαση εργασίας που συνοµολογήθηκε για ορισµένο χρόνο 

λογίζεται πως ανανεώθηκε για αόριστο χρόνο, αν µετά τη λήξη του χρόνου της ο εργαζόµενος 
εξακολουθεί την εργασία χωρίς να εναντιώνεται ο εργοδότης. 
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των διαδοχικών συµβάσεων ή σχέσεων εργασίας ορισµένου χρόνου υπερβαίνει 

συνολικά τους 24 µήνες, τεκµαίρεται ότι µε αυτές επιδιώκεται η κάλυψη παγίων και 

διαρκών αναγκών της επιχείρησης µε συνέπεια τη µετατροπή αυτών σε συµβάσεις 

αορίστου χρόνου. 

∆ιάκριση µε κριτήριο το ωράριο 

Πλήρης Απασχόληση 
 

Πλήρης / κανονική απασχόληση υπάρχει όταν συµφωνείται παροχή εργασίας 

που καλύπτει το ωράριο πλήρους απασχολήσεως που ισχύει στην επιχείρηση, το 

οποίο µπορεί να προκύπτει από τη σχετική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, τον 

Κανονισµό Εργασίας, τις ατοµικές συµβάσεις εργασίας, την επιχειρησιακή συνήθεια 

κ.ο.κ. 

Επικρατέστερη απασχόληση µε την προαναφερόµενη απασχόληση είναι η 

πενθήµερη εργασία µε οκτώ ώρες εργασίας ανά ηµέρα και επίσηµες ηµέρες 

ασφάλισης ανά µήνα τις εικοσιπέντε (25). 

3.1.5 Σύµβαση Μερικής Απασχόλησης 
 

Κατά την κατάρτιση της σύµβασης εργασίας ή κατά τη διάρκειά της ο 

εργοδότης και ο µισθωτός µπορούν µε έγγραφη ατοµική σύµβαση να συµφωνήσουν, 

ηµερήσια ή εβδοµαδιαία ή δεκαπενθήµερη ή µηνιαία εργασία, για ορισµένο ή 

αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι µικρότερης διάρκειας από την κανονική, δηλαδή την 

πλήρη απασχόληση (µερική απασχόληση). Αν η µερική απασχόληση έχει καθοριστεί 

µε ηµερήσιο ωράριο µικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της 

συµφωνηµένης εργασίας των µερικώς απασχολούµενων πρέπει να είναι συνεχόµενη 

και να παρέχεται µία φορά την ηµέρα. 

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συµφωνηθείσα, ο 

µερικώς απασχολούµενος εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε 

θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε την καλή πίστη. Ο µερικώς 

απασχολούµενος µπορεί να αρνηθεί την παροχή εργασίας πέρα της συµφωνηµένης, 

όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα κατά συνήθη τρόπο (άρθρο 17, 

Ν.3899/2010)24. 

                                                           
24

Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα από τη συμφωνηθείσα, ο μερικώς 

απασχολούμενος εργαζόμενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε θέση να το κάνει και η 
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Επικρατέστερη απασχόληση µε την προαναφερόµενη απασχόληση είναι η 

πενθήµερη εργασία µε τέσσερις ώρες εργασίας ανά ηµέρα και επίσηµες ηµέρες 

ασφάλισης ανά µήνα τις εικοσιπέντε (22). 

Όροι Σύµβασης Μερικής Απασχόλησης 
 

Η σύµβαση µερικής απασχόλησης πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Αν 

παραληφθεί η τήρηση του εγγράφου τύπου, σύµφωνα µε την ορθότερη άποψη, η 

σύµβαση είναι άκυρη ως µερικής απασχόλησης και ισχύει ως πλήρους απασχόλησης. 

Από την ορθή αυτή άποψη εισήγαγε απόκλιση πρόσφατη απόφαση, η οποία έκρινε 

ότι η παράλειψη του εγγράφου τύπου οδηγεί σε ολική ακυρότητα της σύµβασης 

εργασίας. Πάντως, το ζήτηµα αυτό δεν φαίνεται να έχει ξεκαθαριστεί στη νοµολογία 

οριστικά. 

Σύµφωνα µε τον νέο Νόµο 3846/2010 ο εργοδότης οφείλει, µέσα σε 8 ηµέρες 

από την κατάρτιση της σύµβασης µερικής απασχόλησης, να τη γνωστοποιήσει στην 

αρµόδια Επιθεώρηση Εργασίας. Αν δεν προβεί στη γνωστοποίηση αυτή, τεκµαίρεται/ 

θεωρείται ότι η σχετική σύµβαση καλύπτει σχέση πλήρους απασχόλησης.

                                                                                                                                                                      

άρνησή του θα ήταν αντίθετη με την καλή πίστη. Ο μερικώς απασχολούμενος μπορεί να αρνηθεί την 

παροχή εργασίας πέραν της συμφωνημένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαμβάνει χώρα κατά 

συνήθη τρόπο. 
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4. Σύµβαση Μαθητείας 

 

Σύµβαση µαθητείας είναι η σύµβαση, κατά την οποία ο ένας από τους 

συµβαλλόµενους αναλαµβάνει την υποχρέωση να µεταδώσει στον άλλο τις αναγκαίες 

εµπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισµένου επαγγέλµατος ή 

ορισµένης τέχνης. Ειδικότερες µορφές της σύµβασης µαθητείας είναι η γνήσια 

σύµβαση µαθητείας και η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου. 

4.1 Γνήσια σύµβαση µαθητείας 
 

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ένας από τους συµβαλλόµενους (δάσκαλος) 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να παρέχει στον άλλο (µαθητευόµενο) τις απαραίτητες 

εµπειρικές γνώσεις για την εκµάθηση ορισµένης επαγγελµατικής ειδικότητας 

(τέχνης).   Η σύµβαση µαθητείας δεν αποτελεί «κανονική» σύµβαση εργασίας, υπό 

την έννοια κυρίως της έλλειψης χαρακτήρα εξάρτησης στη σχέση που δηµιουργείται 

µεταξύ µαθητευόµενου και εργοδότη. Έτσι, λοιπόν, η σύµβαση µαθητείας θεωρείται 

σχέση διδασκαλίας και όχι εργασίας. Τούτο γιατί στη σχέση αυτή ο µαθητευόµενος 

δεν απασχολείται για τους παραγωγικούς σκοπούς της επιχείρησης, αλλά για τη δική 

του τεχνική και επαγγελµατική µόρφωση και κατάρτιση. 

Εφ’ όσον πρόκειται για γνήσια σύµβαση µαθητείας δεν υπόκειται, κατά 

κανόνα, στις διατάξεις της εργατικές νοµοθεσίας, καθ’  όλη τη διάρκεια της, που 

συνήθως είναι βραχύβια, δεν οφείλεται µισθός, αλλά και γενικότερα δεν 

εφαρµόζονται κατ’ αρχήν σ’ αυτήν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, ούτε 

βεβαίως οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας.  

∆εν αποκλείεται όµως να συµφωνηθεί µεταξύ των µερών ότι ο µαθητευόµενος 

θα λαµβάνει ένα µικρό ποσό για την εκ µέρους του παρεχόµενη εργασία, κι αυτό 

φυσικά ως απλό βοήθηµα για την επαγγελµατική του µόρφωση, είτε ακόµη και ως 

συµβολική ή στοιχειώδης ανταπόδοση για την ωφέλεια που ενδεχοµένως έχει ο 

εργοδότης του από το δευτερεύον παραγωγικό µέρος της απασχόλησης του. Σ’ αυτή 

την περίπτωση η αµοιβή του µαθητευόµενου είναι µικρότερη από εκείνη που 

καταβάλλεται στους µισθωτούς, γιατί συνυπολογίζεται σ’ αυτήν και η αξία της 

παρεχόµενης διδασκαλίας και εκπαίδευσης. Άλλωστε, δεν αποκλείεται, ελλείψει 

ειδικών διατάξεων, να εφαρµοστούν κατ’ αναλογία κάποιες από τις διατάξεις του 

Αστικού Κώδικα για τη µίσθωση εργασίας ή τη µίσθωση έργου ή ακόµη και της 
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εργατικής νοµοθεσίας, εφόσον βεβαίως δεν αντιτίθεται στο σκοπό και τη φύση της 

σύµβασης µαθητείας. Επίσης, µολονότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι η γνήσια 

σύµβαση µαθητείας πρέπει υποχρεωτικά να είναι ορισµένου χρόνου, δεν φαίνεται να 

συµβιβάζεται µε τον εξυπηρετούµενο από αυτή σκοπό η µακρόχρονη και ασυνήθιστα 

προς το αντικείµενο µαθητείας παρατεταµένη διάρκεια της. Έτσι κατά κανόνα πρέπει 

να θεωρείται ως µια µορφή ιδιόµορφης σύµβασης ορισµένου έργου, όπου το 

αναλαµβανόµενο από τον εργοδότη έργο είναι η ολοκλήρωση της εµπειρικής 

εκπαίδευσης του µαθητευόµενου. Εάν ωστόσο ο µαθητευόµενος αδυνατεί ή αµελεί 

να προσλάβει τις αναγκαίες γνώσεις, τότε ο εργοδότης µπορεί να καταγγείλει 

αζηµίως τη σύµβαση, ενώ µπορούν να εφαρµοστούν οι γενικές περί αµφοτεροβαρών 

συµβάσεων αρχές του Αστικού Κώδικα.  

Τέλος, µε πρόσφατη διάταξη, ερήµην των όσων µέχρι σήµερα ισχύουν, 

προβλέφθηκε η δυνατότητα σύναψης «ειδικών συµβάσεων µαθητείας» ορισµένου 

χρόνου διάρκειας ενός έτους, µεταξύ εργοδοτών και προσώπων που έχουν 

συµπληρώσει το 15ο έτος έως το 18ο έτος της ηλικίας τους, µε σκοπό την απόκτηση 

δεξιοτήτων, για τις οποίες οι µαθητευόµενοι δικαιούνται να λαµβάνουν το 70% του 

κατώτατου ηµεροµισθίου ή µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.. Μάλιστα, ρητώς αναφέρεται ότι οι 

µαθητευόµενοι αυτοί, µε εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των 

εργαζοµένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.25 

Σύµβαση Μαθητείας Μαθητών Σχολών Ο.Α.Ε.∆. 

Μορφή Σύµβασης Γνήσιας Μαθητείας 
 

Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού έχει επαγγελµατικές σχολές στις 

οποίες φοιτούν µαθητές οι οποίοι καταρτίζονται και προετοιµάζονται για την 

κατάληψη κενών θέσεων στα επαγγέλµατα και στις ειδικότητες πάνω στις οποίες 

εκπαιδεύονται. 

Η πρόσληψη των µαθητών των σχολών Ο.Α.Ε.∆. γίνεται κάτω από ευνοϊκούς όρους 

για τους εργοδότες. Στην κατηγορία αυτή των εργαζοµένων δεν εφαρµόζονται οι 

διατάξεις της Εργατικής και Ασφαλιστικής Νοµοθεσίας εκτός από τις περιπτώσεις 

που αναφέρονται εξαιρετικά κοινές διατάξεις, όπως περί µειωµένου ωραρίου και 

ασφαλίστρου, καταβολή ειδικής αποζηµιώσεως αντί µισθού κτλ. 
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Ο εργοδότης που προσλαµβάνει µαθητή της σχολής Ο.Α.Ε.∆. υπογράφει 

Συµφωνητικό Μαθητείας µεταξύ αυτού και του µαθητή. Το συµφωνητικό µαθητείας 

επέχει θέση πρόσληψης και ισχύει όσο διαρκεί η φοίτηση. Τέλος διευκρινίζεται ότι 

στις συµβάσεις µαθητείας στα πλαίσια κατάρτισης ή ένταξης και επαγγελµατικής 

εκπαίδευσης δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις περί συµβάσεων ορισµένου χρόνου.   

4.2 Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου 
 

Στην πράξη η διάκριση µεταξύ γνήσιας σύµβασης εργασίας και σύµβασης 

εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου δεν είναι πάντοτε εύκολη.  Στην ουσία 

πρόκειται για µια διεργασία εξεύρεσης του σκοπού στον οποίο αποβλέπει κάθε φορά 

η έννοµη σχέση, αλλά και διερεύνησης των πραγµατικών συνθηκών υπό τις οποίες 

απασχολείτο ο µαθητευόµενος. Στην περίπτωση της σχέσης εξαρτηµένης εργασίας 

µαθητευόµενου, αυτός παρέχει εργασία σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση, επιδιώκοντας 

παράλληλα µε την παροχή εργασίας και στην απόκτηση γνώσεων ή ικανότητας σε 

ορισµένη ειδικότητα ή επάγγελµα. Η εκµάθηση της τέχνης εκ µέρους του επέρχεται 

ως αυτόµατη συνέπεια της εφαρµογής της σύµβασης και µέσα στα πλαίσια της 

συνήθους λειτουργία αυτής. Εξ αιτίας ακριβώς της φύσης αυτής της σύµβασης 

εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου, εφαρµόζονται σ’ αυτήν τόσο οι γενικές όσο 

και ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως για παράδειγµα η απαγόρευση 

συµψηφισµού οφειλόµενου µισθού µε εργοδοτική ανταπαίτηση κατά µαθητευόµενου. 

4.3 Σύµβαση µαθητείας- Stage 
 

Τα τελευταία χρόνια, από τη στιγµή που έκανε την εµφάνιση της η 

οικονοµική κρίση στην Ελλάδα, το Υπουργείο Απασχόλησης, προκειµένω να µειώσει 

τις αυξητικές τάσεις της ανεργίας προωθεί µέσω του Οργανισµού Απασχόλησης 

αρκετά επιδοτούµενα προγράµµατα ώστε να απασχολήσει µέρος του άνεργου 

εργατικού δυναµικού της χώρας. 

Τέτοιου είδους προγράµµατα είναι γνωστά µε την ορολογία «stage» και 

απευθύνονται κυρίως σε νεαρά άτοµα έως 35 ετών. Η διάρκεια τους δεν ξεπερνά 

συνήθως το ένα έτος και έπονται ορισµένων ωρών εισαγωγικών θεωριών περί 

εργασίας, που παρακολουθούν υποχρεωτικά τα εκλεγµένα άτοµα. Σκοπός αυτών 

είναι η απόκτηση προϋπηρεσίας και η κατάρτιση των συµµετεχόντων µε την 

αντίστοιχη της θέσεως εργασίας γνώση ή τέχνη. Θα µπορούσαµε να πούµε πως η 
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σύµβαση που συνάπτεται είναι παρεµφερής της σύµβασης µαθητείας, η όποια όµως 

δεν αναγνωρίζεται ως σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.  Το γεγονός αυτό έρχεται να 

ενισχύσει ο όρος των προγραµµάτων αυτών ότι η αµοιβή και η ασφάλιση των 

συµµετεχόντων καλύπτεται από τον Οργανισµό Απασχόλησης, οπότε απαλλάσσεται 

από καταβολές ο εργοδότης.  

Εάν όµως, χρονοθετήσουµε τα προγράµµατα stage, στην αρχή οι 

συµµετέχοντες παρακολουθούν ανάλογη εκπαίδευση µε την θέση στην όποια θα 

εργαστούν και εν συνεχεία ξεκινούν εργασία. Αυτή η σειρά συνδέει αυτοµάτως τις 

συµβάσεις stages µε τις συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας του µαθητευοµένου, όπου 

και σε αυτή την περίπτωση ο µαθητευόµενος επιφορτίζεται µε την παροχή υπηρεσιών 

στην επιχείρηση, ενώ παράλληλα επιδιώκει την απόκτηση γνώσεων. Στη κυριολεξία 

οι επιδοτούµενοι συµµετέχοντες εργάζονται κανονικά όπως έχει αποδειχθεί στην 

πράξη, συµµετέχοντας ενεργά στον πλουτισµό της εταιρίας στην οποία 

απασχολούνται. 

Εποµένως, η φύση των συµβάσεων των επιδοτούµενων αυτών προγραµµάτων 

ταλαντεύεται συνεχώς ανάµεσα στις δύο σχετικές συµβάσεις µαθητείας, µε 

προβάδισµα στη δεύτερη µορφή. Ο λόγος που εντάσσει τα stages σε εξαρτηµένης 

µορφής εργασία, είναι ότι ο τόπος, ο χρόνος, ο τρόπος και ο έλεγχος ορίζονται και 

πραγµατώνονται από τον εργοδότη και όχι από τον Οργανισµό Απασχόλησης. 

Επίσης, εργαζόµενοι στην εταιρία, οι συµµετέχοντες δεν καλύπτουν περιστασιακές 

ανάγκες αλλά συµµετέχουν στην κανονική ροή των επιχειρήσεων στο µέγιστο δυνατό 

βαθµό. 

Τέλος, το πλαίσιο εργασίας των επιδοτούµενων θα µπορούσε να εξοµοιωθεί 

µε την αντίστοιχη σύµβαση ορισµένου χρόνου, εφόσον δεν µονιµοποιούνται µέσω 

των προγραµµάτων αυτών.26 

4.4 Σύνδεση Συµβάσεων Μαθητείας µε τον Αριθµό Προσωπικού 
 

Στη σύµβαση αυτή, για την οποία δεν υπάρχει ειδική νοµοθετική ρύθµιση και 

κατά την οποία ο µαθητευόµενος παρέχει εργασία για ορισµένο ή αόριστο χρόνο, 

εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις της σύµβασης εργασίας του Αστικού Κώδικα, 

εφόσον συµβιβάζονται µε την φύση και τον σκοπό της σύµβασης αυτής, ενώ δεν 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας, 
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τις νόµιµες αποδοχές, την καταγγελία της σύµβασης εργασίας, την αποζηµίωση 

απολύσεως κ.λπ., οι οποίες προϋποθέτουν παροχή εξαρτηµένης εργασίας, που δεν 

αποτελεί προέχον η ωφέλεια που αντλεί από την εργασία του, καθώς και ότι ο 

µαθητευόµενος είτε δεν θα λαµβάνει µισθό είτε θα καταβάλλει ορισµένο ποσό στον 

εργοδότη για την εκπαίδευσή του. Πλήρες παράδειγµα συµβάσεων γνήσιας µαθητείας 

αποτελούν οι συµβάσεις µαθητευοµένων µέσω του Οργανισµού Απασχολήσεων 

Ελλάδος. 

Αντίθετα επί της συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας µαθητευόµενου 

εφαρµόζονται τόσο οι γενικές, όσο και οι ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, 

εφόσον προέχων σκοπός της συµβάσεως αυτής είναι η παροχή εκ µέρους του 

µαθητευόµενου εργασίας, έναντι αµοιβής και παρεπόµενος σκοπός είναι η εκµάθηση 

τέχνης ή επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες και κατευθύνσεις του εργοδότη. 

Τέλος, οι συµβάσεις stages, κατά προσωπική άποψη και εµπειρικής 

αντιµετώπισης, αντιµετωπίζονται ως συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας 

µαθητευοµένου, µε ορισµένου χρόνου ως διάρκεια συµβάσεως, και οι συνάπτοντες 

αυτής της σύµβασης συνυπολογίζονται στον υπολογισµό του ετησίου µέσου όρου 

προσωπικού. 
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5. Σύµβαση ∆ανεισµού 

5.1 Ορισµός της Σύµβασης ∆ανεισµού27 
 

Με τη σύµβαση αυτή ο ένας από τους δύο συµβαλλόµενους αναλαµβάνει την 

υποχρέωση να θέσει ση διάθεση του άλλου την εργασία ενός τρίτου προσώπου. Στις 

συµβάσεις αυτές όταν ο τρίτος βρίσκεται σε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε αυτόν 

που ανέλαβε την προµήθεια εργασίας, τότε παράγεται µία έµµεση εργασιακή σχέση 

µε τον αρχικό εργοδότη. 

Σύµβαση δανεισµού µισθωτού υπάρχει, όταν συµφωνείται µεταξύ αυτού και 

του εργοδότη ότι ο µισθωτός θα παρέχει πρόσκαιρα τις υπηρεσίες του σε άλλον 

(µεταγενέστερο) εργοδότη, συνδεόµενο προς τον αρχικό µε Σύµβαση Προµήθειας 

Εργασίας τρίτου.  

Η παραχώρηση αυτή γίνεται για ένα ορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα, 

χωρίς όµως η συµβατική σχέση του δανεισµού να χάνει τον προσωρινό της 

χαρακτήρα. Σχέσεις δανεισµού ιδιαίτερα µακρόχρονες δεν αποκλείεται να 

υποκρύπτουν ίδρυση νέας αυτοτελούς εργασιακής σχέσης µεταξύ εργαζοµένου και 

χρήστη εργοδότη µε ταυτόχρονη ή µη λύση της πρωτογενούς εργασιακής σχέσης µε 

τον αρχικό εργοδότη. 

5.2 Χαρακτηριστικά της Σύµβασης ∆ανεισµού 
 

Σηµαντικό στοιχείο στη συµφωνία δανεισµού εργασίας είναι ότι αυτή γίνεται 

µεταξύ αρχικού εργοδότη και µισθωτού, χωρίς να αίρεται η «πρωτογενής» εργασιακή 

σχέση µ’ αυτόν και χωρίς να δηµιουργείται µε τη συµφωνία αυτή νέα ανεξάρτητη ή 

ισοδύναµη σχέση εργασίας του µισθωτού µε την δανειζόµενη εταιρία. 

 Επίσης, σηµαντικό στοιχείο του χαρακτήρα του παραδοσιακού µεταξύ 

επιχειρήσεων «δανεισµού εργασίας», στην κανονική του µορφή, είναι ότι ο αρχικός 

εργοδότης δεν προσλαµβάνει το προσωπικό του µε σκοπό να το δανείσει αλλά για να 

χρησιµοποιήσει την εργασιακή του δύναµη εν όλω ή εν µέρει για δικό του 

λογαριασµό . Η διάθεση στην περίπτωση αυτή, εργαζόµενων σε άλλη επιχείρηση 

γίνεται στο πλαίσιο µιας γενικότερης σχέσης και συνεργασίας µεταξύ των 

επιχειρήσεων και προς εξυπηρέτηση γενικότερων υφισταµένων κοινών οικονοµικών 

συµφερόντων. Αυτός είναι ο λόγος που το φαινόµενο του µεταξύ επιχειρήσεων 
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δανεισµού συναντάται ιδίως στο πλαίσιο συνεργασίας εταιρειών του ίδιου οµίλου 

επιχειρήσεων ή άλλως πως συνδεόµενων επιχειρήσεων.  

Κατά τη διάρκεια της Σύµβασης ∆ανεισµού, ο µισθωτός υποχρεούται να 

παρέχει την εργασία του στον µεταγενέστερο εργοδότη βάσει του συµβατικού ή 

νόµιµου ωραρίου, να τηρεί πίστη απέναντι αυτού και να υπακούει στις εντολές του, 

επί παραβάσεως δε των υποχρεώσεων του αυτών υπέχει ευθύνη απέναντι αυτού. 

Ο αρχικός εργοδότης, εάν δεν έγινε διαφορετική συµφωνία, υποχρεούται να 

καταβάλλει τον µισθό στον παραπάνω µισθωτό , να του χορηγεί άδεια αναψυχής και 

να του καταβάλει την αποζηµίωση λόγω απολύσεως στην οποία και δικαιούται να 

προβεί. 

Ο µεταγενέστερος εργοδότης, εάν δεν έγινε διαφορετική συµφωνία, 

υποχρεούται να καταβάλει στο µισθωτό τις αµοιβές για πρόσθετη και παράνοµη 

απασχόληση του, δηλαδή για υπερωρία, υπερεργασία κλπ., καθώς και για παράνοµη 

απασχόληση κατά τις νύκτες, τις Κυριακές και τις αργίες. Επίσης υπέχει και αυτός 

υποχρέωση προνοίας για την απασχόληση του µισθωτού στην εκµετάλλευση του. 

5.3 Σύνδεση Συµβάσεων ∆ανεισµού µε τον Αριθµό Προσωπικού 
 

Έπειτα από αναζήτηση, µελέτη και συνδυασµό απόψεων ειδικών Εργατικού 

∆ικαίου, καταλήγω σε προσωπικό συµπέρασµα όσον αφορά τη µορφή εργασίας µέσω 

σύµβασης δανεισµού. Σε καµία περίπτωση δεν υπάρχει αµφισβήτηση για την ένταξη 

των συµβάσεων δανεισµού στις συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας, εφόσον 

συντρέχουν στην πλειοψηφία τα κριτήρια που χαρακτηρίζουν την παροχή ταύτης 

εργασίας ως εξαρτηµένη, πχ. προσδιορισµός τόπου, χρόνου, τρόπου κλπ.  

Το πρόβληµα εµφανίζεται κατά τον υπολογισµό των εργαζοµένων στον 

ετήσιο µέσο όρο προσωπικού και συγκεκριµένα εάν θα συνυπολογιστούν στην 

εταιρία του έµµεσου ή άµεσου εργοδότη. Η καταµέτρηση των ηµερών εργασίας στις 

κατά τόπους εταιρίες, θεωρώ ότι επιλύνει εν µέρει τον προβληµατισµό. Εάν σε ετήσια 

βάση των 300 ηµερών εργασίας κατά µέσο όρο (αφαιρούµενες οι µέρες αδείας), ο 

εργαζόµενος µε σύµβαση δανεισµού ξεπεράσει το ½ ηµερών παροχής εργασίας στον 

εργοδότη που έχει δανειστεί, τότε θα υπολογιστεί στην αντίστοιχη εταιρίας ως 

εργατικό δυναµικό. ∆ιαφορετικά θα συµπεριληφθεί στο προσωπικό της εταιρίας, που 

ορίστηκε εξ αρχής ως άµεσος εργοδότης.  



 

29 

 

6. Σύµβαση Προσωρινής Απασχόλησης 

6.1 Εισαγωγή 
 

Η σύµβαση εργασία προσωρινής απασχόλησης έχει ως πρώτο συµβαλλόµενο 

τις επικαλούµενες Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης. 

Η σύµβαση εργασίας του προσωρινώς απασχολούµενου µε την εταιρία 

προσωρινής απασχόλησης, η οποία χαρακτηρίζεται από το νοµοθέτη ως «σύµβαση 

προσωρινής απασχόλησης», αποτελεί τη µία από τις δύο συµβάσεις που θεµελιώνουν 

την τριµερή σχέση προσωρινής απασχόλησης.  

Χαρακτηριστικό της συµβάσεως αυτής είναι ότι είναι αντικείµενο της δεν 

είναι η παροχή της εργασίας στον συµβαλλόµενο εργοδότη, αλλά σε άλλον, τον 

έµµεσο εργοδότη. Αυτός ο εργοδοτικός δυισµός χαρακτηρίζει την όλη εργασιακή 

σχέση και ωθεί το νοµοθέτη µε ειδικές διατάξεις να προσπαθήσει να τη ρυθµίσει µε 

σκοπό την προστασία του εργαζόµενου εν όψει ακριβώς της ιδιαιτερότητας αυτής.  

Η σύµβαση προσωρινής απασχόλησης παρουσιάζει αρκετά ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά.. Η έννοµη τάξη, πάντως, ορίζει συγκεκριµένο τύπο, τον έγγραφο, 

για τη σύναψη της συµβάσεως και ρυθµίζει µε διατάξεις δηµοσίου δικαίου το 

περιεχόµενο της, επιβάλλοντας συγκεκριµένους όρους και αποκλείοντας ορισµένους 

άλλους. Τέλος προβλέπει ορισµένες τυπικές υποχρεώσεις µε σκοπό την εξασφάλιση 

του ελέγχου της νοµιµότητας των συµβάσεων. 

6.2 Χαρακτηριστικά Σύµβασης Προσωρινής Απασχόλησης 
 

Ο νοµοθέτης ελάχιστες διευκρινίσεις παρέχει ως προς τη λειτουργία της 

συµβάσεως εργασίας στην περίπτωση της προσωρινής απασχολήσεως. Περιορίζεται 

να αναφέρει ότι «οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης έχουν τις υποχρεώσεις και τα 

δικαιώµατα του εργοδότη» (άρθρο20 παρ.3 Ν.2956/200128) και ότι «ως προσωρινή 

απασχόληση νοείται η εργασίας,, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη» (άρθρο 20 

παρ.2 Ν.2956/200129 ). Πάντως, δεν υπάρχει αµφιβολία ότι η περίπτωση της 
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Ως προσωρινή απασχόληση νοείται η εργασία, η οποία παρέχεται σε άλλον εργοδότη (έµµεσος 

εργοδότης) για περιορισµένο χρονικό διάστηµα από µισθωτό, ο οποίος συνδέεται µε τον εργοδότη του 
(άµεσος εργοδότης) µε σύµβαση ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου και 
επιτρέπεται µόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις των διατάξεων του παρόντος. 
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προσωρινής απασχόλησης στην οποία αναφέρονται οι διατάξεις του Ν.2956/2001, 

συνδυάζεται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. 

Από τη λιτή αυτή αναφορά του νοµοθέτη µπορούµε να εξάγουµε κάποια 

βασικά συµπεράσµατα. Κατ’ αρχάς, η εργασία δεν παρέχεται στον εργοδότη µε τον 

οποίο συνδέεται µε τη σύµβαση εργασίας, αλλά σε άλλον. Αυτό το γεγονός της 

παροχής εργασίας σε τρίτο, όµως, προϋποθέτει από την πλευρά αυτού του τρίτου 

άσκηση κάποιων εργοδοτικών εξουσιών. Γενικότερα, µε τις ρυθµίσεις του νόµου 

2956/2001, από τη σχέση προσωρινώς απασχολούµενου και έµµεσου εργοδότη, έστω 

και αν αυτή δε στηρίζεται σε µεταξύ τους σύµβαση, δηµιουργούνται συγκεκριµένα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις. Έτσι, το πρόσωπο προς το οποίο παρέχεται η εργασία 

έχει την ιδιότητα του εργοδότη, χαρακτηριζόµενο µάλιστα από το νοµοθέτη ως 

έµµεσος εργοδότης, δηλαδή ασκεί κάποιες εργοδοτικές εξουσίες και έχει κάποια 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα αυτή. Από την άλλη 

όµως πλευρά, ο αρχικός (άµεσος) εργοδότης διατηρεί την ιδιότητα του εργοδότη σε 

όλη τη διάρκεια της παροχής της εργασίας στον τρίτο. 

Συνεπώς στην περίπτωση της προσωρινής απασχόλησης δηµιουργείται µε νέα 

σχέση εργασίας, διατηρούµενης της παλαιάς. Εµφανίζονται δύο εργοδότες, οι οποίοι 

ταυτόχρονα ασκούν δικαιώµατα και έχουν υποχρεώσεις από την ιδιότητα αυτή, χωρίς 

όµως αυτό να σηµαίνει ότι ταυτίζονται τα εν λόγω δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις. 

Αντίθετα, υπάρχει κατάτµηση της εργοδοτικής ιδιότητας, µε αποτέλεσµα, κατ’ αρχήν, 

καθένας από αυτούς να ασκεί ξεχωριστές εξουσίες. 

Η σύµβαση εργασίας του µισθωτού δεν είναι κατ’ ανάγκη πλήρους 

απασχόλησης. Στο πλαίσιο της ελευθερίας των συµβάσεων είναι δυνατόν να 

συναφθεί και σύµβαση µερικής απασχόλησης. Πράγµατι, τίποτα δεν αποκλείει ο 

έµµεσος εργοδότης να έχει ανάγκη µόνο υπηρεσιών µερικής απασχόλησης ή ακόµη 

και ο ίδιος ο εργαζόµενος, σε κάποιες περιπτώσεις, να επιθυµεί, για τους δικούς του 

λόγους, τη µερική απασχόληση.  

6.3 Τροποποιήσεις του Ν.3846/2010 
 

Με την παρ. 4 του άρθρου 330 του νέου για ευέλικτες µορφές απασχόλησης 

νόµου, επέρχεται σοβαρός περιορισµός των δυνατοτήτων των Εταιριών 

Περιορισµένης Ευθύνης να λειτουργήσουν και να συµβάλλουν στη µείωση της 
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ανεργίας και να εξυπηρετήσουν το σκοπό της ίδρυσης τους, σύµφωνα µε το βασικό 

περί αυτών νόµο 2956/2001. Με τη νέα αυτή διάταξη ορίζεται ότι «η παραχώρηση 

µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένους λόγους που 

δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες». ∆ηλαδή µε άλλα 

λόγια απαγορεύεται πλέον η λειτουργία των Ε.Π.Α. στην Ελλάδα παρά µόνο για τις 

περιορισµένες τρεις αυτές περιπτώσεις. 

Μια άλλη σοβαρή διαφοροποίηση στο καθεστώς εργασίας των µισθωτών που 

διατίθενται σε έµµεσους εργοδότες από τις Ε.Π.Α. επιφέρει η παρ. 12 του άρθρου 331 

του νέου αυτού νόµου µε βάση την οποία, οι µισθωτοί αυτοί στο εξής, θα 

ασφαλίζονται όχι στο φορέα ασφάλισης του προσωπικού του έµµεσου εργοδότη, 

δυνατότητα που παρείχε ο Ν.2956/2001, αλλά υποχρεωτικά στο ΙΚΑ, τόσο όταν 

απασχολούνται σε έµµεσο εργοδότη, όσο και όταν παραµένουν στην Ε.Π.Α., 

αναµένοντες την τοποθέτηση τους σε νέο έµµεσο εργοδότη. 

6.4 Σύνδεση Συµβάσεων Προσωρινής Απασχόλησης µε τον Αριθµό 
Προσωπικού 
 

Παρόµοια αντιµετώπιση µε τις συµβάσεις δανεισµού, διακρίνουµε στις 

συµβάσεις προσωρινής απασχόλησης. Η παράλληλη ύπαρξη άµεσου και έµµεσου 

εργοδότη προκαλεί προβλήµατα στην ένταξη των εργαζοµένων µε σύµβαση 

προσωρινής απασχόλησης στο προσωπικό της µίας ή της άλλης εταιρίας. 

Βεβαίως, η διαφοροποίηση µε τις συµβάσεις δανεισµού έγκειται στο γεγονός 

ότι οι εταιρίες προσωρινής απασχόλησης έχουν ως κύρια δραστηριότητα την 

πρόσληψη και µετέπειτα δανεισµό στους έµµεσους εργοδότες, ενώ στην περίπτωση 

του γνήσιου δανεισµού, αυτό συµβαίνει για έκτακτους επιχειρησιακούς λόγους. 

Εποµένως, εφόσον είναι ξεκάθαρο ότι συντρέχουν τα κριτήρια που 

χαρακτηρίζουν την προσωρινή απασχόληση ως σχέση εξαρτηµένης εργασίας, αυτό 

που αποµένει είναι, όπως στην περίπτωση του δανεισµού,  να συνυπολογίζονται οι 

εργαζόµενοι στο προσωπικό της Ε.Π.Α. ή στον έµµεσο εργοδότη, αναλόγως µε την 

πλειοψηφία των ηµερών παροχής εργασίας στη µία ή στην άλλη εταιρία.  

                                                           
31
Η παραχώρηση µισθωτού σε έµµεσο εργοδότη επιτρέπεται µόνο για συγκεκριµένους λόγους που 

δικαιολογούνται από έκτακτες, πρόσκαιρες ή εποχιακές ανάγκες. 



 

32 

 

7. Σύµβαση Τηλεργασίας 
 

7.1 Εισαγωγικά Στοιχεία 
 

Ο όρος αυτός, µε την έννοια που δίδεται στη σχετική Ευρωπαϊκή Συµφωνία- 

πλαίσιο, σε αντίθεση µε τον όρο της παροχής εργασίας «κατ’ οίκον» του 

παρελθόντος, περιλαµβάνει κάθε παροχή εξαρτηµένης εργασίας από µακριά µε την 

χρήση όµως των κανόνων και των µέσων της τηλεµατικής και της ηλεκτρονικής 

πληροφορικής. 

Η εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη όµως παροχή εργασίας για 

λογαριασµό και προς όφελος του πρέπει να διασφαλίζει τα λοιπά κριτήρια της 

εξαρτηµένης εργασίας, που έχουν καθιερωθεί από την επιστήµη και τη νοµολογία 

των δικαστηρίων που είναι: 

i. Ο τρόπος παροχής της εργασίας 

ii.  Η υποχρέωση εκτέλεσης της εργασίας σύµφωνα µε τις οδηγίες και µε 

την ευθύνη της παρακολούθησης του εργοδότη ή του αντιπροσώπου 

του και  

iii.  Ο χρόνος παροχής της εργασίας σε ηµερήσια και εβδοµαδιαία βάση. 

Ελλείψει συγκεκριµένης νοµοθετικής ρύθµισης των κριτηρίων του 

προσδιορισµού των συµβάσεων αυτών, ο προσδιορισµός τους γίνεται µε την ατοµική 

σύµβαση εργασίας που καταρτίζεται, σύµφωνα µε τα άρθρα 361 και 648 επ. του 

Αστικού Κώδικα συνήθως άτυπα και κατ’ εξαίρεση κατά τον τύπο που επιβάλλουν 

ειδικές διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας (πχ. Γραπτή σύµβαση εργασίας για την 

µειωµένη απασχόληση και για εργασίας εκ περιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 2 του 

Ν.3846/2010, ή για την σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου, σύµφωνα µε το Π.∆. 

180/2004 κλπ). Επίσης θα πρέπει να συµφωνηθεί ο τρόπος αµοιβής του µισθωτού, το 

ύψος των αποδοχών του, ο χρόνος της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας, οι όροι 

υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας του µισθωτού, ο τρόπος άσκησης του ελέγχου 

από τον εργοδότη, λαµβανοµένων υπόψη των συνθηκών και των διατάξεων περί 

ασύλου της κατοικίας, όταν η εργασία παρέχεται σ’ αυτή, η διαχείριση των 

πρόσθετων παροχών και οι διευκολύνσεις που προβλέπονται ή και χορηγούνται στο 

λοιπό προσωπικό της επιχείρησης. Λαµβανοµένου δε υπόψη ότι, κατά την διάταξη 

του άρθρου 648 του Αστικού Κώδικα, µίσθωση εργασίας υπάρχει και όταν ο µισθός 
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υπολογίζεται κατά µονάδα παρεχόµενης εργασίας ή κατ’ αποκοπή, ο τρόπος αυτός 

για το είδος αυτής της σύµβασης είναι ο πλέον ενδεδειγµένος αφού διασφαλίζει και 

τον εργοδότη και τον εργαζόµενο και το νόµο, µε την εφαρµογή των οικείων κάθε 

φορά συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 

7.2. Ορισµός Σύµβασης Τηλεργασίας 
 

Τηλεργασία είναι η µορφή εργασίας η οποία έχει οργανωθεί και εκτελείται 

από τον εργαζόµενο, που χρησιµοποιεί τεχνολογίες πληροφορικής, εκτός των 

εγκαταστάσεων του εργοδότη.  

7.3Χαρακτηριστικά Σύµβασης Τηλεργασίας 
 

Το άρθρο 5 του Ν.3846/2010 περιέχει διατάξεις ρυθµιστικές του νεοείσακτου 

θεσµού της τηλεργασίας. Από την όλη οικονοµία των διατάξεων αυτών προκύπτουν 

τα εξής: 

Η σύµβαση για παροχή τηλεργασίας πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως- 

παρότι δεν υπάρχει υποχρέωση γνωστοποιήσεως αυτής σε κάποια Αρχή- γιατί αλλιώς 

είναι πιθανόν να δηµιουργηθούν πολλές αµφιβολίες και αµφισβητήσεις. 

Ο τηλεργαζόµενος απασχολείται εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη και 

από κει προσφέρει τις υπηρεσίες του προς τον εργοδότη του µε τη χρήση 

ηλεκτρονικών µέσων και τη βοήθεια της τεχνολογίας της πληροφορικής. 

Τηλε- ετοιµότητα: ο όρος αυτός αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 1 του άρθρου 5 του Ν. 3846/201032 και προφανώς είναι αντίστοιχος του 

όρου «ετοιµότητα για εργασία». Στη σχετική σύµβαση πρέπει να ορίζονται τα 

χρονικά όρια της «τηλετοιµότητας», δηλαδή, ο χρόνος που ο εργαζόµενος θα έχει 

υποχρέωση να είναι σε ετοιµότητα να παράσχει τις υπηρεσίες του στον εργοδότη, 

καθώς και ο χρόνος εντός του οποίου θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πρόσκληση 

του εργοδότη. 

                                                           
32
Ο εργοδότης όταν καταρτίζει σύµβαση εργασίας για τηλεργασία, υποχρεούται να παραδίδει γραπτώς 

στον εργαζόµενο, µέσα σε οκτώ (8) ηµέρες, το σύνολο των πληροφοριών που αναφέρονται στην 
εκτέλεση της εργασίας και ειδικότερα ως προς την ιεραρχική σύνδεση µε τους προϊσταµένους του 
στην επιχείρηση, τα λεπτοµερή καθήκοντά του, τον τρόπο υπολογισµού της αµοιβής, τον τρόπο 
µέτρησης του χρόνου εργασίας, την αποκατάσταση του κόστους που προκαλείται από την παροχή της 
(τηλεπικοινωνίες, εξοπλισµός, βλάβες συσκευών κ.λπ.). Αν στη σύµβαση περιέχεται συµφωνία για 
τηλε-ετοιµότητα ορίζονται τα χρονικά της όρια και οι προθεσµίες ανταπόκρισης του µισθωτού. 
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Η σύµβαση τηλεργασίας µπορεί να καταρτίζεται από την αρχή, αλλά 

επιτρέπεται, επίσης, η µετατροπή της κανονικής συµβάσεως εργασίας σε σύµβαση 

τηλεργασίας. Η µετατροπή της κανονικής συµβάσεως εργασίας σε σύµβαση 

τηλεργασίας πρέπει, προφανώς, να καταρτίζεται εγγράφως και να είναι, πάντοτε 

προϊόν ελεύθερης συµφωνίας µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου.  

Σύµφωνα µε την θεωρία της προσωπικής εξάρτησης σύµβαση εργασίας 

υπάρχει όταν ο κύριος του έργου εργοδότης διευθύνει και ελέγχει τον εργαζόµενο ως 

προς το είδος, τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο της εργασίας. Οι εργαζόµενοι εκτός 

των εγκαταστάσεων του εργοδότη, δεν πληρούν τα τρία παραπάνω κριτήρια και δεν 

τελούν, κατά τεκµήριο, υπό τον άµεσο έλεγχο του εργοδότη ως προς την δυνατότητα 

ελέγχου των υποχρεώσεων τους που προκύπτουν από την σύµβαση εργασίας τους και 

είναι δύσκολο συνήθως να καθοδηγούνται και να ελέγχονται από τον κύριο του 

έργου- εργοδότη, ως προς τον χρόνο και την ένταση της εργασίας τους. Για το λόγο 

αυτό µπορεί να προτιµούν τη σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών ή τη σύµβαση έργου. 

7.4Σύνδεση Συµβάσεων Προσωρινής Απασχόλησης µε τον Αριθµό 
Προσωπικού 
 

 Σύµφωνα µε την θεωρία της οικονοµικής εξάρτησης που υπάρχει µεταξύ 

εργοδότη και εργαζοµένου, τα άτοµα αυτά µολονότι δεν ελέγχονται ως προς τον 

χρόνο και την ένταση της εργασίας τους, αποδεικνύεται ότι απασχολούνται µε 

υποκρυπτόµενη σύµβαση εργασίας: 

i. Αφού τελούν σε οικονοµική εξάρτηση από τον λήπτη της εργασίας 

τους 

ii.  Αφού χρησιµοποιούν για την εκτέλεση της εργασίας τα µέσα 

παραγωγής που ανήκουν σ’ εκείνον ή 

iii.  Αφού ως κύριο βιοποριστικό τους µέσο έχουν το οικονοµικό 

αντάλλαγµα που απαιτούν γι’ αυτήν την απασχόληση τους. 

Τα δικαστήρια που έχουν αντιµετωπίσει σχετικά αιτήµατα αναγνώρισης της 

απασχόλησης των από µακριά εργαζοµένων ως σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, 

έχουν δεχθεί και υπό ποιες προϋποθέσεις αυτό µπορεί να συµβεί. 

Το σύστηµα της παροχής εργασίας από µακριά προσιδιάζει και εφαρµόζεται 

αποτελεσµατικότερα, αν όχι αποκλειστικά, στη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, 

επειδή στην ανεξάρτητη εργασία δεν λειτουργούν ούτε οι περιορισµοί της 

εξαρτηµένης εργασίας (τόπος, χρόνος εργασίας κλπ), ούτε υπάρχει αδυναµία του 
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ανεξάρτητου επαγγελµατία επιλογής του τρόπου παροχής των υπηρεσιών του προς 

τους πελάτες του- φυσικά ή νοµικά πρόσωπα- ενώ διατηρεί απόλυτη ελευθερία 

επιλογής της έδρας το και των εγκαταστάσεων του. 

Εποµένως, δεν υπάρχει λόγος προβληµατισµού για τον υπολογισµό των 

εργαζοµένων αυτών. Υπολογίζονται κανονικά στο προσωπικό της εταιρίας, µε την 

οποία έχουν συνάψει σύµβαση τηλεργασίας, χωρίς να εξαιρούνται κατ’ ειδικό τρόπο. 
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8. ∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι – Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

8.1Ορισµός ∆ιευθύνοντα Υπαλλήλου 
 

∆ιευθύνοντες υπάλληλοι µας επιχείρησης αποτελούν τα πρόσωπα µε ιδιαίτερα 

προσόντα, µόρφωση και ικανότητες ή πρόσωπα ιδιαίτερης εµπιστοσύνης, που 

χρησιµοποιεί ο εργοδότης σε θέσεις υπεύθυνες για τη διοίκηση της επιχείρησης και 

τα οποία ασκούν «στο πόδι του» εργοδοτικά καθήκοντα.  

8.2 Κριτήρια Χαρακτηρισµού Εργαζοµένου ως ∆ιευθύνοντα Υπαλλήλου 
 

Κριτήρια για την απόδοση του χαρακτήρα του διευθύνοντος υπαλλήλου 

αποτελούν σύµφωνα µε τη νοµολογία: 

i. η υψηλή θέση στην ιεραρχία της επιχείρησης 

ii.  ο υψηλός βαθµός πρωτοβουλίας και ανεξαρτησίας στη λήψη αποφάσεων 

iii.  η συγκέντρωση στο πρόσωπο του αρµοδιοτήτων, διοικητικών ή τεχνικών, 

αποφασιστικής σηµασίας για τη λειτουργία, οργάνωση και την πορεία της 

επιχείρησης 

iv. η δυνατότητα παρέµβασης στην πρόσληψη ή απόλυση του προσωπικού 

v. οι υψηλές αποδοχές. 

Η έννοια της διευθυντικής θέσης, ανεξάρτητα του αν ο εργαζόµενος έχει ή όχι 

τον τίτλο του κατόχου αυτής, προσδιορίζεται µε βάση τα αντικειµενικά κριτήρια της 

καλής πίστεως και της κοινής πείρας και της λογικής, από τη φύση και το είδος των 

παρεχόµενων υπηρεσιών, που κρίνονται ενιαία, καθώς και από την ιδιάζουσα σχέση 

εκείνου ο οποίος τις παρέχει, τόσο προς τον εργοδότη όσο και προς τους λοιπούς 

εργαζόµενους. 

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, το στοιχείο της εξάρτησης από τον εργοδότη, 

έστω και χαλαρής, υπάρχει και στην περίπτωση των διευθυνόντων υπαλλήλων και 

συνεπώς η κατηγορία αυτή εργαζοµένων υπάγεται στην εργατική νοµοθεσία. 

Ωστόσο, µε νοµική βάση τη διάταξη του άρθρου 2 εδ. α’ της υπ’ αριθµό 1 

∆ιεθνούς Σύµβασης Εργασίας του 1919 (που έχει κυρωθεί µε το Ν. 2269/1920), η 

νοµολογία, επικαλούµενη κατά περίπτωση και µια σειρά άλλων διατάξεων οι οποίες 

διευρύνουν την έννοια του εργοδότη και προς πρόσωπα (που εκπροσωπούν µε 

διευθυντική ιδιότητα αυτόν), προκειµένου να αποδοθούν ποινικές ή άλλες ευθύνες 

για την µη εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας), εξαιρεί τους διευθύνοντες 



 

37 

 

υπαλλήλους από την υπαγωγή τους από άλλες βασικές προστατευτικές διατάξεις του 

εργατικού δικαίου. 

Ειδικότερα, γίνεται δεκτό ότι δεν εφαρµόζονται στους διευθύνοντες 

υπαλλήλους οι διατάξεις περί χρόνου εργασίας (κάθε µορφής υπερωρία, νυκτερινή, 

Κυριακάτικη εργασία και αργίες, εβδοµαδιαία ανάπαυση, διατάξεις περί ετήσιας 

άδεια µε αποδοχές κλπ). Εφαρµόζονται όµως και στα πρόσωπα αυτά οι διατάξεις περί 

επιδοµάτων εορτών και η λοιπή εργατική νοµοθεσία. Συνεπώς, εφαρµόζονται και 

στους διευθύνοντες υπαλλήλους κανονικά οι διατάξεις περί καταγγελίας σύµβασης 

εργασίας είτε αορίστου είτε ορισµένου χρόνου. Επίσης, έχει γίνει δεκτό ότι λόγω µη 

εφαρµογής των περί αδειών διατάξεων δεν πάσχει από ακυρότητα η απόλυση 

διευθυντικού στελέχους που έγινε κατά το χρόνο της αδείας του. 

Τέλος, από καµία διάταξη δεν προκύπτει ότι οι διευθύνοντες υπάλληλοι 

στερούνται των συνδικαλιστών δικαιωµάτων που κατοχυρώνουν οι διεθνείς 

συµβάσεις εργασίας και το Σύνταγµα και ρυθµίζουν οι νόµοι για το σύνολο των 

εργαζοµένων χωρίς διάκριση. Συνεπώς, µπορούν να συµπτύξουν συνδικαλιστικές 

οργανώσεις ανάλογα µε την ειδικότητα ή το επάγγελµα τους και να συνάπτουν 

συλλογικές συµβάσεις εργασίας µε τους εργοδότες ή τις αντίστοιχες εργοδοτικές 

οργανώσεις. 

8.3 ∆ιαχωρισµός ∆ιευθύνων Υπαλλήλων και Μελών ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου 
 

Είναι γενικά παραδεκτό ότι τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) των 

ανωνύµων εταιριών, µεταξύ των οποίων και οι ∆ιευθύνοντες Υπάλληλοι αυτών, 

συνδέονται µε την εταιρία µε σύµβαση άµισθης εντολής, αλλά δεν αποκλείεται 

παράλληλα να υφίσταται µεταξύ αυτών και της εταιρείας σχέση έµµισθης εντολής ή 

σχέση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών ή ακόµη και σχέση εξαρτηµένης  εργασίας. 

Έτσι, ο διευθύνων υπάλληλος ή άλλο µέλος του ∆.Σ. µπορεί να κατέχει 

παράλληλα τη θέση του Γενικού ∆ιευθυντή ή του προϊσταµένου κάποιου ιδιαίτερου 

τοµέα δράσης (οικονοµικός, εµπορικός διευθυντής κ.ο.κ.) ή του εξειδικευµένου 

τεχνικού ή οικονοµικού συµβούλου, συνδεόµενος µε την εταιρία ως προς τη σχέση 

του αυτή µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ή µε σχέση έµµισθης εντολής, που 

µπορεί, εφόσον είναι δικηγόρος, να είναι και σχέση πάγιας αντιµισθίας νοµικών 

υπηρεσιών. Η σύµβαση αυτή µπορεί να είναι αορίστου ή και ορισµένου χρόνου. Η 

οποία παράλληλη σχέση του µέλους του ∆.Σ. µε την εταιρία, είναι ανεξάρτητη προς 
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την οργανική του σχέση ως διοικητικού συµβούλου και η ανάκληση προς την 

οργανική του σχέση ως διοικητικού συµβούλου και η ανάκληση της εντολής του ως 

διοικητικού συµβούλου ή η λήξη σύµφωνα µε το καταστατικό της θητείας του δεν 

επηρεάζει κατ’ αρχήν την τύχη της όποιας άλλης συµβατικής σχέσης, εκτός εάν έχει 

προβλεφθεί ρητώς ή προκύπτει από τη φύση του πράγµατος ενός τέτοιος επηρεασµός. 

Βασικό ζήτηµα που προκύπτει από µία τέτοια εργασιακή σχέση είναι ο ίδιος ο 

χαρακτηρισµός της ως εξαρτηµένης εργασίας, αφού συχνά είναι δυσαπόδεικτο εάν οι 

όποιες πρόσθετες υπηρεσίες που προσφέρει στην εταιρία ένα µέλος του µε άλλα 

λόγια του ίδιου του ∆.Σ. ή παρέχονται µε άλλη συµβατική σχέση, όπως µε σύµβαση 

έργου, παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών ή µε σχέση έµµισθης εντολής. Είναι 

προφανές ότι το επίπεδο στο οποίο παρέχονται οι σχετικές υπηρεσίες ενός 

διευθυντικού στελέχους είναι υψηλό και έτσι κι αλλιώς η σχέση εποπτείας και 

ελέγχου είναι ιδιαίτερα χαλαρή, ενώ παράλληλα ο βαθµός πρωτοβουλίας που 

αναπτύσσουν τα πρόσωπα αυτά είναι σηµαντικά έντονος, έτσι ώστε συχνά να είναι 

όλως δυσχερές να προσδιορισθεί µε ασφάλεια ο χαρακτήρας της σχέσης. 

8.4 Σύνδεση ∆ιευθύνων Υπαλλήλων – Μελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε 
τον Αριθµό Προσωπικού 
 

Στην πρώτη περίπτωση του διευθύνοντος υπαλλήλου, είναι εµφανές ότι, παρά 

των όποιων αποκλίσεων από τις διατάξεις του Εργατικού ∆ικαίου,  συνδέεται άµεσα 

µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την εταιρία, γι αυτό το λόγο οι κατέχοντες αυτή 

τη θέση, µε τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν προηγουµένως, 

συµπεριλαµβάνονται στο µέσο όρο προσωπικού. 

Παρόµοια αντιµετώπιση έχουν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατά τον 

υπολογισµό του µέσου όρου. Η µόνη προϋπόθεση είναι να µελετώνται κατά 

περίπτωση οι συµβάσεις που έχουν συνάψει µε την εταιρία, ώστε να υπολογίζονται 

µόνο όσοι παρέχουν παράλληλα της διοικητικής προσφοράς τους εξαρτηµένη σχέση 

εργασίας, ενώ θα εξαιρούνται οποιασδήποτε άλλου είδους έννοµες σχέσεις εργασίας. 
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9. Συγγενικές Σχέσεις 

9.1 Εισαγωγή 
 

Η παροχή εργασίας από συγγενικά ή φιλικά πρόσωπα και οι συνέπειες της 

απασχολεί κατά καιρούς τους θεωρητικούς του δικαίου και την νοµολογία των 

δικαστηρίων, που έχουν κρίνει, εν όψει των πραγµατικών περιστατικών κάθε 

περίπτωσης, επειδή δεν υπάρχει θετικός κανόνας δικαίου στη χώρα µας, που να 

κρίνει υποχρεωτικά της σχέσεις αυτές, υπό ποιες περιπτώσεις και προϋποθέσεις 

δηλαδή µπορούν να εφαρµόζονται και επ’ αυτών οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα 

για τη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας.33 

9.2 Περίπτωση συζυγικών σχέσεων και µνηστείας 
 

Από τα άρθρα 1386- 138934  του Α.Κ., όπως ισχύουν σήµερα, προκύπτει ότι 

κάθε σύζυγος υποχρεούται να βοηθά τον άλλον στην επαγγελµατική και στην λοιπή 

προσωπική και κοινωνική δραστηριότητα του, συνεισφέροντας την προσωπική του 

εργασία, εκτός εάν αδυνατεί να εργασθεί. Ο σύζυγος που παρέχει τις βοηθητικές του 

αυτές υπηρεσίες δεν δικαιούται ιδιαίτερης αµοιβής. 

Η εργασιακή αυτή σχέση µεταξύ των συζύγων υφίσταται ευθέως εκ του 

νόµου και συνεπώς δεν αποτελεί σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. Άλλως όµως έχει 

το θέµα εάν η εργασία της συζύγου παρασχέθηκε σε εταιρεία της οποίας είναι µέλος 

ο σύζυγος και όχι σε προσωπική επιχείρηση του συζύγου, οπότε και είναι δυνατόν να 

δηµιουργηθεί σχέση εργασίας µεταξύ της εταιρίας και της συζύγου του µέλους της. 

                                                           
33
Άρθρα 648 , 649  και 651-653  του Α.Κ. 

34
Α.Κ 1386.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΒΙΩΣΗ. Ο γάµος παράγει για τους συζύγους αµοιβαία 

υποχρέωση για συµβίωση, εφόσον η σχετική αξίωση δεν αποτελεί κατάχρηση δικαιώµατος. 
Α.Κ 1387.- ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΖΥΓΙΚΟΥ ΒΙΟΥ. Οι σύζυγοι αποφασίζουν από κοινού για κάθε θέµα 
του συζυγι-κού βίου. Αν ο ένας από τους συζύγους βρίσκεται σε φυσική ή νοµική αδυναµία, 
αποφασίζει µόνος του ο άλλος. Η ρύθµιση από τους συζύγους του κοινού τους βί-ου πρέπει να µην 
εµποδίζει την επαγγελµατική και την υπόλοιπη δραστηριότητα του καθενός από αυ-τούς και να µην 
παραβιάζει τη σφαίρα της προσωπι-κότητάς τους. 
Α.Κ 1388.- ΕΠΩΝΥΜΟ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ.  Με το γάµο δεν µεταβάλλεται το επώνυµο των συζύγων, 
ως προς τις έννοµες σχέσεις τους. Στις κοινωνικές σχέσεις ο κάθε σύζυγος µπορεί, εφόσον σ' αυτό 
συµφωνεί και ο άλλος, να χρησιµοποιεί το επώνυµο του τελευταίου ή να το προσθέτει στο δικό του. 
Με συµφωνία των συζύγων ο καθένας από αυτούς µπορεί να προσθέτει στο επώνυµο του το επώνυµο 
του άλλου. 
Α.Κ 1389.- ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΠΑ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ-ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. Οι σύζυγοι έχουν την 
υποχρέωση να συνεισφέρουν από κοινού, ο καθένας ανάλογα µε τις δυνάµεις του, για την 
αντιµετώπιση των αναγκών της οικογένειας. Η συνεισφορά γίνεται µε την προ-σωπική εργασία, τα 
εισοδήµατά τους και την πε-ριουσία τους. 
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9.3 Περίπτωση παροχής εργασίας από τα τέκνα και τα αδέλφια του 
εργοδότη 
 

Κατά το άρθρο 150835  του Α.Κ., το τέκνο που διαµένει στην οικογενειακή 

του σχέση και διατρέφεται από τους γονείς του οφείλει να τους βοηθά κατά την 

άσκηση του επαγγέλµατος τους και την διοίκηση της οικογενειακής κατοικίας, 

αναλόγως µε τις δυνάµεις του και τις βιοτικές συνθήκες της οικογένειας.  

Ως τέκνα νοούνται τα γνήσια, τα θετά, τα εξώγαµα, ενήλικα ή ανήλικα κ.λπ. 

Ως γονείς νοούνται εν προκειµένω ο πατέρας, η µητέρα ή ο επίτροπος ή ο γονέας που 

συνοικεί µε το τέκνο µετά την λύση του γάµου µε διαζύγιο ή λόγω θανάτου. Τα τέκνα 

αυτά δεν δικαιούνται αµοιβής (µισθού) για την παροχή των υπηρεσιών τους προς 

τους γονείς. 

Η εργασιακή αυτή σχέση δηµιουργείται, όπως και στην περίπτωση των 

συζύγων, ευθέως εκ του νόµου και όχι εκ σύµβασης και γι’ αυτό δεν λαµβάνει τη 

µορφή της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας. Εάν όµως οι παρεχόµενες από το τέκνο 

υπηρεσίες υπερβαίνουν το µέτρο των υπηρεσιών που επιβάλλει το άρθρο 1508 του 

Α.Κ., πάλι η υπερβάλλουσα απασχόληση του τέκνου δηµιουργεί αξίωση για 

αποζηµίωση αδικαιολόγητου πλουτισµού για το υπερβάλλον µόνο και εάν αποδειχθεί 

σχέση εξάρτησης. 

9.4 Εργασιακή σχέση µεταξύ φίλων και ερωτικών συντρόφων 
 

Αντίθετα από όσα αναφέρθησαν ανωτέρω για τις συγγενικές σχέσεις οι 

περιπτώσεις παροχής υπηρεσιών ή αλληλοεξυπηρέτησης µεταξύ φίλων θα πρέπει να 

ερευνώνται ειδικά εφόσον µεταξύ αυτών δεν υφίσταται νόµιµος δικαιολογητικός 

λόγος και υποχρέωση για παροχή δωρεάν υπηρεσιών. Τα ζητήµατα που έχουν 

ανακύψει τα αντιµετωπίζει η νοµολογία και η θεωρία µόνο ενόψει των πραγµατικών 

κάθε δορά περιστατικών και κρίνει αναλόγως, εφόσον στην κάθε περίπτωση µπορεί 

να δηµιουργηθεί και να συνυπάρχει, πέρα της φιλίας ή του ερωτικού δεσµού, και 

σχέση εργασίας.  

                                                           
35
Α.Κ. 1508.- ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

Το τέκνο, εφ’ όσον αποτελεί µέλος του οίκου των γο-νέων του και ανατρέφεται ή διατρέφεται από 
αυ-τούς, υποχρεούται να παρέχει στους γονείς του, για τη διοίκηση του οίκου ή την άσκηση του 
επαγγέλµα-τός τους, υπηρεσίες ανάλογες µε τις δυνάµεις του και τις βιοτικές συνθήκες του ίδιου και 
της οικογέ-νειάς του. 
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Έτσι πάγια έχει κριθεί ότι εκτός από την παροχή εργασίας που βασίζεται στην 

ύπαρξη ενός οικογενειακού δεσµού, ή ενός δεσµού που προκύπτει από ελεύθερη 

συµβίωση, η ύπαρξη ή όχι σχέσης εξαρτηµένης εργασίας κρίνεται µόνο µε βάση τα 

πραγµατικά περιστατικά της κάθε περίπτωσης τα οποία και ερευνώνται από τα 

δικαστήρια. 

9.5 Σύνδεση Εργαζοµένων που διατηρούν συγγενική σχέση µε µέλη της 
εταιρίας µε τον Αριθµό Προσωπικού 
 

Η ύπαρξη συγγενικής σχέσης εργαζοµένου µε µέλος της εταιρίας είναι ένα 

θέµα που συχνά διαπραγµατεύεται µεταξύ των αντιδίκων στις αίθουσες των 

δικαστηρίων. Επαναλαµβάνεται σε κάθε βιβλιογραφική αναφορά ότι η ένταξη της 

παροχής εργασίας λόγω συγγενικών σχέσεων στην µεγάλη κατηγορία των σχέσεων 

εξαρτηµένης εργασίας είναι µελέτη κατά περίπτωση ορών των όποιων συµβάσεων. 

Παρόλα αυτά, το µοναδικό ασφαλές συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναι 

ότι η παροχή εργασίας από σύζυγο ή τέκνο συνδεόµενο µε µέλος εταιρίας, που δεν 

έχει ατοµική νοµική µορφή, πρέπει να επισηµοποιείται µε σύµβαση εργασίας. 

Αναλόγως την παροχή υπηρεσίας που θα προσφέρει ο εργαζόµενος, θα συνάψει την 

αντίστοιχη σύµβαση, η οποία εάν είναι εξαρτηµένης σχέσης, θα του δώσει το 

προβάδισµα να συµπεριληφθεί στον ετήσιο µέσο όρο όλου του προσωπικού. 

Στην περίπτωση των ερωτικών συντρόφων δεν υπάρχει ιδιαίτερη 

διαφοροποίηση στην αντιµετώπιση, ενώ εφιστάται περισσότερη προσοχή στην 

ύπαρξη σύµβασης εξαρτηµένης µορφής, διότι η ήδη υφιστάµενη συγγενική σχέση δεν 

βασίζεται στο τεκµήριο του γάµου.  
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10. Σύµβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών 
 

Σύµβαση ανεξάρτητων υπηρεσιών υπάρχει, όταν ο παροχών την εργασία δεν 

επιβάλλεται στον έλεγχο και την εποπτεία του εργοδότη προς διαπίστωση της 

συµµορφώσεως του στις οδηγίες εκείνου ως προς διαπίστωση της συµµορφώσεως 

του στις οδηγίες εκείνου ως προς τον τόπο, χρόνο και τον τρόπο παροχής της 

εργασίας του. 

Στα πλαίσια αυτά οι συµβαλλόµενοι αποβλέπουν µόνο στην παροχή εργασίας. 

Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας περί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, 

κανονικής άδειας, υπερωριών, Κυριακής και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, επιδοµάτων 

εορτών δεν έχουν εφαρµογή στη Σύµβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών. 

Στη σύµβαση αυτή, εκείνος που παρέχει τις υπηρεσίες του θεωρείται ότι είναι 

ελεύθερος επαγγελµατίας και προσφέρει την εργασία του έναντι αµοιβής στον πελάτη 

του, χωρίς όµως να εξαρτάται απ’ αυτόν ως προς τον έλεγχο, καθώς δεν είναι κάτω 

από την εποπτεία του. 

Στο έγγραφο του Υπ. Εργασίας 2193/6-10-97 αναφέρεται σχετικά: 

Σύµβαση µισθώσεως παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών επί της ουσίας δεν 

έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου υπάρχει, όταν σε µία σχέση 

εργασίας ο εργαζόµενος παρέχει τις υπηρεσίες του µε αµοιβή, χωρίς όµως να 

συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα στοιχεία εξαρτήσεως. Ειδικότερα ο 

φορέας της εργασίας διατηρεί πρωτοβουλία και ελευθερία κινήσεως. Ειδικότερα ο 

φορέας της εργασίας διατηρεί πρωτοβουλία και ελευθερία ενεργείας καθορίζοντας ο 

ίδιος τις συνθήκες της εργασίας του, δηλαδή τον τόπο, τον χρόνο, τον τρόπο και την 

έκταση της παροχής της, µη υποκείµενος στον έλεγχο, στην εποπτεία και την 

εξάρτηση του εργοδότη ως προς τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο παροχής της 

εργασίας που του έχει ανατεθεί χωρίς όµως και στη σύµβαση αυτή να αποκλείεται 

κάποια χαλαρή εξάρτηση του εργαζόµενου από τον εργοδότη. 

Τέλος επισηµαίνεται ότι στη Σύµβαση Ανεξάρτητων Υπηρεσιών επί της 

οποίας δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του Εργατικού ∆ικαίου υπάρχει όταν σε µία 

σχέση εργασίας ο εργαζόµενος παρέχει τις υπηρεσίες του µε αµοιβή χωρίς όµως να 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις και τα στοιχεία εξάρτησης. 

 

 

Σύµβαση έργου – εργολαβία 
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Σύµβαση Έργου υπάρχει σύµφωνα µε τις διατάξεις του Άρθρου 681 του 

Αστικού Κώδικα όταν αναλαµβάνει κάποιος (εργολάβος) να κατασκευάσει, να 

εκτελέσει ή να φέρει σε πέρας και παραδώσει µε αµοιβή ένα έργο που αποτελεί το 

προϊόν της εργασίας του. Έτσι αντικείµενο της σύµβασης αυτής είναι το αποτέλεσµα 

της εργασίας και όχι η εργασία αυτή καθ’ αυτή καθ’ ολο το χρόνο της εκτέλεσης του 

έργου. 

Η διαφορά µεταξύ της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και σύµβασης έργου 

έγκειται στο αντικείµενο της σύµβασης. 

Όπως συνάγεται από τα άρθρα 648,652,655,681,694 του Αστικού Κώδικα, η 

σύµβαση εργασίας έχει ως αντικείµενο καθ’ εαυτή την παροχή εργασίας για ορισµένο 

ή αόριστο χρόνο, µετά την οποία καταβάλλεται ο µισθός, ενώ µε την σύµβαση έργου 

αναλαµβάνεται η εκτέλεση ορισµένου έργου, δηλαδή η επίτευξη ορισµένου 

αποτελέσµατος, από την οποία εξαρτάται η καταβολή της αµοιβής. Η διαφορά, 

εποµένως, των δύο αυτών σχέσεων βρίσκεται στο αντικείµενο τους, που είναι η 

εργασία στην πρώτη (σχέση εργασίας) και το έργο στη δεύτερη (σύµβαση έργου). 

 

Μικτή Σύµβαση 

 

Η διάκριση µεταξύ εξαρτηµένης εργασίας και µίσθωσης (προσοδοφόρου) 

πράγµατος (Μικτή Σύµβαση). Η παροχή εργασίας εδώ συνδυάζεται µε την παροχή 

χρήσης πράγµατος (αυτοκινήτου, µηχανήµατος, σκάφους, ειδικών εργαλείων κλπ), το 

οποίο είναι ιδιοκτησία του εργοδότου και το χειρίζεται ο αντισυµβαλλόµενος. 

Στη σύµβαση αυτή συµφωνείται η εκµετάλλευση ενός (προσοδοφόρου) 

πράγµατος. Στην περίπτωση αυτή ο οδηγός εκµεταλλεύεται το αυτοκίνητο για ίδιο 

λογαριασµό και µε δικό του κίνδυνο και ευθύνη και κατά την απόλυτη κρίση του και 

µάλιστα χωρίς την εποπτεία και τον έλεγχο του ιδιοκτήτη, στον οποίο ο δικαιούχος 

της εκµετάλλευσης δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφώνεται µε τις τυχόν 

εντολές του, χορηγώντας σ’ αυτόν µόνο τη συµφωνηθείσα αµοιβή (άρθρο 638 Α.Κ.). 

 

 

 

 

Σύµβασης εταιρίας 
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Στη σύµβαση εταιρίας επιδιώκεται κοινό όφελος µε κοινές εισφορές. Για την 

δηµιουργία της σύµβασης απαιτείται πρόσθετη για την  δηµιουργία κοινού εταιρικού 

σκοπού. (Α.Π. 1411/1988, Εφ. Αθ. 537/91). 

Στη σύµβαση εταιρίας υπάρχει πρόσθετη για µια εταιρική συνεργασία και µια 

από κοινού ανάληψη των σχετικών κινδύνων. Οι εταίροι συµµετέχουν µ' ένα ποσοστό 

κεφαλαίου. Επίσης συµµετέχουν στα κέρδη και στις ζηµιές αναλόγως. Πέραν αυτών 

σηµειώνεται ότι ένας εταίρος µπορεί παράλληλα να εργάζεται κανονικά σαν 

µισθωτός µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας. 

Στη σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας οι συµβαλλόµενοι δεν επιδιώκουν κοινό 

σκοπό, καθώς ο εργοδότης διατηρεί τον έλεγχο εξολοκλήρου της εργασίας 

καταβάλλοντας τη σχετική αµοιβή και έχει την ευθύνη του αποτελέσµατος της 

εργασίας, ενώ στη Σύµβαση Εταιρίας δύο ή περισσότερα πρόσωπα αναλαµβάνουν 

την υποχρέωση να επιδιώκουν από κοινού την επιδίωξη οικονοµικού αποτελέσµατος 

(κέρδους) καταβάλλοντας σχετικές εισφορές (άρθρο 171 Α.Κ.). Η επιδίωξη του 

κοινού σκοπού έχει ως συνέπεια το γεγονός ότι οι εταίροι αναλαµβάνουν και το 

σχετικό κίνδυνο που τυχόν υφίσταται για τη λειτουργία της εταιρίας. 

∆ιευκρινίζεται ότι είναι δυνατή η παράλληλη ύπαρξη δύο συµβατικών 

σχέσεων όταν ο εταίρος εκτός από την εταιρική εισφορά παρέχει και προσωπική 

εργασία (άρθρα 742,749 και 764 του Α.Κ.). 

 

 

  



 

45 

 

Κεφάλαιο 4ο Συµπεράσµατα 
 

Εξ’ αρχής έγινε µία προσπάθεια περιγραφής της αναγκαιότητας ελέγχου των 

ανωνύµων εταιριών από νόµιµους ελεγκτές, βασισµένη στα αριθµητικά κριτήρια που 

επιβάλει η ελληνική νοµοθεσία. Εφόσον προηγήθηκε αναφορά στην απαρίθµηση των 

αριθµητικών κριτηρίων κατά το νόµο και περιγραφή των όρων αναγνώρισης ενός 

οικονοµολόγου ως νοµίµου ελεγκτή, ακολούθησε η διαδικασία ελέγχου και 

ολοκληρώθηκε το κεφάλαιο της Ελεγκτικής µε την εκπόνηση του φορολογικού 

πιστοποιητικού ως αποτέλεσµα των ελέγχων των νοµίµων ελεγκτών. 

Εν περίληψη, στην προκειµένη εργασία δόθηκε έµφαση σε ένα εκ των τριών 

κριτηρίων που υποχρεώνουν την εκάστοτε ανώνυµη εταιρία να υπαχθεί σε έλεγχο 

από νόµιµο ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο. Το κριτήριο που έχει επιλεγεί είναι ο µέσος 

όρος ετησίως του προσωπικού της εταιρίας, όπου σύµφωνα µε την ελληνική 

νοµοθεσία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον πενήντα άτοµα. Για να υπολογιστεί, 

λοιπόν, ο µέσος αριθµός των ατόµων θα πρέπει να προστεθούν οι εργαζόµενοι, οι 

οποίοι απασχολούνται στην επιχείρηση µε τη µορφή της εξαρτηµένης σχέσης 

εργασίας.  

Ως εξαρτηµένη εργασιακή σχέση ορίστηκε γενικώς η σχέση όπου ο εργοδότης 

έχει τον πλήρη έλεγχο της εργασίας του εργαζοµένου που απασχολεί κατά τον τόπο, 

χρόνο και τρόπο αυτής, ενώ αναφέρονται και επιµέρους κριτήρια εντός της εργασίας. 

Έτσι συναντάµε συµβάσεις αορίστου και ορισµένου χρόνου, καθώς σε ηµερήσιο 

επίπεδο συµβάσεις πλήρους ή µερικής απασχόλησης, οι αναλύσεις των οποίων έχουν 

συµπεριληφθεί στην προκείµενη εργασία και δεν χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης, διότι 

δεν επιδέχθηκαν ιδιαίτερες αλλαγές ανά τα έτη. 

Αυτό που παρακίνησε αναλυτικότερη έρευνα ήταν νέες µορφές απασχόλησης, 

µε πιο ευέλικτες µορφές, που είτε εµφανίστηκαν εξ αναγκών της ελληνικής 

εργασιακής πραγµατικότητας είτε υιοθετήθηκαν από εξωτερικούς παράγοντες.  

Συµβάσεις µαθητείας – stages, τηλεργασίας, δανεισµού, προσωρινής απασχόλησης 

και συγγενικών σχέσεων είναι συµφωνίες µεταξύ εργοδοτών και εργαζοµένων που 

περιπλέκουν το συνολικό αριθµό των εργαζοµένων, καθώς σε µερικές εκδοχές τους η 

φύση τους δεν συνδέεται µε την εξαρτηµένη εργασία. 

∆ιαπιστώθηκε, ότι στην περίπτωση της σύµβασης µαθητείας, δεν εµπλέκεται 

η εξάρτηση µεταξύ των συµβαλλοµένων καθώς ο σκοπός της είναι εκπαιδευτικός. 
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Υπάρχει όµως το ενδεχόµενο, να εµπεριέχεται η εκπαίδευση του εργαζοµένου στη 

κανονική του εργασία, γεγονός το οποίο δεν συγκαταλέγεται στην πρώτη περίπτωση 

γνήσιας µαθητείας και κατά αυτό τον τρόπο σχετίζεται µε τις νοµολογίες του 

Εργατικού ∆ικαίου. Πρακτικά συµβάσεις γνήσιας µαθητείας συναντάµε σε 

απασχολούµενους από τα επαγγελµατικά λύκεια και σπουδαστών µέσω 

προγραµµάτων των ακαδηµαϊκών οίκων, οι οποίοι δεν προσµετρούνται στο µέσο 

ετήσιο όρο εργαζοµένων.  Αντιθέτως, η διττή φύση των συµβάσεων stage, όπως 

περιγράφθηκε και στο ανάλογο κεφάλαιο, δίνει στους εργαζοµένους την ιδιότητα της 

εξάρτησης µε τον εκάστοτε εργοδότη, διότι αν και ορισµένου χρόνου σύµβαση, το 

εκπαιδευτικό κοµµάτι αναλογικά µε την παροχή εργασίας είναι µικρότερο. 

Έπειτα, ακολούθησε η ανάλυση των συµβάσεων δανεισµού και προσωρινής 

απασχόλησης. Είναι δύο πανοµοιότυπες συµβάσεις κατά τις οποίες εκχωρείται ο 

εργαζόµενος σε έµµεσο εργοδότη, πέραν του αρχικού. Η διαφορετικότητα των δύο 

συµβάσεων είναι αρκετά λεπτή σε σηµείο να µην είναι εµφανής.  

Από την άλλη πλευρά, τα τελευταία χρόνια οι νέες εταιρικές µορφές του 

εξωτερικού έχουν εντάξει στην ελληνική πραγµατικότητα, επιπλέον, τις συµβάσεις 

προσωρινής απασχόλησης, οι οποίες πηγάσουν από αυτούσιες εταιρίες προσωρινής 

απασχόλησης (Ε.Π.Α.). Σε αυτή την περίπτωση, ο εργαζόµενος ανήκει στο 

προσωπικό της εταιρίας που ορίζεται ως έµµεσος εργοδότης, ενώ διατηρείται 

ελεγχόµενος ταυτόχρονα και από την Ε.Π.Α. σε ορισµένους τοµείς πρόσληψης και 

λήξης της σύµβασης. Είναι µια τριµερής εργασιακή σχέση, που δηµιουργεί επίσης 

προβλήµατα στη καταµέτρηση του προσωπικού των εταιριών, παρά ταύτα, θεωρώ ότι 

διευκρινίστηκε η προσµέτρηση των εργαζοµένων µέσω Ε.Π.Α. στους έµµεσους 

εργοδότες αυτών. 

Εν συνεχεία, έκανε την εµφάνιση της η σύγχρονη ευελιξία του Εργατικού 

∆ικαίου µέσω της σύµβασης της τηλεργασίας. Νέα τεχνολογικά δεδοµένα επιτρέπουν 

την εργασία µέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε προσωπικό χώρο και συνήθως µε 

ευελιξία χρόνου.  Η σύµβαση µε τη µορφή της τηλεργασίας δε διαφέρει σε κανένα 

σηµείο από µία οποιαδήποτε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, παρά µόνο στο 

καθορισµό του τόπου, όπου βεβαίως δεν νοείται η εταιρία αλλά κάποιος προσωπικός 

χώρος του εργαζοµένου, δεδοµένου ότι θα συµφωνηθούν και τα µέσα εργασίας, πχ. 

Υπολογιστής, Φαξ κτλ.  

Συµπερασµατικά, ακολουθώντας τη ροή της διπλωµατικής ταύτης εργασίας 

και προκειµένω να λειτουργήσει αυτό το κείµενο ως χρηστικό εργαλείο λογιστών 
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εντός και εκτός επιχειρήσεων, απαριθµούνται οι συµβάσεις που εντάσσουν τους 

εργαζοµένους – συµβαλλοµένους αυτών στον ετήσιο µέσο όρο προσωπικού ως εξής: 

Σύµβαση µαθητείας: στο µέσο όρο προσωπικού εντάσσονται µόνο όσοι 

εργαζόµενοι έχουν συνάψει σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µαθητευοµένου και 

σύµβαση υπό τη µορφή «stage», ενώ αποκλείονται οι συµβασιούχοι µε γνήσια 

σύµβαση µαθητείας. 

Σύµβαση δανεισµού: στο µέσο όρο προσωπικού εντάσσονται κανονικά οι 

εργαζόµενοι που έχουν συνάψει σύµβαση δανεισµού, ενώ προσοχή πρέπει να δοθεί 

βάσει πλειοψηφίας ηµερών εργασίας εάν θα δηλωθούν στον άµεσο ή έµµεσο 

εργοδότη. 

Σύµβαση προσωρινής απασχόλησης: θα συµπεριληφθούν κανονικά οι 

εργαζόµενοι στον ετήσιο µέσο όρο προσωπικού της εκάστοτε εταιρίας, µε έµφαση, 

όπως στην αντίστοιχη σύµβαση δανεισµού, όσον αφορά την επιλογή της εταιρίας 

(υπάρχει ενδεχόµενο να παραµένουν εργαζόµενοι στις εταιρίες προσωρινής 

απασχόλησης). 

Σύµβαση τηλεργασίας: οι εργαζόµενοι µε σύµβαση τηλεργασίας 

προστίθενται, επίσης, στο µέσο όρο προσωπικού, εφόσον οι όροι της σύµβασης 

τηλεργασίας συµπίπτουν µε τους όρους της εξαρτηµένης σχέσης εργασίας. 

∆ιευθύνοντες υπάλληλοι- Μέλη ∆ιοικητικού Συµβουλίου: παρά τις όποιες 

αποκλίσεις από τις διατάξεις του Εργατικού ∆ικαίου, οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι και 

τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να 

υπάρχει ταύτιση), προσµετρούνται στον ετήσιο µέσο όρο προσωπικού των εταιριών, 

µε επαλήθευση των ορών των συµβάσεων, ώστε να κυριαρχεί το στοιχείο της 

εξαρτηµένης εργασίας και όχι κάποιο άλλο στοιχείο που θα µας οδηγήσει σε άλλες 

έννοµες εργασιακές σχέσεις. 

Συγγενικές σχέσεις: όσοι εργαζόµενοι συνδέονται είτε συγγενικά είτε ερωτικά 

µε άλλος µέλος της εταιρίας, εφόσον καταµετρούµε το µέσο όρο προσωπικού των 

ανωνύµων εταιριών, θα πρέπει να είναι συµβαλλόµενοι µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας για να καταµετρηθούν. Εποµένως, η µελέτη των επιµέρους συµβάσεων 

αυτών των περιπτώσεων είναι υποχρεωτική κάθε φορά. 

Ολοκληρώνοντας, δεν θα γινόταν να παραληφθούν οι συµβάσεις ανεξάρτητων 

υπηρεσιών, οι οποίες είναι οι «απορροφητικές» συµβάσεις κάθε είδους εργασίας που 

δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να είναι εξαρτηµένη. Χωρίς να επαναληφθούν 

οµοιότητες και διαφορές µεταξύ αυτών και της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, να 
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αρκεστούµε στη διευκρίνιση πως όταν κάποιος συνεργάτης της επιχείρησης δεν 

λαµβάνει πλήρη έλεγχο από τη διοίκηση για το τόπο, χρόνο και τρόπο της εργασίας 

του, τότε θεωρείται ανεξάρτητος εργαζόµενος και εξαιρείται του υπολογισµού στο 

µέσο όρο του προσωπικού. Παραδείγµατα ανεξάρτητων συµβάσεων εργασίας είναι 

πχ, οι λογιστές, οι δικηγόροι, οι τεχνικοί ασφαλείας, οι γιατροί ασφαλείας, το 

συνεργείο καθαρισµού. 

Επόµενο συγγραφικό και ερευνητικό στάδιο προτείνεται ο υπολογισµός 

µέσου ετήσιου όρου εργαζοµένων σε εταιρίες µε εποχιακή δραστηριότητα, πχ. 

ξενοδοχειακές µονάδες, τουριστικές επιχειρήσεις. 

Στο σύνολο των συµβάσεων, οι όροι της συµφωνίας είναι αυτοί που 

προσδίδουν την ουσία της εργασιακής σχέσης και όχι η µορφή που της δίνουν οι 

συµβαλλόµενοι, γι αυτό σε επίπεδο µίας ανωνύµου εταιρίας, τα πενήντα άτοµα 

προσωπικό ως ελάχιστο προαπαιτούµενο αριθµητικό κριτήριο ελέγχου προκύπτουν 

γενικώς από τις συµβάσεις εξαρτηµένης παροχής εργασίας εξαιρουµένου όποιας 

άλλης έννοµης εργασιακής σχέσης, και ειδικώς προκύπτουν από την ανά περίπτωση 

µελέτη των συµβάσεων.   
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Παράρτηµα I 
 

Παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγµα συµβάσεως εξαρτηµένης εργασίας αορίστου 
χρόνου, η οποία µπορεί, µε αλλαγή των όρων, να προσαρµοστεί στα υπόλοιπα είδη 
συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 

 
[ΣΤΗΝ/ΣΤΟΝ] [ΤΟΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ]σήµερα την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ] µεταξύ των 

κατωτέρω δια της παρούσης συµβαλλοµένων, ήτοι αφ’ ενός, εις τον ως άνω τόπο 

εδρευούσης [Ε∆ΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] Εταιρίας µε την επωνυµία [ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ] νοµίµως εκπροσωπούµενης από [ΤΟΝ/ΤΗΝ][ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ] και αφ’ ετέρου [ΤΟΝ/ΤΗΝ] κ. [ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ], 

κατοίκου [ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ]    συνοµολογήθηκαν, συνεκφωνήθηκαν και έγιναν 

αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής: 

 

Η πρώτη των συµβαλλοµένων εργοδότρια Εταιρία δια του ως άνω νοµίµου 

εκπροσώπου της προσλαµβάνει τον δεύτερο των συµβαλλοµένων µισθωτό δυνάµει 

συµβάσεως µισθώσεως εξηρτηµένης εργασίας για να τον απασχολήσει ως 

[ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ] µε τους παρακάτω ειδικούς όρους 

και συµφωνίες: 

 

1. Η συνιστώµενη µε το παρόν συµφωνητικό, σύµβαση εργασίας είναι αόριστης 

διάρκειας. 

 

2. Ρητώς συµφωνείται ότι, η Εταιρία έχει δικαίωµα να χρησιµοποιήσει τον 

µισθωτό είτε ενταύθα είτε σε διάφορους τόπους και εργασίες, ανάλογα µε τις 

υφιστάµενες ανάλογα ανάγκες της (λειτουργικές, οικονοµικές, τεχνικές κλπ.) κατά 

την αδέσµευτη κρίση της χωρίς η χρησιµοποίηση αυτή του µισθωτού να θεωρείται ως 

βλαπτική µεταβολή αφού ως έδρα παροχής εργασίας του ανωτέρω λογίζονται πάντες 

οι συµπεφωνηµένοι ως άνω τόποι και ως εκείνοι που µέλλει να δηµιουργηθούν στα 

πλαίσια της επιχειρηµατικής δραστηριότητας της συµβαλλοµένης εργοδοτικής 

Εταιρίας.  
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3. Επίσης ρητώς συµφωνείται ότι, σε περίπτωση που η συµβαλλόµενη Εταιρία 

συστήσει µόνη της ή µε άλλες Εταιρίες  άλλη επιχείρηση, οιασδήποτε αυτόνοµης 

νοµικής µορφής, έχει δικαίωµα δυνάµει συµβάσεως δανεισµού να µεταβιβάσει τις εκ 

της συµβάσεως δανεισµού, να µεταβιβάσει τις εκ της συµβάσεως εργασίας υπηρεσίες 

του µισθωτού προς την νέα Εταιρία, διασφαλίζουσα όµως συγχρόνως όλα τα 

κτηθέντα από την προϋπηρεσία του µισθωτού στην προηγούµενη Εταιρία 

δικαιωµατικά αυτού.  

 

4. Ο µισθωτός υποχρεούται να προσφέρει τις υπηρεσίες του κατά το 

κανονισµένο ωράριο εργασίας του οποίου η έναρξη ή λήξη και οι διακοπές ορίζονται 

από την Εταιρία ανάλογα µε τις λειτουργικές ή άλλες ανάγκες. 

 

5. Ο µισθωτός υποχρεούται να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διδόµενες προς 

αυτόν εντολές, οδηγίες και συµβουλές σε όλα τα θέµατα που ανάγονται στην 

εκπλήρωση των καθηκόντων του, αποδεχόµενως να µετακινείται, να µετατίθεται και 

αποσπάται σε οποιαδήποτε υπηρεσία ή τµήµα, ή κλάδο, ή θέση της Εταιρίας ή 

εκείνων στις οποίες ενδέχεται να µετακινηθεί. Επίσης ο µισθωτός υποχρεούται να 

παρέχει εντός του νόµιµου ωραρίου του και υπηρεσίες συναφούς, προς την κυρία του 

απασχόληση ειδικότητος, εφόσον παρίσταται ανάγκη και εφόσον οι πρόσθετες αυτές 

εργασίες δεν επιφέρουν µονοµερή βλαπτική µεταβολή των όρων της εργασίας του 

συµβάσεως. 

 

6. Ο µισθωτός υποχρεούται να δέχεται την επιµόρφωσή του και να συµµετέχει 

σε εκπαιδευτικά, επαγγελµατικά σεµινάρια οπουδήποτε και αν πραγµατοποιούνται 

αυτά έστω και µετά την λήξη της ηµερήσιας εργασίας, χωρίς η υπέρβαση του χρόνου 

τούτου για τους παραπάνω λόγους να θεµελιώνει αξίωση προς καταβολή 

υπερεργασιακής ή υπερωριακής ή πρόσθετης άλλης αµοιβής. 

 

7. Η υπερεργασιακή και η νόµιµη υπερωριακή απασχόληση του µισθωτού, ως 

και η τοιαύτη κατά τις νυχτερινές ώρες και τις εξαιρετέες εορτές του έτους ή τις 

Κυριακές είναι υποχρεωτική για αυτόν εφόσον η εργασία κατά τις ως άνω ηµέρες 

θεωρείται απαραίτητη για την Εταιρία και εφόσον ο µισθωτός είναι σε θέση να 

εργαστεί, η τυχόν δε άρνησή του θα προσέκρουε στην  καλή πίστη. 
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8.  Για την παραπάνω απασχόλησή του ο µισθωτός θα λαµβάνει το σύνολο των 

αποδοχών (βασικός µισθός, επιδόµατα, προσαυξήσεις κλπ.) που προβλέπονται από 

την καλύπτουσα αυτόν και την Εταιρία, εκάστοτε ισχύουσα ΣΣΕ ή ισοδύναµη προς 

αυτόν απόφαση διαιτησίας και συγκεκριµένα τη ρύθµιση που αφορά τους [ΕΙ∆ΟΣ 

ΑΣΧΟΛΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ]. 

 

9. Οι αποδοχές της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλονται στον δικαιούχο 

µισθωτό δεδουλευµένες την τελευταία εργάσιµη ηµέρα εκάστου µηνός και 

αντιστοιχούν σε πλήρη απασχόληση τούτου καθόλες τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες 

κατά την διάρκεια της εβδοµαδιαίας και ηµερήσιας εργασίας για απασχόληση του 

µισθωτού µικρότερη της νόµιµης πλήρους εργασίας, οι ως άνω αποδοχές 

καταβάλλονται ανάλογα µειωµένες. 

 

10. Οι προσδιοριζόµενες στην παράγραφο 9 της παρούσης βασικές αποδοχές 

προσαυξάνονται µε πρόσθετες αµοιβές που δικαιολογούνται στις περιπτώσεις κατά 

τις οποίες ο µισθωτός παρέχει τις συµβατικές του υπηρεσίες καθ’ υπέρβαση του 

νοµίµου ωραρίου – στα επιτρεπτά όρια του νόµου – κατά τις Κυριακές, τις νυχτερινές 

ώρες, τις εξαιρετικές εορτές κλπ. Οι πρόσθετες αυτές αµοιβές συµψηφίζονται στις 

τυχόν καταβαλλόµενες υπό του εργοδότου υπέρτερες αποδοχές. 

 

11. Με την καταβολή των ανωτέρω χρηµατικών ή σε είδος παροχών που 

προβλέπονται από τις κείµενες οικείες διατάξεις (ΣΣΕ, Υπ. αποφάσεις κλπ.), ο 

µισθωτός θα θεωρεί εξοφληµένη κάθε αξίωσή του που θα προκύπτει από την πέραν 

του νόµιµου ωραρίου εργασία του. 

 

12. Η Εταιρία διατηρεί για τον εαυτό της το δικαίωµα να χορηγεί υπό την 

επιφύλαξή της οποτεδήποτε ανακλήσεως, ή διακοπής, ή συµψηφισµού (εξ’ 

ελευθεριότητας) πέραν των νοµίµων, κατά την απόλυτη και ανεξέλεγκτη κρίση της. Η 

εξ’ ελευθεριότητας ως άνω παροχές δεν επιτρέπεται σε πάσα περίπτωση να 

µετατραπούν σε υποχρεωτικές. 
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13. Ο µισθωτός λαµβάνει κατά την καταβολή των αποδοχών αντίγραφο του 

εκκαθαριστικού σηµειώµατος, το οποίο επέχει θέση εξοφλητικής αποδείξεως. Οι 

αποδοχές αυτές κατατίθενται στον ενδεδειγµένο από αυτόν λογαριασµό τραπέζης. 

 

14. Από τις αποδοχές του µισθωτού επιτρέπονται οι ακόλουθες κρατήσεις : α) για 

προκαταβολές έναντι αποδοχών, β) για επιβαλλόµενα πρόστιµα που προβλέπονται 

από τον ισχύοντα κανονισµό της Εταιρίας, γ) για οφειλόµενες εισφορές προς το ΙΚΑ 

και τους λοιπούς ασφαλιστικούς ή επικουρικούς ασφαλίσεως φορείς, τέλη 

χαρτοσήµου κλπ., δ) για νόµιµους φόρους ή έκτακτες εισφορές, την παρακράτηση 

των οποίων οφείλει να κάνει ο εργοδότης, ε) για ζηµιές που προξενήθησαν υπαίτια 

από τον µισθωτό στις εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα ή τα εµπορεύµατα της Εταιρίας 

µε την επιφύλαξη του άρθρου 664 ΑΚ και στ) για εξόφληση δανείου µέχρι της 

ηµερήσιας αντιµισθίας κλπ. 

 

15. Ο µισθωτός θα λαµβάνει την νόµιµη κατ’ έτος άδεια αναπαύσεως τις 

αποδοχές ή την αποζηµίωση αδείας ως και του επιδόµατος κατά τις διακρίσεις του 

νόµου. Επίσης, ο µισθωτός θα λαµβάνει υπό τις προϋποθέσεις του Ν. 1082/80 σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµό. 19040/81 Υπ. Απόφασης, τα επιδόµατα 

εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα. Σε περίπτωση δε καταγγελίας της εργασιακής 

του συµβάσεως θα λαµβάνει ούτως την, υπό της κείµενης νοµοθεσίας αποζηµίωση. 

 

16. Ρητώς συµφωνείται ότι, κάθε παράβαση εκ µέρους του µισθωτού των 

συνοµολογηµένων στην παρούσα σύµβαση ως και εκείνων (των όρων) του ισχύοντος 

κανονισµού εργασίας τον οποίο ανεπιφύλακτα αποδέχεται ο συµβαλλόµενος 

µισθωτός ως συµπλήρωµα της εργασιακής του µετά της εργοδοτικής σχέσεως 

συνεπάγεται την εκ’ µέρους του µισθωτού λύση της συµβάσεως εργασίας µε 

υπαιτιότητά του που ερµηνεύεται ως οικειοθελής αποχώρησή του. 

 

17. Η παρούσα σύµβαση εργασίας η οποία υπερισχύει έναντι οιασδήποτε άλλης 

προφορικής ή γραπτής συµφωνίας, αντίθετης προς το περιεχόµενο αυτής πληρούσα 

και τις απαιτήσεις του Π.∆. 156/94 υπογράφεται εις τριπλούν εκ των οποίων ανά ένα 

αντίτυπο λαµβάνουν οι συµβαλλόµενοι. 

Οι συµβαλλόµενοι 

Για την Εταιρία       Ο µισθωτός 
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Παράρτηµα II 
 

Παρατίθεται ενδεικτικό υπόδειγµα συµβάσεως ανεξάρτητων παροχής εργασιών 
από εξωτερικό λογιστή- λογιστικό γραφείο, η οποία µπορεί, µε αλλαγή των όρων, να 
προσαρµοστεί στα υπόλοιπα είδη συµβάσεων ανεξάρτητης εργασίας. 

 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 Στ….   ………… σήµερα, την ……../……./……., µεταξύ των κάτωθι 

συµβαλλοµένων : 

A) «ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 

…………………………………………..»,   µε έδρα την ………….……………….., 

οδό ………………………………….. αριθµό…..…..,  µε  ΑΦΜ 

…………………………………………. και ∆.Ο.Υ. ……………………………. ,  

που εφεξής και χάριν συντοµίας θα αποκαλείται  «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ»,   και  

 

Β) Την εταιρεία µε την επωνυµία 

«………………………………………………………………….» νοµίµως 

εκπροσωπούµενης από τον ∆ιαχειριστή  κ. 

………………………………………………….. µε έδρα 

………………………………………., οδός …………………………………. 

Αριθµό…….. , ΑΦΜ …………………………….. ∆.Ο.Υ. 

………………………………  και αντικείµενο εργασιών  

………………………………………………………………………………………, 

που εφεξής και χάριν συντοµίας θα αποκαλείται « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ » 

συµφωνούν και συναποδέχονται τα ακόλουθα : 

∆εδοµένου ότι ο Συνεργάτης κατέχει άδεια λογιστή – φοροτεχνικού Α,Β,Γ’ Τάξης 

(αριθµός αδείας ……………………../…..) αναλαµβάνει  µετά από εντολή της 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  τις ακόλουθες εργασίες : 

Ι.     Υποχρεώσεις σε  Λογιστικά  και Φοροτεχνικά θέµατα     
� Έλεγχος όλων των   παραστατικών  και καταχώρηση αυτών στα  βιβλία της  

Επιχείρησης . 

� Συµφωνία πελατών – προµηθευτών – χρηµατικών διαθεσίµων. 
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� Σύνταξη περιοδικής  Φ.Π.Α.  

� Σύνταξη και συµφωνία  εκκαθαριστικής Φ.Π.Α. 

� Σύνταξη  Περιοδικής  ∆ήλωσης απόδοσης Παρακρατούµενων Φόρων. 

� Έκδοση Βεβαιώσεων ελευθέρων επαγγελµατιών. 

� Έλεγχος  της  πορείας  των  αποτελεσµάτων  και  ενηµέρωση της Επιχείρησης 

� Σύνταξη ετησίων οικονοµικών καταστάσεων. 

� Σύνταξη  Φορολογικών ∆ηλώσεων Επιχείρησης 

� Σύνταξη και συµφωνία Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Τιµολογίων. 

� ∆ηλώσεις φόρου εισοδήµατος  Εταίρων  Επιχείρησης 

 

ΙΙ.    Αµοιβή  -   Σχέση   

Ο « ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ » αναλαµβάνει να εκτελεί την εργασία του Λογιστή – 

Φοροτεχνικού έναντι µηνιαίας αµοιβής ……………………………… ΕΥΡΩ ( 

…………..Ευρώ). Για την σύνταξη του Ισολογισµού και των οικονοµικών 

καταστάσεων κατά την περίοδο του Μαρτίου το επίδοµα ορίζεται στο …..% της 

µηνιαίας αµοιβής.  Πέραν των  ανωτέρω αµοιβών  ο « ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ » δεν 

δικαιούται άλλης αµοιβής ή επιδόµατος εορτών – αδείας κ.τ.λ. ή αποζηµιώσεων 

οποιασδήποτε µορφής. Πέραν των υποχρεώσεων που αναφέρονται ρητά στο παρόν 

ιδιωτικό συµφωνητικό , για κάθε είδους πρόσθετης άλλης υπηρεσίας η αµοιβή θα 

συµφωνείται εκ των προτέρων. 

Ρητά συµφωνείται ότι οι συµβαλλόµενοι συνδέονται µε σχέση 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και δεν εγκαθιδρύεται µεταξύ των οποιαδήποτε 

σχέση παροχής εξαρτηµένων υπηρεσιών ή σχέση εξαρτηµένης εργασίας. 

Για την είσπραξη της αµοιβής θα εκδίδεται  το οικείο φορολογικό στοιχείο που 

προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ. ( Π.∆. 186 / 1992 ), επιβαρυµένων µε το εκάστοτε 

ισχύον ποσοστό Φ.Π.Α.. Το ποσόν της αµοιβής θα είναι µειωµένο µε το εκάστοτε 

ισχύον ποσοστό παρακρατούµενου φόρου εισοδήµατος.   

 

ΙΙΙ.  Θέµατα  Αρχής Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων  

Ο  « ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ »  σε εφαρµογή του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 2472/1997 και 

της υπ. αριθµό. 408/30.11.1998 απόφασης και υπ. αριθµό. 1/29.4.1999 Κανονιστικής 

Πράξης του κ. Προέδρου της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα, ενηµερώνει τους Υπαλλήλους, τους Πελάτες, τους Προµηθευτές, τους 

συνεργάτες καθώς και τους λοιπούς συναλλασσόµενους µε αυτήν τα ακόλουθα : 
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1. Τηρεί και επεξεργάζεται Αρχεία Προσωπικών ∆εδοµένων οικονοµικής φύσεως , το 

είδος και το εύρος των οποίων εξαρτάται από το είδος της συναλλαγής και που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της εργατικής , ασφαλιστικής , 

καθώς και της περί ανωνύµων εταιρειών νοµοθεσίας. 

2. Σκοπός της τήρησης και επεξεργασίας των αρχείων δεδοµένων είναι η 

εξυπηρέτηση , η υποστήριξη και παρακολούθηση των πάσης φύσεως συναλλαγών 

µεταξύ των υποκειµένων της επεξεργασίας και της εταιρείας . 

3. Η επεξεργασία των Προσωπικών ∆εδοµένων διαρκεί υποχρεωτικά σε όλη τη 

διάρκεια της συναλλακτικής σχέσης και µετά από αυτή περιορίζεται σε ιστορικούς 

και στατιστικούς σκοπούς και ανάγκες που υπαγορεύονται από την νοµοθεσία.  

4. Τα στοιχεία τα οποία παράγονται ως αποτέλεσµα της επεξεργασίας της βάσης 

δεδοµένων , δεν κοινοποιούνται σε τρίτο αποδέκτη παρά µόνο στις αρµόδιες αρχές 

που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή 

ιδιωτικού δικαίου . 

 

5. Κάθε υποκείµενος έχει το δικαίωµα πρόσβασης στο αρχείο δεδοµένων προσωπικού 

χαρακτήρα µε δικαίωµα πληροφόρησης µόνο των προσωπικών δεδοµένων που το 

αφορούν , σύµφωνα µε το Ν. 2472/1997 και αφού προηγουµένως απευθυνθεί 

εγγράφως στην εταιρεία . Τα δεδοµένα προστατεύονται µε φυσικά και ηλεκτρονικά 

µέσα . 

6. Κάθε υποκείµενος των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει οποτεδήποτε 

αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδοµένων που το αφορούν . Οι αντιρρήσεις 

απευθύνονται εγγράφως στον υπεύθυνο επεξεργασίας και πρέπει να περιέχουν αίτηµα 

για συγκεκριµένη ενέργεια , όπως διόρθωση , προσωρινή µη χρησιµοποίηση , 

δέσµευση , µη διαβίβαση ή διαγραφή . 

 

IV.   ∆ιάρκεια  

1. Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από  …………………..  µέχρι  

………………… . 

 

V.  Εµπιστευτικότητα 

Ο « ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ » αναλαµβάνει την υποχρέωση να µην αποκαλύπτει σε 

οποιονδήποτε τρίτο καµία εµπιστευτική πληροφορία που αφορά την Επιχείρηση , τα 
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οικονοµικά στοιχεία ή τα συµφέροντα της Επιχείρησης ή των πελατών της ή των 

εταίρων της. 

 

V.  Λοιπά  Θέµατα 

Ο « ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ » κατά την εκτέλεση των εργασιών του  δύναται να 

χρησιµοποιεί  τις εγκαταστάσεις και την υλικοτεχνική υποδοµή της 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ». 

 

Η τροποποίηση των όρων του συµφωνητικού αυτού, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, 

θα γίνεται αποκλειστικά και µόνον γραπτά. Κάθε άλλο αποδεικτικό µέσο 

αποκλείεται. 

Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς, αρµόδια ορίζονται τα ∆ικαστήρια 

…………………………. 

 

Το παρόν υπογράφεται σε δύο ( 2 ) αντίτυπα, και το κάθε µέρος λαµβάνει από ένα. 

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ            Ο  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ 

 

 

 

 



 

 

 


