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1. Το Ισπανικό Νομικό Πλαίσιο 

 

Το νομικό πλαίσιο στην Ισπανία χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση του “ηπειρωτικού 

κώδικα”. Ο κώδικας είναι γνωστός για τη διάκριση μεταξύ του δημόσιου και του 

ιδιωτικού τομέα του νομικού πλαισίου, καθώς και για την υπεροχή της γραπτής 

νομοθεσίας. Επίσης, το δικαστικό σώμα είναι ιεραρχικά οργανωμένο, με ένα σύστημα 

δικαστικών προσφυγών. Το σημερινό νομικό πλαίσιο στην Ισπανία ρυθμίζεται από το 

Ισπανικό Σύνταγμα του 1978. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο έχει περάσει από πολλά 

στάδια πριν φτάσει στη σημερινή κατάσταση. (European Justice) 

 

1.1. Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία 

Ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία της Ισπανίας ήταν η κατάκτηση της 

Ιβηρικής χερσονήσου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Το ίδιο νομικό πλαίσιο 

εφαρμοζόταν στο σύνολο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (με μικρές ιδιαιτερότητες ανά 

επικράτεια). Το πλαίσιο αυτό εξελίχθηκε σε βάθος χρόνου, παράλληλα με την ίδια την 

αυτοκρατορία, για περισσότερα από 1200 χρόνια.  

Η αρχή αυτού του πλαισίου ήταν το «mores maiorum», στο οποίο οι Ποντίφικες 

κατείχαν το νομικό μονοπώλιο. Κατά τον 7ο αιώνα π.Χ., μια σειρά νόμων υπό την 

ονομασία «Lex Regia» μεταβίβασαν κάποια εξουσία στους βασιλείς, και στα μέσα του 

5ου αιώνα π.Χ. εμφανίστηκε η Δωδεκάδελτος (lex duodecim tabularum) που 

διατύπωνε την ερμηνεία του «mores maiorum» σε νομική πρόνοια, που αποκαλείται 

νομολογία. Άλλες σημαντικές περίοδοι για το Ρωμαϊκό Δίκαιο ήταν η «Περίοδος της  

Ηγεμονίας» και η «Δικανική Τάξη του Υποκειμένου», από τα οποία έχουν ανακτηθεί 

διαφορετικές δικονομικές ανθολογίες. 
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Τα Δικαιώματα της Επαρχίας της Ισπανίας ήταν κωδικοποιημένα σε ένα «Lex 

Provinciae», ένα νομοθέτημα μέσω του οποίου η Ρωμαϊκή Σύγκλητος καθόριζε την 

έννομο τάξη σε όλες τις επικράτειες που απάρτιζαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Επίσης, 

η Ισπανία είχε και ειδικούς νόμους, όπως οι «Νόμοι των Αποικιών και των Δήμων» και 

ο «Νόμος της Οσούνα». 

Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έδωσε ειδικούς νόμους στην Ισπανία εξαιτίας του εμπορικού 

ενδιαφέροντος ορισμένων περιοχών, όπως π.χ. οι επαρχιακοί νόμοι που αφορούσαν 

στα ορυχεία. Επίσης, έχουν βρεθεί και άλλες σχετικές ρυθμίσεις, όπως το Διάταγμα 

που απελευθέρωνε τους σκλάβους σε ορισμένες περιοχές της χώρας και τους απένειμε 

την κυριότητα των γαιών που καλλιεργούσαν ως σκλάβοι. (Pensamiento Español 2016) 

 

 

1.2. Από την Ισπανία των Βησιγότθων στον Σημερινό Αστικό 

Κώδικα  

Τον 5ο αιώνα, οι Βησιγότθοι κατέκτησαν μέρος της Ρωμαϊκής Ισπανίας, διαίρεσαν τη 

χώρα και καθιέρωσαν ένα νέο νομικό πλαίσιο. Πολλά μέρη του συστήματος των 

Βησιγότθων υπέστησαν Ρωμαιοποίηση, όπως και το νομικό τους πλαίσιο – το 

παραδοσιακό σύστημα των Βησιγότθων βασιζόταν στον «Κώδικα Eurico» και στον 
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«Κώδικα Leovigildo», που αργότερα μετατράπηκε στο «Liber Iudiciorum», με 

Ρωμαϊκές επιρροές. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί επίσης ότι το νομικό 

πλαίσιο είχε ένα πολύ εθνικιστικό στοιχείο, σε αντίθεση με το Ρωμαϊκό. Ένα άλλο 

σημαντικό δεδομένο είναι ότι αυτός υπήρξε ο πρώτος πλήρης κώδικας που ίσχυε για 

τους Βησιγότθους και τους Ρωμαίους που ζούσαν στην Ισπανία, ενώ πριν ο κάθε λαός 

είχε τους δικούς του νόμους. (Derecho en la red 2012) 

 

Ο 8ος αιώνας έφερε την κατάκτηση της Ισπανίας από το Ισλάμ. Έτσι, η χώρα έγινε η 

μουσουλμανική επικράτεια Αλ-Ανταλούς (αν και δεν είχαν κατακτηθεί όλες οι περιοχές 

της σημερινής Ισπανίας), και το νομικό πλαίσιο εξαρτιόταν από τους Καδήδες, που 

είχαν παρόμοιο ρόλο με τους σημερινούς δικαστές. Οι Καδήδες έπρεπε να είναι ειδικοί 

στον νόμο και έπρεπε να επιδεικνύουν καλή συμπεριφορά. Υπήρχαν πολλές 

προϋποθέσεις για να αναρριχηθεί κανείς σε αυτή τη θέση, αλλά ταυτόχρονα κέρδιζε 

καλή φήμη. Οι Καδήδες έπρεπε να είναι Μουσουλμάνοι, ελεύθεροι ενήλικες άνδρες, 

ευφυείς, και να χαίρουν της εμπιστοσύνης του Χαλίφη και του Μεγάλου Καδή της 

Κόρδοβας.  

Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του νομικού πλαισίου υπό τη Μουσουλμανική κυριαρχία 

ήταν η απουσία του «δεδικασμένου» – αυτό σημαίνει ότι η ίδια υπόθεση μπορούσε να 

επιδικαστεί περισσότερες από μία φορές, δημιουργώντας σημαντική ανασφάλεια. 
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Επίσης, το νομικό πλαίσιο στηριζόταν στους Μουσουλμανικούς νόμους. (López Corsi 

2014)  

Το 1492, οι Καθολικοί Μονάρχες κατέκτησαν το υπόλοιπο τμήμα της Αλ-Ανταλούς 

και ολόκληρη η επικράτεια της σημερινής Ισπανίας συνενώθηκε σε μία καθολική 

αυτοκρατορία. Από τον 15ο αιώνα, το νομικό πλαίσιο της Ισπανίας ήταν το Καστιλιανό 

Νομικό Πλαίσιο, το οποίο είχε ως κυριότερο σημαντικό στοιχείο την προοδευτική 

απώλεια αυτονομίας και τη συγκέντρωση της εξουσίας στα χέρια των Καστιλιανών 

βασιλέων. Αυτή η περίοδος χαρακτηρίζεται νομικά από την προσωπική νομοθετική 

δραστηριότητα των βασιλέων που δημιουργούσαν την πλειοψηφία των διατάξεων. 

Μόνο το «Fuero Real» [Βασιλικός Δημοτικός Κώδικας] και το «Fuero Juzgo» [Τοπικός 

Δικανικός Κώδικας] (που ανήκαν σε διακριτούς δήμους του βασιλείου) διατήρησαν την 

τοπική τους εξουσία. Έως τον 17ο αιώνα, τα δικαστήρια είχαν χάσει σχεδόν όλη την 

εξουσία τους. (Derecho en red 2013) 

Κατά τα επόμενα χρόνια, πέρα από τη νομική σημασία των Αμερικανικών αποικιών, 

υπήρξε αλλαγή της μοναρχίας στην Ισπανία (18ος αιώνας). Το νομικό πλαίσιο έγινε 

ακόμα πιο συγκεντρωτικό και η Εκκλησία, που παλιότερα είχε μεγάλη νομική εξουσία 

στη χώρα, είδε την εξουσία της να μειώνεται. (Jaimes de Amat, y otros 2005) 

Τον 19ο αιώνα (1812), εμφανίστηκε το πρώτο σύνταγμα της Ισπανίας, ένα νομικό 

κείμενο ενάντια στον Γάλλο κατακτητή. Αυτό το σύνταγμα επεδίωκε να κωδικοποιήσει 

ολόκληρο το νομικό πλαίσιο για ολόκληρο το βασίλειο (αστικός, ποινικός και 

εμπορικός κώδικας), αλλά εξαιτίας της αυτόνομης εξουσίας ορισμένων περιοχών της 

χώρας, αυτό δεν ήταν απολύτως εφικτό. Ωστόσο, αυτός ο αιώνας έφερε πολλούς 

σημαντικούς νόμους, όπως ο Νόμος του Πολιτικού Γάμου και ο Νόμος του 

Ληξιαρχείου. 

Το 1889 εγκρίθηκε ο Αστικός Κώδικας, ο οποίος σεβόταν την εξουσία των περιοχών 

που διατηρούσαν την αυτονομία τους. Αυτός ο Αστικός Κώδικας παραμένει σε ισχύ 

μέχρι σήμερα στην Ισπανία, αν και με πολλές τροποποιήσεις. 
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Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι η Ισπανία υπέστη τη δικτατορία του Στρατηγού 

Φράνκο από το 1939 έως το 1975. Σε αυτή την περίοδο, όλες οι νομοθετικές και 

εκτελεστικές εξουσίες είχαν συγκεντρωθεί στο πρόσωπο του δικτάτορα, Στρατηγού 

Φράνκο. Μόνο μετά τον θάνατο του «Caudillo», το 1975, η Ισπανία ξεκίνησε τη 

διαδικασία της μετάβασης σε δημοκρατικό πολίτευμα και δημιουργήθηκε το σημερινό 

Ισπανικό Σύνταγμα (1978). 

 

1.3. Πηγές Ισπανικού Δικαίου 

Η βασική πηγή του Ισπανικού Νομικού Πλαισίου είναι ο Αστικός Κώδικας και το 

δίκαιο αναθέτει στο Ανώτατο Δικαστήριο νε ερμηνεύει και να εφαρμόζει τον νόμο, τα 

έθιμα και γενικά τα νομικά δικαιώματα. Το Ισπανικό Σύνταγμα (1978) θεσπίζει 

δικαστήρια και αναδεικνύει την αρχή της δικανικής ενότητας στην οργάνωση και 

λειτουργία των δικαστηρίων. Οι δικαστές και τα δικαστήρια έχουν συγκεκριμένη 

δικαιοδοσία και μπορούν να αποφανθούν μόνο για υποθέσεις που ο νόμος ορίζει ότι 

εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους.  

Ο Οργανικός Νόμος περί Δικαστικής Εξουσίας (άρθρο 122 τους Ισπανικού 

Συντάγματος) καθορίζει τρία κύρια σημεία του Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης: 

- Επικράτεια: Διαίρεση της Ισπανίας σε Αυτόνομες Κοινότητες που απαρτίζονται 

από περιφέρειες. Από την διαίρεση αυτή, κάθε δικαστήριο έχει  δικαιοδοσία 

στην κοινότητα όπου εδρεύει. Ωστόσο, το Εθνικό Δικαστήριο, το Ανώτατο 

Δικαστήριο και το Κεντρικό Δικαστήριο έχουν εθνική δικαιοδοσία. 

- Μονομελής ή συλλογικός χαρακτήρας των Οργάνων: όλα τα όργανα είναι 

μονομελή εκτός από το Ανώτατο Δικαστήριο, το Εθνικό Δικαστήριο, τα 

Ανώτερα Δικαστήρια και τα Επαρχιακά Δικαστήρια. 

- Δικαιοδοσία: Μπορούμε να διαχωρίσουμε τέσσερις ευρείς τομείς θεμάτων 

δικαίου: αστικό, ποινικό, διοικητικό και κοινωνικό. Επιπρόσθετα, η στρατιωτική 

δικαιοδοσία έχει δικούς της κανόνες. Δεν υπάρχουν εξειδικευμένα δικαστήρια, 
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αλλά κάποια θέματα (όπως βία βάσει του φύλου, ζητήματα ανηλίκων, κ.α.) είναι 

εξειδικευμένα παρόλο που υπόκεινται σε κανονική δικαιοδοσία. (European 

Justice) 

1.4. Η Διοίκηση του Ισπανικού Συστήματος Απονομής Δικαιοσύνης 

Τα παρακάτω δικαστήρια έχουν δικαιοδοτική εξουσία (Ministerio de Justicia): 

- Ειρηνοδικεία 

- Πρωτοδικεία: εμπορικό, βίας βάσει φύλου, ποινικό, διοικητικό, κοινωνικό, 

ανηλίκων, εποπτεία μεταμέλειας.  

- Το Ανώτατο Δικαστήριο στελεχώνεται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο 

τμήματος, και τους δικαστές που ορίζει ο νόμος για κάθε τμήμα. Αποτελείται 

από πέντε τμήματα: αστικό, ποινικό, διοικητικό, κοινωνικό, στρατιωτικό.  

- Το Εθνικό Δικαστήριο στελεχώνεται από τον πρόεδρο, τον πρόεδρο τμήματος, 

και τους δικαστές που ορίζει ο νόμος για κάθε τμήμα (εφετείο, ποινικό, 

διοικητικό και κοινωνικό). 

- Τα Ανώτερα Δικαστήρια έχουν τρία τμήματα (αστικό και ποινικό, διοικητικό 

και κοινωνικό). Ο πρόεδρος προΐσταται και των πρώτων δύο τμημάτων.  

- Τα Επαρχιακά Δικαστήρια στελεχώνονται από τον πρόεδρο και άλλους δύο 

δικαστές. Ασχολούνται με αστικές και ποινικές υποθέσεις. 

 

1.5. Η Δικαστική Διαδικασία 

Η δικαστική διαδικασία στην Ισπανία χωρίζεται σε Αστική Δικαστική Διαδικασία και 

Ποινική Δικαστική Διαδικασία.  
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α. Η Αστική Δικαστική Διαδικασία 

Χωρίζεται σε κατηγορίες με βάση δύο κριτήρια: το ζήτημα υπό κρίση και το ύψος της 

απαίτησης. Απαντώνται 4 τύποι διαδικασιών: 

- Τακτική εκδίκαση: η διαδικασία αυτή ξεκινάει από μια καταγγελία όπου οι 

διάδικοι αναζητούν επίλυση και η σύμπραξη δικηγόρου είναι απαραίτητη. Ο 

δικαστής θα δηλώσει την αποδοχή της απαίτησης και θα επιδιώξει να βρεθεί μια 

συμβιβαστική λύση. Εάν αυτό δεν γίνει, κάθε αντίδικος παρουσιάζει τους 

ισχυρισμούς του και ο δικαστής εκδίδει απόφαση. 

- Προφορική κρίση: σε αυτή τη διαδικασία, η σύμπραξη δικηγόρου δεν είναι 

απαραίτητη, εφόσον το ποσό της απαίτησης δεν υπερβαίνει τις 2.000€. 

Αμφότεροι οι διάδικοι πρέπει να παραστούν (εάν δεν παραστεί ο εναγόμενος, 

θεωρείται ασέβεια προς το δικαστήριο, και εάν δεν εμφανιστεί ο ενάγων 

θεωρείται ότι παραιτείται της υπόθεσης και χρεώνεται τα δικαστικά έξοδα). 

- Προειδοποιητική κρίση: κρίση σε περιπτώσεις χρέους για το οποίο υφίσταται 

έγγραφο αποδεικτικό. Το έγγραφο μπορεί να είναι οποιουδήποτε είδους, αρκεί 

να φέρει την υπογραφή του οφειλέτη. 

- Κρίση συναλλαγής: διαδικασία πληρωμής μιας συναλλαγματικής, επιταγής ή   

υποσχετικής που πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις. (iAbogado) 

β. Η Ποινική Δικαστική Διαδικασία 

Όσον αφορά σε ποινικά ζητήματα, είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται ο τύπος της 

διαδικασίας που ισχύει για κάθε περίπτωση, ανάλογα με τη σοβαρότητα των 

συμβάντων: 

- Τα συμβάντα που αποτελούν «πταίσματα» κρίνονται μέσω της «κρίσης των 

πταισμάτων». 

- Τα συμβάντα που αποτελούν κακουργήματα πρέπει να διαχωρίζονται σύμφωνα 

με το αν επισύρουν ποινή μικρότερη ή μεγαλύτερη από 9 έτη. Στην πρώτη 
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περίπτωση, παραπέμπονται στη «συνοπτική διαδικασία» (την πιο κοινή στην 

Ισπανία) και στη δεύτερη περίπτωση στην «τακτική διαδικασία». 

Υπάρχει, επίσης, μια διαδικασία η οποία, ανάλογα με το αντικείμενο της υπόθεσης, 

εκτελείται σε δικαστήριο με σώμα ενόρκων, η διαδικασία «habeas corpus». 

(Universidad de Valencia) 

1.6. Ένταξη της Ισπανίας στην ΕΕ  

Η Ισπανία αιτήθηκε την ένταξή της στην ΕΕ (τότε ΕΟΚ) το 1977 και η ένταξή της 

εγκρίθηκε το 1985. Από εκείνη τη στιγμή και πέρα, υπήρξαν σημαντικές στιγμές στην 

οικονομική, πολιτική και νομική ιστορία της χώρας. (Ministerio de Asuntos Exteriores 

2015) 

12 Ιουνίου 1985 

• Ένταξη της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα 

Ιούνιος 1989 

• Ένταξη της ισπανικής πεσέτα στον Μηχανισμό Ανταλλαγής του 
Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος 

Ιούνιος 1991 

• Ένταξη στη Συνθήκη Σένγκεν  

1992 

• Ταμεία Συνοχής: υποστήριξη για την αναζωογόνηση και ανάπτυξη των 
περιφερειών  

2002 

• Υιοθέτηση του Ευρώ  
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1.7. Επιπτώσεις της Ένταξης στην ΕΕ στο Νομικό Πλαίσιο της 

Ισπανίας  

Το νομικό πλαίσιο της ΕΕ είχε μεγάλη επίδραση στο αντίστοιχο ισπανικό, αφού πρέπει 

να εφαρμόζεται στη χώρα. Οι διεθνές συνθήκες, αφού επικυρωθούν, ενσωματώνονται 

στην εσωτερική νομοθεσία της Ισπανίας.  

Ωστόσο, αν και υφίσταται μια εκχώρηση δικαιοδοσίας από την Ισπανία προς την ΕΕ, 

το Σύνταγμα θέτει τα όρια αυτής της εκχώρησης. Τα όρια αυτά σχετίζονται με την 

εθνική κυριαρχία, τις δομές του Ισπανικού Συντάγματος, και τις βασικές αξίες και αρχές 

που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα.  

Σε κάθε περίπτωση, η νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και 

του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πρέπει να εφαρμόζεται στην 

χώρα. (Moreno Bobadilla 2016) 

1.8. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον μιλάνε με φίλους και μόλις τους ανέφεραν για ένα δικαστήριο που 

έχουν  σύντομα, στο οποίο οι αντίδικοι αποφάσισαν να μην προσλάβουν δικηγόρους.  

Η Αν και ο Τζον ξαφνιάζονται, γιατί πίστευαν ότι σε οποιαδήποτε δικαστική κρίση 

απαιτείται παράσταση δικηγόρου. Ωστόσο, οι φίλοι τους τούς εξήγησαν ότι αυτή η δική 

θα γίνει μέσω «Προφορικής Κρίσης» και καθώς η απαίτηση είναι μικρότερη από 

€2.000, οι αντίδικοι δεν είναι υποχρεωμένοι να προσλάβουν δικηγόρους.  

Μπορείτε να εξηγήσετε στην Αν και τον Τζον τη διαφορά ανάμεσα στην τακτική 

εκδίκαση (αυτήν που είχαν και οι ίδιοι στο νου τους) και την προφορική κρίση;  

 

1.9. Περίληψη 

Το ισπανικό νομικό πλαίσιο έχει περάσει από πολλές ιστορικές εξελίξεις και αλλαγές, 

από τους Ρωμαίους στους Μουσουλμάνους και έως τη σημερινή, σύγχρονη μορφή του. 
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Ωστόσο, όλα αυτά τα διαφορετικά νομικά πλαίσια είχαν το καθένα της δική του 

επιρροή, είτε απλά στο λεξιλόγιο που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας, είτε με 

ουσιαστικές έννοιες που εφαρμόζονται σήμερα, και ίσως και σε άλλα πράγματα που δεν 

τα συνειδητοποιούμε. Το σημαντικό σημείο που πρέπει να αναδειχθεί είναι ότι όλες οι 

διαφορετικές ιστορικές περίοδοι που έχει περάσει η Ισπανία (ακόμα και όταν δεν 

λεγόταν Ισπανία) είχαν κάποιο νόημα και βοήθησαν τη χώρα να φτάσει στο σημερινό 

της Σύνταγμα και Αστικό Κώδικα, καθώς και το συνολικό νομικό πλαίσιο.  

 

1.10. Κουίζ 

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, προσπαθήστε να απαντήσετε στις παρακάτω 

ερωτήσεις για να επιβεβαιώσετε ότι κατανοήσατε την ύλη.  

❖ Ποιος πολιτισμός είχε την πιο εκτενή επιρροή στην ισπανική κοινωνία (και 

ιδιαίτερα στο νομικό πλαίσιο);  

o Ρωμαϊκή αυτοκρατορία  

o Κατάκτηση του Ναπολέοντα  

o Ισπανία των Βησιγότθων  

o Αστικός Κώδικας  

❖ Οι Αυτόνομες Κοινότητες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ισπανική κοινωνία. Σε 

ποια εποχή είχαν τη λιγότερη εξουσία;  

o Ισπανία των Βησιγότθων 

o 18ος αιώνας  

o 19ος αιώνας  

o Σημερινή εποχή  

❖ Πώς διαιρείται το σύστημα απονομής δικαιοσύνης στην Ισπανία;  
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o Ζητήματα Αυτονομίας, Κοινότητας και Γενικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Γενικά και Επιχειρηματικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Μονομελή και Επιχειρηματικά  

o Ζητήματα Επικράτειας, Μονομελή και Δικαιοδοσίας  

❖ Τι είδους κρίση θα αντιμετωπίσει κάποιος που οφείλει χρήματα;  

o Τακτική εκδίκαση  

o Προφορική κρίση  

o Προειδοποιητική κρίση  

o Κρίση αλλαγής  

❖ Πότε εντάχθηκε η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση;  

o 1977 

o 1985 

o 1988 

o 1983 

❖ Ποια μέρη του ισπανικού νομικού πλαισίου δεν μπορούν να εκχωρηθούν στην 

ΕΕ;  

o Εθνική κυριαρχία  

o Συνταγματικές δομές  

o Θεμελιώδεις αξίες και αρχές που αποτυπώνονται στο Σύνταγμα 

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Η Ισπανία ανήκει στην Ευρωζώνη;  

o Ναι, από το 1988 
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o Ναι, από το 2004 

o Ναι, από το 2002 

o Όχι 

❖ Πώς διαιρείται η Δικαστικής Διαδικασία στην Ισπανία;  

o Αστική Δικαστική Διαδικασία και Ποινική Δικαστική Διαδικασία  

o Αστική Δικαστική Διαδικασία και Επιχειρηματική Δικαστική Διαδικασία 

o Όλα τα παραπάνω  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια από τα παρακάτω δικαστήρια υπάρχουν στην Ισπανία;  

o Ειρηνοδικείο  

o Ανώτατο Δικαστήριο  

o Επαρχιακό Δικαστήριο  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Πότε δημιουργήθηκε ο Ισπανικός Αστικός Κώδικας;  

o 1989 

o 1889 

o 1998 

o 1988 
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2. Δίκαιο των Συμβάσεων  

 

Η νομοθεσία που απαρτίζει το ισπανικό Δίκαιο των Συμβάσεων είναι ο Αστικός 

Κώδικας (Βασιλικό Διάταγμα από 24 Ιουλίου 1889, κείμενο από την έκδοση του 

Αστικού Κώδικα). (Boletín Oficial del Estado) 

 

1. Τι Είναι Σύμβαση;  

Η έννοια της σύμβασης παραμένει ίδια όπως ορίζεται στον Αστικό Κώδικα από το 

1889: «μια σύμβαση υφίσταται από τη στιγμή που ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων 

συμφωνούν να υποχρεώσουν ο ένας τον άλλο να δώσουν κάτι ή να παρέχουν μια 

υπηρεσία». Σε μια σύμβαση μπορεί να καθοριστεί η αντικειμενική, νομική κατάσταση 

που απορρέει από τη σύμβαση και η οποία εγκαθιδρύει δικαιώματα και υποχρεώσεις 

για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, χωρίς παραλλαγές λόγω περιβάλλοντος (αγορά, 

επιχειρήσεις, κ.α.). (Ministerio de Gracia y Justicia) 

1.1. Στοιχεία Σύμβασης  

Τα στοιχεία μιας σύμβασης χωρίζονται σε θεμελιώδη, φυσικά ή περιστασιακά. 

Φυσικά στοιχεία  

Τα στοιχεία αυτά προβλέπονται για κάθε σύμβαση και αποτελούν μέρος της, εκτός εάν 

τα μέρη αποφασίσουν να τα διαγράψουν.  

Περιστασιακά στοιχεία  

Τα περιστασιακά στοιχεία είναι αυτά που εισάγονται στη σύμβαση από τα μέρη, με 

βάση την αρχή της πρόθεσης για σύναψη σύμβασης.   
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Θεμελιώδη στοιχεία  

Τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για να υφίσταται η σύμβαση. Περιλαμβάνονται στο 

άρθρο 1.261 του Αστικού Κώδικα: προσφορά και αποδοχή, συγκεκριμένο αντικείμενο 

της σύμβασης, και υποχρέωση εγκαθίδρυσης αιτίας. (Rodríguez 2016) 

1.2. Προσφορά και Αποδοχή  

Σύμφωνα με το άρθρο 1262.1 του Αστικού Κώδικα, «η αποδοχή εκφράζεται από τη 

συγκυρία της προσφοράς και της αποδοχής σχετικά με το αντικείμενο και την αιτία, 

που οφείλει να απαρτίζει τη σύμβαση». Η προσφορά και η αποδοχή είναι ταυτόχρονες 

εκφράσεις ελεύθερης βούλησης. Συχνά περιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο έγγραφο που 

υπογράφεται και από τα δύο μέρη ταυτόχρονα. Ωστόσο, μπορεί να προκύψει να 

εκδοθούν σε διαφορετικούς τόπους και χρόνους, ακόμα και αν αυτό δεν αναφέρεται 

στα έγγραφα.  

Θα πρέπει, επίσης, να λαμβάνεται υπόψη ότι η μορφή δεν είναι απαραίτητη 

προϋπόθεση της σύμβασης, οπότε η προσφορά και η αποδοχή μπορούν να έχουν 

οποιαδήποτε μορφή. (Derecho en la Red) 

1.3. Πρόθεση για Σύναψη Σύμβασης  

Αυτό είναι το θεμέλιο της γενικής θεωρίας του Δικαίου. Υπονοεί την αναγνώριση μιας 

εξουσίας που ρυθμίζει τους στόχους και τα συμφέροντα που επιθυμούν όλα τα μέρη. 

Είναι, επίσης, και η βάση των συμβάσεων, που σημαίνει ότι το άτομο έχει την ελευθερία 

να αποφασίσει εάν θα συμβληθεί ή όχι, τα μέρη έχουν απόλυτη ελευθερία επιλογής 

αναφορικά με τον τύπο της σύμβασης, τα μέρη μπορούν ελεύθερα να συνάψουν άτυπες 

συμβάσεις και, τέλος, τα μέρη έχουν την ικανότητα να τροποποιήσουν τα περιεχόμενα 

των τυπικών συμβάσεων. Ωστόσο, η συμβατική ελευθερία έχει μια σειρά από 

περιορισμούς που ορίζονται από τον Αστικό Κώδικα. (Iberley) 

1.4. Ικανότητα προς Σύναψη Σύμβασης και Ανήλικοι  

Οι παρακάτω ομάδες δεν μπορούν να συναινέσουν στη σύναψη σύμβασης (Sanahuja 

Miranda Asociados): 
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❖ Ανήλικοι μη χειραφετημένοι (εκτός από συμβάσεις που βάσει νόμου επιτρέπεται 

να συνάψουν μόνοι τους ή με τη συμπαράσταση των εκπροσώπων τους, και 

συμβάσεις που σχετίζονται με αγαθά και υπηρεσίες τυπικά για την ηλικία τους 

και τις κοινωνικές χρήσεις).  

❖ Άτομα με νομικά περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, κατά τους νομικά 

συμφωνηθέντες όρους.  

Σε περίπτωση χειραφετημένων ανηλίκων, η σύναψη μπορεί να συμβεί υπό τις ακόλουθες 

συνθήκες:  

❖ Ανήλικος 16 ετών και άνω 

❖ Συναίνεση των κηδεμόνων 

❖ Νομική παραχώρηση   

1.5. Εταιρείες ή Νομικά Πρόσωπα  

Τα νομικά πρόσωπα, καθώς έχουν δική τους νομική προσωπικότητα (η οποία 

εξαρτάται από τις προσωπικότητες των μελών τους), έχουν πλήρη δικαιοπρακτική 

ικανότητα για τη σύναψη συμβάσεων.  

1.6. Πρόσωπα με Διανοητική Αστάθεια  

Μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις εφόσον έχουν νομική σύμπραξη όπου απαιτείται. 

Θα πρέπει να συντρέχουν τα ακόλουθα:  

❖ Επιτροπεία: εξουσία που δίνεται από τον νόμο σε έναν ενήλικο ώστε να μεριμνά 

για ένα άτομο και την περιουσία αυτού όταν δεν δύναται να το πράξει από μόνο 

του.  

❖ «Curatela»: νομική συνθήκη υπό την οποία το άτομο που κατονομάζεται να 

συντρέχει το άτομο με διανοητική ανικανότητα εκτελεί αυτό το καθήκον σε κάθε 

πράξη και νομική υπόθεση όπου αυτό απαιτείται. 
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❖ Νομική υπεράσπιση  

 

2. Συμβατικό Αντάλλαγμα  

Είναι μία από τις βασικές προϋποθέσεις γα την ύπαρξη σύμβασης. Αποτελεί το βασικό 

κίνητρο που ωθεί τα μέρη να αναλάβουν υποχρεώσεις το ένα έναντι του άλλου. Τα 

αναφερόμενα κίνητρα δεν έχουν σημασία εφόσον είναι νόμιμα – το αντάλλαγμα είναι 

το στερεότυπο κίνητρο στις συμβάσεις. Όμως, όταν το κίνητρο δεν είναι νόμιμο, 

αποκτά σημασία και μπορεί να προκαλέσει την ακυρότητα της σύμβασης. (Travezaño) 

2.1. Η Φύση του Ανταλλάγματος και οι Κανόνες που το Διέπουν  

Προκειμένου να ληφθεί υπόψη, το αντάλλαγμα πρέπει να έχει υπόσταση, να είναι 

νόμιμο και αληθές (τα μέρη πρέπει να επιδιώκουν το αναφερόμενο αντάλλαγμα).  

2.2. Μη Νομιμότητα  

Μια σύμβαση μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμη όταν θεωρείται ότι δεν έχει αίτιο. Επίσης, 

μπορεί να θεωρηθεί μη νόμιμη όταν φαίνεται ότι αντιβαίνει σε αδήριτους ή ηθικούς 

νόμους. (Wolters Kluwer) 

3. Συμβατικοί Όροι  

Οι συμβατικοί όροι καθορίζονται στα διάφορα άρθρα του Αστικού Κώδικα.  

❖ Όταν οι όροι είναι σαφείς, οι συμβαλλόμενοι ακολουθούν την κυριολεκτική 

ερμηνεία. Όμως, όταν οι όροι φαίνονται αντίθετοι στην πρόθεση των 

συμβαλλόμενων, η πρόθεση υπερισχύει της διατύπωσης.  

❖ Προκειμένου να κριθεί η πρόθεση των συμβαλλόμενων, θα πρέπει να 

παρατηρούνται οι πράξεις των μερών.  

❖ Στη σύμβαση δεν θα πρέπει να εμφανίζονται στοιχεία διαφορετικά από αυτά για 

τα οποία συμβλήθηκαν τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
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❖ Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης επιδέχεται περισσότερες από μία 

ερμηνείες, θα θεωρείται ότι η ορθή ερμηνεία είναι αυτή που περισσότερο 

αρμόζει για την επίτευξη του στόχου της σύμβασης.  

❖ Οι διατάξεις της σύμβασης θα πρέπει να ερμηνεύουν η μία την άλλη, έτσι ώστε 

σε περίπτωση αμφιβολίας τα συμφραζόμενα να διευκολύνουν την ερμηνεία.  

❖ Οι λέξεις με πολλές ερμηνείες θα θεωρείται ότι έχουν το νόημα που περισσότερο 

ταιριάζει στη σύμβαση.  

❖ Η ερμηνεία οποιουδήποτε αμφιλεγόμενου τμήματος της σύμβασης δεν θα 

ευνοεί το συμβαλλόμενο μέρος που ευθύνεται για τη δημιουργία του 

συγκεκριμένου τμήματος.  

❖ Όταν η επίλυση αμφιβολιών καθίσταται αδύνατη με τις καθιερωμένες μεθόδους, 

εφόσον αφορούν περιστασιακές συνθήκες και είναι ελεύθερες θα επιλύονται προς 

όφελος της μικρότερης μεταβίβασης δικαιωμάτων και συμφερόντων. Εάν δεν 

είναι ελεύθερες, θα επιλύονται με στόχο τη μέγιστη αμοιβαιότητα συμφερόντων. 

(Boletín Oficial del Estado) 

 

4. Λύση Σύμβασης  

Μια σύμβαση λύεται όταν δεν έχει οδηγηθεί στην επίτευξη των αποτελεσμάτων για τα 

οποία συνάφθηκε. Η λύση συμβάσεων χωρίζεται σε δύο τύπους (Gómez 2015): 

4.1. Ανικανότητα 

Προκύπτει όταν η σύμβαση επηρεάζεται από την ύπαρξη θεμελιωδών στοιχείων τα 

οποία δεν έχουν ισχύ υπό το νομικό πλαίσιο. Ανάλογα με τη σοβαρότητα της 

περίπτωσης, διακρίνονται τα εξής:  
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Έλλειψη υπόστασης  

Μια σύμβαση θεωρείται ότι δεν έχει υπόσταση όταν παραλείπει ένα στοιχείο που είναι 

νομικά απαραίτητο.  

Ακυρότητα 

Είναι η πιο σημαντική διακρίβωση του νομικού πλαισίου. Ανακαλεί κάθε νομική ισχύ 

της συμβατικής σχέσης. Προκύπτει όταν η σύμβαση αντιβαίνει σε αδήριτους ή 

απαγορευτικούς κανόνες, ή όταν παραλείπει προϋποθέσεις που γίνονται αντιληπτές ως 

μη υφιστάμενες.  

4.2. Ακύρωση   

Παρουσιάζεται κάποια ανωμαλία που απορρέει από καθορισμένες συγκρούσεις σχετικά 

με τη ικανότητα ή τη βούληση, που οδηγεί στην πράξη της ακύρωσης ή της προσβολής.  

Η ακύρωση είναι μια κατηγορία ανικανότητας που εστιάζεται στην προστασία ενός εκ 

των μερών της συμβατικής σχέσης, μόνο εφόσον το μέρος εκείνο έχει νόμιμη αξίωση, 

και η οποία παράγει την καταστροφή της πράξης με αναδρομική ισχύ ή την συν-

επικύρωση της σύμβασης μέσω επιβεβαίωσης.  

Αιτίες ακύρωσης  

Σφάλμα: προκειμένου ένα σφάλμα να προκαλέσει ακύρωση, θα πρέπει να αφορά στην 

ουσία του θέματος που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ή τις συνθήκες εκείνες 

που παρέχουν το βασικό κίνητρο της σύμβασης. Ένα σφάλμα σχετικά με ένα πρόσωπο 

ακυρώνει τη σύμβαση μόνο εφόσον το πρόσωπο αυτό ήταν το βασικό αίτιο της 

σύμβασης.  

Βία 

Βία θεωρείται ότι «προκειμένου να κλειστεί η συμφωνία, ασκήθηκε ακαταμάχητη 

δύναμη». Συμπεριλαμβάνεται στα αίτια όταν η βούληση του συμβαλλόμενου 

υποκαθίσταται από τη βούληση του ασκούντα τη βία.  
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Εκφοβισμός  

Προκύπτει όταν σε έναν από τους συμβαλλόμενους γεννιέται εύλογος και βάσιμος 

φόβος ότι θα υποστεί άμεση βλάβη, είτε στο πρόσωπό του, στην περιουσία, την 

οικογένεια, τους απογόνους του, κ.α.  

Πρέπει να υφίσταται αποδοτική σχέση αιτιότητας μεταξύ του φόβου και της συμφωνίας. 

Η απειλή πρέπει να ανακοινώνει ένα επερχόμενο και μεγάλο κακό και πρέπει να είναι 

άδικη και παράνομη. Εάν η απειλή απλά σχετίζεται με την άσκηση του νόμου, δεν 

θεωρείται εκφοβισμός.  

Δόλος 

Πρόκειται για την προτροπή άλλων να συνάψουν μια σύμβαση που θα οδηγεί σε βλάβη 

για αυτούς. Συμβαίνει όταν κάποιος χρησιμοποιεί λέξεις και τεχνάσματα για να πείσει 

ένα μέρος να συμβληθεί, ενώ το μέρος αυτό διαφορετικά δεν θα συμβαλλόταν.  Για να 

ακυρωθεί τέτοια σύμβαση, ο δόλος πρέπει να είναι σοβαρός.  

 

5. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον μόλις έπιασαν δουλειά στην Ισπανία, αλλά έχουν αναστατωθεί από 

την έγγραφη σύμβαση που έλαβαν.  

Κάποιες από τις διατάξεις δεν συμφωνούν με τη σύμβαση όπως είχε συμφωνηθεί. 

Αναρωτιούνται αν, δεδομένων των ασυμφωνιών, η σύμβαση είναι νόμιμη.  

Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, μια σύμβαση δεν πρέπει να περιλαμβάνει τίποτα 

διαφορετικό από τη συμφωνία που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στα συμβαλλόμενα μέρη. 

Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, η σύμβαση που έλαβαν η Αν και ο Τζον δεν θα πρέπει να 

θεωρηθεί νόμιμη, και έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν να διορθωθεί με τρόπο που να 

αντικατοπτρίζει την αρχική συμφωνία που αποδέχθηκαν αμφότερα τα μέρη.  
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Προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις: μπορεί η Αν και ο Τζον να 

υποχρεωθούν να υπογράψουν τη σύμβαση ως έχει; Έχουν δικαίωμα να ζητήσουν 

από τον εργοδότη τους να τροποποιήσει τη σύμβαση;  

6. Περίληψη  

Οι συμβάσεις πρέπει πάντα να συμφωνούνται ελεύθερα από όλα τα συμβαλλόμενα 

μέρη. Μια σύμβαση συνάπτεται με βάση μια αμοιβαία συμφωνία μεταξύ όλων των 

μερών, και όταν η βασική αιτία δεν πληρείται ή οποιοδήποτε από τα μέρη δεν συμφωνεί 

ελεύθερα με τους όρους, θα θεωρείται άκυρη.  

Είναι, επίσης, σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη πως για κάποιες ομάδες (ανήλικοι, 

άτομα με διανοητική αναπηρία) απαιτούνται ειδικές συνθήκες προκειμένου να γίνουν 

μέρη σε μια σύμβαση.   

 

7. Κουίζ 

❖ Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τις συμβάσεις στην Ισπανία;  

o Δίκαιο των Συμβάσεων  

o Αστικό Δίκαιο  

o Εμπορικό Δίκαιο  

o Δίκαιο Ανθρώπινων Πόρων  

❖ Ποια είναι τα στοιχεία μιας σύμβασης;  

o Φυσικά 

o Θεμελιώδη  

o Περιστασιακά  

o Όλα τα παραπάνω 
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❖ Ποιες μορφές ανικανότητας εμποδίζουν μια σύμβαση από το να ισχύσει;  

o Απουσία υπόστασης και ακυρότητα  

o Ακυρότητα και δόλος  

o Απουσία υπόστασης και δόλος  

o Απουσία υπόστασης, δόλος και ακυρότητα  

❖ Υπό ποιες συνθήκες μπορεί ένα ανήλικο άτομο να συνάψει σύμβαση;  

o Όταν είναι χειραφετημένο  

o Όταν έχει την άδεια των κηδεμόνων του  

o Όταν είναι άνω των 16 ετών  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Μια σύμβαση θα θεωρείται ________ όταν δεν θεωρείται ότι έχει αιτία.  

o Παράνομη 

o Άκυρη 

o Ανυπόστατη  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Θεμελιώδη στοιχεία είναι εκείνα που προβλέπονται για κάθε τύπο σύμβασης και 

αποτελούν μέρος αυτής, εκτός εάν τα μέρη αποφασίσου να τα διαγράψουν:  

o Αληθές 

o Μόνο όταν τα στοιχεία αφορούν σε εταιρεία  

o Ψευδές 

o Μόνο όταν τα στοιχεία αφορούν σε άτομο  

❖ Ποιο είναι το θεμέλιο των συμβάσεων;  
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o Τα μέρη 

o Το δίκαιο  

o Η πρόθεση 

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Σε μια σύμβαση, η προσφορά και η αποδοχή…  

o Πρέπει να εκδίδονται στον ίδιο τόπο και χρόνο  

o Δεν πρέπει ποτέ να εκδίδονται κατά τον ίδιο χρόνο, αλλά μπορούν να 

εκδίδονται στον ίδιο τόπο  

o Δεν πρέπει ποτέ να εκδίδονται στον ίδιο τόπο, αλλά μπορούν να 

εκδίδονται κατά τον ίδιο χρόνο 

o Μπορούν να εκδίδονται σε διαφορετικές στιγμές  

❖ Όταν μια σύμβαση δεν επιτυγχάνει τα αποτελέσματα για τα οποία προορίζεται, 

θεωρείται…  

o Παράνομη  

o Λυθείσα  

o Άκυρη 

o Ανίσχυρη  

❖ Η βία, ο εκφοβισμός και ο δόλος είναι…  

o Αιτίες διάλυσης  

o Αιτίες ακυρότητας  

o Αιτίες λύσης  

o Αιτίες παραπτώματος  



26 | Σελίδα 

 

8. Βιβλιογραφία  

Boletín Oficial del Estado. s.f. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el 

Código Civil. Accessed September 11 2017. 

http://www.boe.es/buscar/pdf/1889/BOE-A-1889-4763-consolidado.pdf. 

Chen-Wisbart, M. 2015. Contract law. Oxfors: Oxford University Press. 

Derecho en la Red. s.f. La oferta y la aceptación en la constitución del contrato . Accessed 

September 11 2017. http://www.infoderechocivil.es/2012/09/oferta-

aceptacion-constitucion-del-contrato.html. 

Gómez, Sergio Rojo. 2015. Tipos de infecicacia del contrato. 12 de 28. Accessed 

September 11 2017. http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/10756-tipos-de-ineficacia-del-contrato/. 

Iberley. s.f. Teoría general del contrato y autonomía de la voluntad. Accessed September 11 

2017. https://www.iberley.es/temas/teoria-general-contrato-autonomia-

voluntad-31151. 

Ministerio de Gracia y Justicia. s.f. Código Civil: Libro IV: Título II. Accessed 

September 11 2017. http://civil.udg.edu/normacivil/estatal/CC/4T2.htm. 

Rodríguez, Antonio. 2016. Los Elementos del Contrato. 4 de 18. Accessed September 

11 2017. https://www.dyrabogados.com/los-elementos-del-contrato/. 

Sanahuja Miranda Asociados. s.f. Regulación Código Civil: el Consentimiento. Accessed 

September 11 2017. http://www.sanahuja-

miranda.com/sites/default/files/blog-

adjuntos/regulacion_codigo_civil_el_consentimiento.pdf. 

Travezaño, Nestor. s.f. Causa del Contrato. Accessed September 11 2017. 

https://es.scribd.com/document/293246207/Causa-Del-Contrato. 



27 | Σελίδα 

Wolters Kluwer. s.f. La Ineficacia de los Contratos. Nulidad Y Anulabilidad . Accessed 

September 11 2017. 

http://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=

H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUNjYzNztbLUouLM_DxbIwMDCw

NzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoA-3VEozUAAAA=WKE. 

 

 

 

 

  



28 | Σελίδα 

3. Εργατικό Δίκαιο  

 

Το εργατικό δίκαιο στην Ισπανία ρυθμίζεται από τον Εργατικό Κώδικα και από τον 

Αστικό Κώδικα. Ο Εργατικός Κώδικας απαρτίζεται από διάφορους κωδικοποιημένους 

κανόνες που περιλαμβάνουν όλες τις εκδόσεις. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει κείμενα 

από το Ισπανικό Σύνταγμα, την εργατική νομοθεσία, τη νομοθεσία κοινωνικής 

ασφάλισης, τη νομοθεσία περί προστασίας από επαγγελματικούς κινδύνους, και τις 

παραβιάσεις και κυρώσεις της κοινωνικής τάξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

(Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales 2017) 

 

1. Σύμβαση Εργασίας  

Οι νόμοι περί συμβάσεων εργασίας υπόκεινται στο Εργατικό Δίκαιο. Όλες οι 

λεπτομέρειες και οι πληροφορίες που αφορούν στις συμβάσεις (πληροφορίες για τα 

στοιχεία, βασικές συνθήκες που σχετίζονται με την εκτέλεση της εργασίας, κ.α.) 

ρυθμίζονται από το Βασιλικό Διάταγμα 1659/1998. (Ministerio de la Presidencia y 

para las Administraciones Territoriales) 

Η σύμβαση εργασίας και οι προϋποθέσεις για απασχόληση στην Ισπανία για 

ανθρώπους που δεν έχουν την ισπανική υπηκοότητα διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 

χώρα προέλευσης. Ωστόσο, όλοι οι πολίτες από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και τη Σουηδία μπορούν να επωφελούνται 

από τις ίδιες προϋποθέσεις.  

Εάν ένα άτομο θα μείνει για περισσότερους από τρεις μήνες στην Ισπανία, πρέπει να 

γίνουν όλες οι διατυπώσεις. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να ζητήσει την εγγραφή του στο 

Κεντρικό Μητρώο Αλλοδαπών, στην Υπηρεσία Αλλοδαπών (ή στο αστυνομικό τμήμα) 

της περιοχής όπου πρόκειται να διαμένει. Αυτή είναι η μόνη προϋπόθεση (και μόνο αν 
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το άτομο θα παραμείνει για πάνω από 3 μήνες) για την παραμονή/εργασία στην 

Ισπανία. Το αλλοδαπό άτομο από τις παραπάνω χώρες θα απολαμβάνει τα οφέλη και 

θα υπόκειται στους ίδιους νόμους και κανόνες όπως οι Ισπανοί πολίτες. (Universitat de 

Barcelona) 

 

2. Διαφορετικοί Τύποι Απασχόλησης  

Υπάρχουν διάφοροι τύποι συμβάσεων εργασίας στην Ισπανία που διαφοροποιούνται 

ανάλογα με τα επιμέρους στοιχεία τους: αναφορικά με τη διάρκεια της απασχόλησης, 

υπάρχουν συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου. Αναφορικά με τις εργάσιμες 

ώρες ημερησίως, υπάρχουν συμβάσεις πλήρους και μερικής απασχόλησης. Ωστόσο, 

μέσα σε αυτές τις ευρείες κατηγορίες, στην Ισπανία συναντάμε μια πληθώρα 

συμβάσεων.  

Σύμβαση αορίστου χρόνου 

Σύμβαση που συνάπτεται χωρίς χρονικό όριο για τη διάρκεια της απασχόλησης. Οι 

συμβάσεις αορίστου χρόνου μπορούν να είναι μερικής απασχόλησης, πλήρους 

απασχόλησης, ή για την παροχή υπηρεσιών ανά διαστήματα. (Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social) 

Σύμβαση ορισμένου χρόνου  

Σύμβαση με την οποία εγκαθιδρύεται μια σχέση εργασίας για ορισμένο χρονικό 

διάστημα, για πλήρη η μερική απασχόληση. (Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social) 

Συμφωνητικό μαθητείας  

Είδος σύμβασης που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει τα επαγγελματικά προσόντα των 

νέων. Σε αυτή τη μορφή σύμβασης, ένας μαθητής έχει μια ανταποδοτική εμπειρία   

μάθησης σε μια εταιρεία παράλληλα με την εκπαιδευτική του εμπειρία (επαγγελματική 

κατάρτιση, τριτοβάθμια εκπαίδευση, κ.α.). (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 
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Πρακτική άσκηση  

Είδος σύμβασης που στοχεύει να παρέχει σε έναν μαθητή επαρκή επαγγελματική 

κατάρτιση ως προς την εκπαίδευσή του. Δεν συνδέεται με την απόκτηση γενικής 

εμπειρίας, αλλά με την απόκτηση εμπειρίας σχετικής με τις σπουδές του μαθητή. Αυτός 

ο τύπος σύμβασης αφορά μόνο κατόχους ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών ή τίτλων 

σπουδών επαγγελματικής κατάρτισης. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Σύμβαση μερικής απασχόλησης  

Σύμβαση με την οποία ένας εργαζόμενος και μια εταιρεία συμφωνούν έναν αριθμό 

εργάσιμων ωρών κατώτερο από τις ώρες που απασχολείται ένας εργαζόμενους πλήρους 

απασχόλησης σε αντίστοιχη θέση. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

Συλλογική σύμβαση  

Τύπος σύμβασης μεταξύ ενός εργοδότη και του επικεφαλής μιας ομάδας εργαζόμενων, 

όπου ο εργοδότης δεν έχει κανένα δικαίωμα ή υποχρέωση προς τα μεμονωμένα μέλη 

της ομάδας εργαζόμενων, αλλά μόνο απέναντι στον επικεφαλής. (Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social) 

Σύμβαση εργασίας από απόσταση  

Σύμβαση σύμφωνα με την οποία ο κύριος όγκος της εργασίας εκτελείται από τον 

εργαζόμενο στο σπίτι του ή σε άλλο τόπο της επιλογής του, και όχι στην έδρα ή στα 

γραφεία της εταιρείας. (Ministerio de Empleo y Seguridad Social) 

 

3. Βασικές Υποχρεώσεις των Μερών  

Εργοδότης 

Ο εργοδότης έχει μεγάλο εύρος υποχρεώσεων (López): 

• Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που 

χρησιμοποιείται στη σχέση εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου.  
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• Επίσης, είναι υπεύθυνος να σέβεται όλα τα δικαιώματα των εργαζόμενων που 

περιλαμβάνονται στον Εργατικό Κώδικα.  

• Οφείλει να προσαρμόζεται στον γενικό Νόμο Κοινωνικής Ασφάλισης, 

συμπεριλαμβανομένων σημείων όπως η εγγραφή των εργαζόμενων στον φορέα 

κοινωνικής ασφάλισης.  

• Συμμόρφωση με τον Νόμο περί Προστασίας από Επαγγελματικούς Κινδύνους.  

Εργαζόμενος  

Σύμφωνα με τον Εργατικό Κώδικα, οι βασικές υποχρεώσεις των εργαζόμενων είναι 

(BOE 2017): 

• Επίτευξη των συγκεκριμένων υποχρεώσεων της θέσης εργασίας  

• Τήρηση όλων των μέτρων προστασίας από επαγγελματικούς κινδύνους που 

τυχόν υιοθετούνται  

• Συμμόρφωση με τις οδηγίες του εργοδότη σχετικά με την τακτική καθοδήγηση 

των ικανοτήτων του  

• Μη ανταγωνισμός με τη δραστηριότητα της εταιρείας  

• Συμβολή στην αύξηση της παραγωγικότητας  

• Οτιδήποτε προκύπτει από τη σύμβαση εργασίας  

4. Βασικά Δικαιώματα των Εργαζόμενων που Απορρέουν από τη 

Νομοθεσία  

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Εργατικού Κώδικα, οι εργαζόμενοι έχουν μια σειρά από 

βασικά δικαιώματα (BOE 2017): 

• Εργασία και ελευθερία επιλογής επαγγέλματος  

• Ελεύθερος συνδικαλισμός  
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• Συλλογικές διαπραγματεύσεις  

• Υιοθέτηση μέτρων συλλογικής διαχείρισης συγκρούσεων  

• Απεργία  

• Σύσταση σωματείου  

• Πληροφόρηση, συμβουλή και συμμετοχή στην εταιρεία  

Οι εργαζόμενοι έχουν, επίσης, μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με την εργασία:  

• Αποτελεσματική απασχόληση 

• Προαγωγή και επαγγελματική κατάρτιση στην εργασία, συμπεριλαμβανομένης 

κατάρτισης σχετικής με την προσαρμογή σε αλλαγές στη θέση εργασίας, κ.α.  

• Προστασία από διακρίσεις, άμεσα ή έμμεσα, ως προς την πρόσληψη ή/και στην 

εργασία, βάσει του φύλου, της οικογενειακής κατάστασης, της ηλικίας, της 

φυλής, της κοινωνικής κατάστασης, των θρησκευτικών πεποιθήσεων, της 

πολιτικής ιδεολογίας, του σεξουαλικού προσανατολισμού, της συμμετοχής σε 

συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή της γλώσσας.  

• Προστασία από διακρίσεις λόγω αναπηρίας, εφόσον δεν εμποδίζει την 

απασχόληση στη συγκεκριμένη θέση εργασίας.  

• Προστασία της σωματικής ακεραιότητας και επαρκής πολιτική προστασίας από 

επαγγελματικούς κινδύνους.  

• Προστασία της ιδιωτικότητας και της αξιοπρέπειας.  

• Συνεπής καταβολή της συμφωνηθείσας ή νομικά θεσπισμένης αμοιβής.  

• Ατομική άσκηση δράσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση εργασίας.  

• Τυχόν άλλα δικαιώματα που συμφωνούνται ρητά στη σύμβαση εργασίας.  
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5. Σύντομη Ιστορία  

Η Άνα και ο Χουάν εργάζονται στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού μιας εταιρείας και 

θα ήθελαν να προσλάβουν μια ειδικό σε έναν από τους βασικούς τομείς δραστηριότητας 

της εταιρείας. Ωστόσο, αν η ειδικός πρέπει να έρχεται στο γραφείο, θα έχει τη 

δυνατότητα να εργάζεται μόνο πολύ συγκεκριμένες ώρες, διότι ζει σε άλλη πόλη.  

Για τον λόγο αυτό, η Άνα και ο Χουάν σκέφτονται αν θα προτιμούσαν να προτείνουν 

στην ειδικό μια σύμβαση μερικής απασχόλησης ή μια σύμβαση εργασίας από 

απόσταση.  

Προκειμένου να αποφασίσουν, πρέπει να λάβουν υπόψη τους αν ο αριθμός των 

εργάσιμων ωρών είναι πιο σημαντικός από τη φυσική παρουσία της ειδικού στο 

γραφείο.  

Θα μπορούσατε να τους εξηγήσετε τους τύπους συμβάσεων εργασίας που είναι 

διαθέσιμοι στην Ισπανία ανάλογα με τις εργάσιμες ώρες; Πιστεύετε ότι υπάρχει 

κάποιος άλλος τύπος σύμβασης εργασίας που θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους;  

6. Περίληψη 

Η απασχόληση στην Ισπανία προστατεύεται εκτενώς από τον νόμο, με πολλούς 

διαφορετικούς τύπους συμβάσεων εργασίας και με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

των μερών σαφώς προσδιορισμένα από την εργατική νομοθεσία.  

 

7. Κουίζ 

❖ Ποια δύο έγγραφα ρυθμίζουν τα θέματα εργασίας στην Ισπανία;  

o Εργατικός Κώδικας και Σύνταγμα  

o Αστικός Κώδικας και Σύνταγμα 

o Εργατικός Κώδικας και Αστικός Κώδικας  
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o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της σύμβασης μαθητείας και της πρακτικής 

άσκησης;  

o Οι συμβάσεις μαθητείας είναι μόνο για σπουδαστές επαγγελματικής 

κατάρτισης και η πρακτική άσκηση μόνο για κατόχους πανεπιστημιακών 

τίτλων  

o Οι συμβάσεις μαθητείας είναι μόνο για κατόχους πανεπιστημιακών 

τίτλων και η πρακτική άσκηση μόνο σπουδαστές επαγγελματικής 

κατάρτισης 

o Οι συμβάσεις μαθητείας συνδυάζουν επαγγελματική κατάρτιση με 

ακαδημαϊκή εκπαίδευση, ενώ η πρακτική άσκηση γίνεται μετά την 

ολοκλήρωση των σπουδών  

o Η πρακτική άσκηση συνδυάζει την εργασία με την ακαδημαϊκή 

εκπαίδευση, ενώ οι συμβάσεις μαθητείας γίνονται μετά τη ολοκλήρωση 

των σπουδών  

❖ Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωρίζει για την Προστασία από 

Επαγγελματικούς Κινδύνους πριν από την έναρξη της απασχόλησης:  

o Αληθές 

o Ψευδές 

o Ανάλογα με τον τύπο απασχόλησης  

o Δεν είναι υποχρεωτικό να γνωρίζει για την Προστασία από 

Επαγγελματικούς Κινδύνους 

❖ Οι υποχρεώσεις του εργοδότη και του εργαζόμενου είναι οι ίδιες;  

o Ναι  
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o Όχι 

o Ανάλογα με τον τύπο απασχόλησης 

o Ανάλογα με την εργασιακή σχέση  

❖ Τα κράτη-μέλη της ΕΕ και το Λιχτενστάιν επωφελούνται από τις ίδιες διατάξεις 

με τους Ισπανούς;   

o Μόνο τα κράτη-μέλη της ΕΕ επωφελούνται από τις ίδιες διατάξεις με 

τους Ισπανούς 

o Μόνο το Λιχτενστάιν επωφελείται από τις ίδιες διατάξεις με τους 

Ισπανούς 

o Αληθές 

o Κανένας εξ αυτών δεν επωφελείται από τις ίδιες διατάξεις με τους 

Ισπανούς 

❖ Σε μια συλλογική σύμβαση:  

o Η σύμβαση υπογράφεται μόνο με τον επικεφαλής της ομάδας  

o Ο εργοδότης δεν έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι των 

μεμονωμένων μελών της ομάδας  

o Το Α και το Β ισχύουν  

o Κανένα από τα παραπάνω δεν ισχύει  

❖ Η συμβολή στη βελτίωση της παραγωγικότητας είναι…  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου  

o Ένα από τα δικαιώματα του εργοδότη  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη  

o Κανένα από τα παραπάνω  
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❖ Ο καθορισμός της συλλογικής σύμβασης που χρησιμοποιείται στη σχέση 

εργασίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου είναι…  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργαζόμενου  

o Ένα από τα δικαιώματα του εργοδότη  

o Μία από τις υποχρεώσεις του εργοδότη  

o Κανένα από τα παραπάνω 

❖ Οι εργαζόμενοι μπορούν να ενεργούν ανταγωνιστικά ως προς τη δραστηριότητα 

της εταιρείας;  

o Όχι 

o Ναι 

o Ανάλογα με την εταιρεία  

o Ανάλογα με τη σύμβαση  

❖ Κάποια από τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι:  

o Απεργία  

o Ελεύθερος συνδικαλισμός  

o Υιοθέτηση συλλογικών μέτρων αντιμετώπισης συγκρούσεων  

o Όλα τα παραπάνω  
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4. Εμπορικό Δίκαιο  

 

1. Τι Είναι Εταιρεία 

Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο, εταιρεία μπορεί να θεωρηθεί η επαγγελματική 

άσκηση μιας οργανωμένης οικονομικής δραστηριότητας, με την πρόθεση 

δραστηριοποίησης σε μια αγορά αγαθών και υπηρεσιών. Περιλαμβάνει εταιρείες κάθε 

μεγέθους, από μικρές και μεσαίες (ΜΜΕ) μέχρι πολύ μεγάλες. Τα στοιχεία που 

διαφοροποιούν τη μορφή σύστασης μιας εταιρείας είναι (Derecho en la Red 2012): 

❖ Οικονομική δραστηριότητα που επιτρέπει τη διάκριση της δραστηριότητας της 

εταιρείας από απλές καλλιτεχνικές ή πνευματικές δραστηριότητες.  

❖ Οργανωμένη δραστηριότητα, στοχευμένη στην υλοποίηση ενός εύλογου έργου.  

❖ Συνεχόμενη, επαγγελματική και συστηματική δραστηριότητα, με στόχο τη 

διάρκεια στον χρόνο και σκοπό την παραγωγή οφέλους που αποτελεί τρόπο 

ζωής, διακριτό από άλλες οικονομικές δραστηριότητες που δεν ασκούνται 

επαγγελματικά.  

2. Διαθέσιμες Εταιρικές Μορφές 

Υπάρχουν πολυάριθμες εταιρικές μορφές. Η επιλογή της πιο κατάλληλης μορφής για 

τη σύσταση μιας εταιρείας εξαρτάται κυρίως από τρία σημεία.  

2.1. Σημεία που επηρεάζουν την εταιρική μορφή  

Ευθύνη 

Μια εταιρεία μπορεί να είναι είτε περιορισμένης, είτε απεριόριστης ευθύνης. 

Περιορισμένη ευθύνη σημαίνει ότι η ευθύνη δεν υπερβαίνει την επένδυση που έχει γίνει 

στην εταιρεία, δηλαδή ακόμα κι εάν η εταιρεία πτωχεύσει ή έχει χρέος, οι εταίροι δεν 
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χρειάζεται να αποδώσουν περισσότερο από το ποσό επένδυσής τους στην εταιρεία. 

(Investopedia) Ωστόσο, σε μια εταιρεία απεριόριστης ευθύνης, οι ιδιοκτήτες 

ευθύνονται εξίσου για τα χρέη, ανεξάρτητα από τα ποσά που έχουν επενδύσει.  

Αριθμός εταίρων  

Ανάλογα με τη μορφή της εταιρείας υπό σύσταση, είναι αναγκαίος ένας ελάχιστος 

αριθμός εταίρων: από 0 έως περισσότεροι από 3.  

Εταιρικό κεφάλαιο  

Κάποιες μορφές εταιρείας απαιτούν ένα ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ άλλες δεν 

έχουν ελάχιστο ποσό.  

2.2. Εταιρικές μορφές 

Αφού γίνουν κατανοητά τα βασικά σημεία που επηρεάζουν την επιλογή της εταιρικής 

μορφής, ήρθε η ώρα να δούμε της βασικές μορφές εταιρείας που υπάρχουν στο 

ισπανικό νομικό πλαίσιο (Ministerio de Economía, Industria y Competitividad): 

Μορφή εταιρείας  Αριθμός 
εταίρων 

Εταιρικό κεφάλαιο Ευθύνη 

Ατομική  1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Μονοπρόσωπη ΕΠΕ  1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Απεριόριστη, με 
εξαιρέσεις 

Κοινωνία 
ιδιοκτησίας/ αγαθών  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Αστική εταιρεία/ 
Συνεταιρισμός  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  
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Συλλογική εταιρεία Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Απλή Προσωπική 
Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση  

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του  

Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης 

Τουλάχιστον 1 Τουλάχιστον 3.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο  

Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης Διαδοχικού 
Σχηματισμού  

Τουλάχιστον 1 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Νέα Δημόσια 
Εταιρεία 
Περιορισμένης 
Ευθύνης  

Τουλάχιστον 1  
Μέγιστο 5 

Τουλάχιστον 3.000 
Μέγιστο 120.000 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Περιορισμένη 
Εταιρεία  

Τουλάχιστον 1 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Ετερόρρυθμη 
Εταιρεία με εταιρικό 
κεφάλαιο  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 

Περιορισμένη 
Κοινωνία Εργασίας  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 3.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Περιορισμένη 
Εταιρεία Εργασίας  

Τουλάχιστον 2 Τουλάχιστον 60.000 
ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 
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Συνεταιρισμός  Συνεταιρισμοί 
1ου βαθμού: 
τουλάχιστον 3  
Συνεταιρισμοί 
2ου βαθμού: 2 
συνεταιρισμοί  

Τουλάχιστον όσο 
συμφωνείται στο 
καταστατικό  

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Συνεταιρισμός 
Εργαζομένων  

Τουλάχιστον 3 Τουλάχιστον όσο 
συμφωνείται στο 
καταστατικό  

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Επαγγελματικές 
Ενώσεις 

Τουλάχιστον 1 Ανάλογα την 
κοινωνική μορφή 
που υιοθετείται 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Εταιρεία Αγροτικής 
Αναμόρφωσης 

Τουλάχιστον 3 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 

Ένωση Αμοιβαίων 
Εγγυήσεων  

Τουλάχιστον 
150 
συμμετέχοντες 
εταίροι 

Τουλάχιστον  
10.000.000 ευρώ 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Οντότητα 
Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου  

Τουλάχιστον 3 
μέλη στο 
Διοικητικό 
Συμβούλιο 

Εταιρεία 
Επιχειρηματικού 
Κεφαλαίου: 
τουλάχιστον 
1.200.000 €. 
Εταιρεία 
Διαχείρισης 
Επιχειρηματικών 
Κεφαλαίων: 
τουλάχιστον 
1.650.000 € 

Περιορίζεται στο 
συμφωνηθέν/ 
περιλαμβανόμενο 
εταιρικό κεφάλαιο 

Όμιλος 
Επιχειρηματικών 
Συμφερόντων  

Τουλάχιστον 2 Δεν υπάρχει 
ελάχιστη νομική 
υποχρέωση 

Ο εταίρος 
ευθύνεται με το 
σύνολο της 
περιουσίας του 

 

 



42 | Σελίδα 

3. Σύσταση Εταιρείας  

Η σύσταση εταιρείας έχει πολλά σημεία που είναι παρόμοια ανεξαρτήτως χώρας, ενώ 

άλλα εξαρτώνται απόλυτα από τον τόπο όπου θα συσταθεί η εταιρεία. (Centro de 

Información y Red de Creación de Empresas) 

Για παράδειγμα, τα πρώτα βήματα περιλαμβάνουν την εκτέλεση μιας ανάλυσης ΔΑΕΑ 

(δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες, απειλές) και τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού 

σχεδίου, ενέργειες που πρέπει να γίνουν από οποιονδήποτε σκέφτεται να συστήσει μια 

εταιρεία ανεξαρτήτως τόπου.   

Όμως, το επόμενο βήμα, η επιλογή της νομικής μορφής, εξαρτάται απόλυτα από τον 

τόπο – στην Ισπανία, οι διαθέσιμες εταιρικές μορφές είναι αυτές που περιλαμβάνονται 

στην προηγούμενη παράγραφο. Συνεχίζοντας τη σύσταση της εταιρείας, ανάλογα με τη 

νομική μορφή που θα επιλεγεί θα χρειαστεί να διεκπεραιωθούν διαφορετικοί τύποι 

εγγράφων (εκτός εάν μιλάμε για έναν ελεύθερο επαγγελματία, που δεν έχει συστατικά 

έγγραφα). Στον δικτυακό τόπο "Creación de Empresas" μπορείτε να δείτε τα 

απαιτούμενα έγγραφα για κάθε τύπο εταιρείας στην Ισπανία, καθώς και τις διαφορετικές 

διαδικασίες που πρέπει να διεκπεραιωθούν ανάλογα με την εταιρική μορφή, 

προκειμένου μια εταιρεία να ξεκινήσει τη δραστηριότητά της.  

Ανεξάρτητα από όλες τις παραπάνω διαδικασίες, κάποιες νομικές μορφές δίνουν τη 

δυνατότητα εκτέλεσης μέρους της διαδικασίας μέσω διαδικτύου.  

4. Λειτουργία Εταιρείας – Υποχρεώσεις  

Υπάρχουν αρκετές νομικές υποχρεώσεις που πρέπει να εκτελεστούν πριν από τη 

σύσταση και κατά τη διάρκεια λειτουργίας μιας εταιρείας.  

Προτού ξεκινήσει η λειτουργία, είναι αναγκαίο να παρουσιαστεί η εγγραφή στον Φόρο 

Οικονομικών Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο.  

Από τη στιγμή που ξεκινάει η εταιρική δραστηριότητα, είναι αναγκαία η δήλωση ΦΠΑ, 

η επιβολή φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων (ΦΕΦΠ), η δήλωση ετήσιων 

http://www.creatuempresa.org/es-ES/PasoApaso/Paginas/ProcesoConstitucion.aspx
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εργασιών με τρίτα μέρη, και οποιαδήποτε άλλη νομική υποχρέωση ανάλογα με τη 

νομική μορφή της εταιρείας.  

Αναφορικά με εργατικές υποχρεώσεις, οι αυτοαπασχολούμενοι πρέπει να εγγράφονται 

στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης Αυτοαπασχολούμενων, ενώ οι εταιρείες 

εγγράφονται στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι εταιρείες πρέπει επίσης 

να εγγράφουν τους εργαζόμενούς τους στο Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, 

υποχρεούνται νομικά να εγγράφουν τους εργαζόμενούς τους σε ένα καθεστώς 

ασφάλισης για εργατικά ατυχήματα, επαγγελματική ασθένεια, ή εταιρεία αμοιβαίας 

ασφάλισης εργατικού ατυχήματος. (Mataró Empresa) 

5. Εκκαθάριση Εταιρείας  

Μια εταιρεία εκκαθαρίζεται όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον για τη συνέχιση της 

δραστηριότητάς της και η περιουσία της δεν πρόκειται να μεταβιβαστεί, ή έχει υποστεί 

γενική πτώχευση που δεν της επιτρέπει να συνεχίσει τη δραστηριότητά της.  

Προκειμένου να προχωρήσει η εκκαθάριση, όλοι οι εταίροι πρέπει να συμφωνήσουν σε 

αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν οφειλές προς εργαζόμενους ή εταίρους. Όλες οι 

σχέσεις εργασίας πρέπει να καταγγελθούν νόμιμα προτού προχωρήσει η εκκαθάριση 

της εταιρείας.  

Η ευθύνη των εταίρων εξαρτάται από τη νομική μορφή της εταιρείας: στην 

προηγούμενη παράγραφο, δίπλα σε κάθε νομική μορφή εταιρείας σημειώνεται και η 

ευθύνη που αναλογεί στην καθεμία.  

Επίσης, υπάρχει μια σειρά νομικών διαδικασιών που σχετίζονται με την εκκαθάριση. 

Οι περισσότερες από αυτές είναι παρόμοιες με τις διαδικασίες σύστασης μιας εταιρείας, 

αλλά με την αντίθεση πρόθεση:  

❖ Δήλωση Φορολογικού Μητρώου της λήξης της δραστηριότητας στο Μητρώο 

Επιχειρήσεων από την αντίστοιχη Υπηρεσία Φορολογικού Μητρώου.     
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❖ Διαγραφή του εταίρου ή άλλων προσώπων, εφόσον χρειάζεται, από το Γενικό 

Μητρώο Κοινωνικής Ασφάλισης.  

❖ Κοινοποίηση της οριστικής λήξης της εταιρείας στο Μητρώο Επιχειρήσεων.  

❖ Λύση της εταιρείας ενώπιων Συμβολαιογράφου.  

 

6. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον αποφάσισαν να ιδρύσουν μια νέα εταιρεία, αλλά δεν είναι σίγουροι για 

το ποια νομική μορφή πρέπει να υιοθετήσουν. Από τη μία, θα προτιμούσαν να ιδρύσουν 

μια Αστική Εταιρεία, καθώς δεν απαιτεί καθόλου ελάχιστο κεφάλαιο, αλλά ανησυχούν 

για την ολική ευθύνη που συνεπάγεται.  

Από την άλλη, θα μπορούσαν να συστήσουν μια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, 

καθώς η ευθύνη περιλαμβάνει μόνο το ενεργητικό της εταιρείας, αλλά το απαιτούμενο 

κεφάλαιο είναι πολύ υψηλό.  

Μπορείτε να εξηγήσετε στην Αν και τον Τζον τις διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις 

εταιρικές μορφές; Πιστεύετε ότι υπάρχει και κάποια άλλη μορφή που θα 

μπορούσαν να λάβουν υπόψη τους;  

 

7. Περίληψη 

Το να γνωρίζει κάποιος τι είναι μια εταιρεία και ποιες είναι οι ευθύνες και οι 

υποχρεώσεις που έχουν όλα τα μέρη σε μια επιχειρηματική σχέση είναι πολύ σημαντικό 

για την επιδίωξη μιας επιτυχημένης σχέσης.  

Υπάρχουν πολλές νομικές όψεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη στο εμπορικό δίκαιο. 

Μία από τις σημαντικότερες είναι η αναγκαιότητα να έχει κάποιος πάντα υπόψη ότι 

ανάλογα με τη νομική μορφή της εταιρείας, η νομική δραστηριότητα που θα απαιτείται 
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θα διαφέρει. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχουν και γενικά στοιχεία κοινά σε όλες τις 

νομικές μορφές.   

Η ύπαρξη καθαρής εικόνας για το τι χρειάζεται νομικά για τη συγκεκριμένη μορφή 

κάθε εταιρείας είναι πολύ βοηθητική σε όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της (από τη 

σύσταση έως την εκκαθάριση).  

 

8. Κουίζ 

❖ Ποια είναι τα κύρια σημεία που ορίζουν μια εταιρεία;  

o Είναι μια συνεχής δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, 

οικονομικής φύσης και οργανωμένη  

o Είναι μια συνεχής δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, 

οικονομικής φύσης και εγκεκριμένη 

o Είναι μια δραστηριότητα εγκεκριμένη, οικονομικής φύσης και 

οργανωμένη  

o Είναι μια δραστηριότητα που προορίζεται να έχει διάρκεια, εγκεκριμένη 

και οργανωμένη  

❖ Μια εταιρεία μπορεί να είναι απλά ένας πνευματικός ή καλλιτεχνικός οργανισμός 

χωρίς να πρέπει αναγκαστικά να έχει οικονομική δραστηριότητα: 

o Αληθές 

o Ψευδές 

o Μόνο αν είναι καλλιτεχνική  

o Μόνο αν είναι πνευματική  

❖ Η ανάλυση ΔΑΕΑ είναι απαραίτητη… 
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o Όταν εκκαθαρίζεται μια εταιρεία  

o Όταν παραβιάζεται μια εταιρεία  

o Όταν συστήνεται μια εταιρεία  

o Δεν σχετίζεται με εταιρείες  

❖ Από νομικής άποψης, ποια είναι τα πιο σημαντικά σημεία που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη στην απόφαση για τη νομική μορφή μιας εταιρείας;  

o Ευθύνη 

o Ευθύνη, Δραστηριότητα, Αριθμός εταίρων  

o Δραστηριότητα, Εταιρικό κεφάλαιο, Αριθμός εταίρων  

o Ευθύνη, Αριθμός εταίρων, Εταιρικό κεφάλαιο  

❖ Οι συνεταιρισμοί 3ου βαθμού…  

o Έχουν τουλάχιστον 5 εταίρους  

o Έχουν τουλάχιστον 10 εταίρους  

o Δε έχουν ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο  

o Δεν υπάρχουν  

❖ Δεν υπάρχει μέγιστος αριθμός εταίρων σε οποιαδήποτε νομική μορφή εταιρείας.  

o Αληθές 

o Ψευδές, η Νέα Δημόσια Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης έχει μέγιστο 

αριθμό 5 εταίρων  

o Ψευδές, οι Συνεταιρισμοί έχουν μέγιστο 3000 

o Ψευδές, όλες οι μορφές εταιρειών έχουν μέγιστο αριθμό εταίρων  
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❖ Ποια η διαφορά μεταξύ μιας Απλής Προσωπικής Εταιρείας Περιορισμένης 

Ευθύνης και μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης;  

o Η πρώτη έχει κατ’ ελάχιστον 2 εταίρους  

o Η δεύτερη έχει ελάχιστον εταιρικό κεφάλαιο €3.000 

o Όλα τα παραπάνω  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποια νομική μορφή εταιρείας δεν έχει συστατικά έγγραφα;  

o Συνεταιρισμός  

o Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης  

o Ελεύθερος επαγγελματίας  

o Επιχειρηματίας  

❖ Τι είναι αναγκαίο να γίνει προτού ξεκινήσει η οικονομική δραστηριότητα της 

εταιρείας;  

o Να παρουσιαστεί η εγγραφή στον Φόρο Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο 

o Να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής στον Φόρο Οικονομικών 

Δραστηριοτήτων στο αρμόδιο Ταμείο  

o Να ξεκινήσει η διαδικασία εγγραφής στον Φόρο Οργανωτικής 

Δραστηριότητας Εταιρειών  

o Κανένα από τα παραπάνω 

❖ Στην εκκαθάριση μιας εταιρείας…  

o Το ενεργητικό της μπορεί να μεταβιβαστεί σε ένα μέλος της οικογένειας 

για να συνεχίσει τη δραστηριότητα  

o Το ενεργητικό δεν μεταβιβάζεται  
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o Το ενεργητικό μεταβιβάζεται στο κράτος  

o Το ενεργητικό μεταβιβάζεται στον καθορισμένο νέο ιδιοκτήτη  
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5. Σημαντικά Στοιχεία Αστικού και 

Δημόσιου Δικαίου  

 

Υπάρχει Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο: το Δημόσιο Δίκαιο αφορά σε σχέσεις όπου 

παρεμβαίνει μια δημόσια αρχή, ενώ το Ιδιωτικό Δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ 

ιδιωτών. Στην Ισπανία, το Ιδιωτικό Δίκαιο απαρτίζεται, μεταξύ άλλων, και από το 

Αστικό Δίκαιο. (De Castro Vitores 2004) 

 

1. Αστικό Δίκαιο  

Το Αστικό Δίκαιο εστιάζεται στο άτομο, με σκοπό να προστατέψει τα δικαιώματά του 

(όπως π.χ. δικαιώματα κατοικίας, υπηκοότητα, ικανότητα, κ.α.). Όμως, το Αστικό 

Δίκαιο εστιάζεται επίσης και σε νομικές πτυχές της έννοιας της οικογένειας, της 

κληρονομιάς, κλπ. (De Castro Vitores 2004) Στην Ισπανία, το Αστικό Δίκαιο 

ρυθμίζεται από τον Αστικό Κώδικα.  

1.1. Έγκυρος γάμος και διαζύγιο  

Τύποι γάμου στην Ισπανία  

Θρησκευτικός γάμος  

Η μόνη απαιτούμενη διαδικασία για τη νομιμοποίηση ενός θρησκευτικού γάμου στην 

Ισπανία είναι η προσκόμιση ενός εκκλησιαστικού πιστοποιητικού με όλα τα στοιχεία 

που απαιτούνται από τον νόμο.  

Στην περίπτωση γάμων από ισλαμικές, εβραϊκές ή ευαγγελικές θρησκευτικές οντότητες 

στην Ισπανία, η έκδοση των πιστοποιητικών πριν από την τέλεση του μυστηρίου 

απαιτείται για τις δύο τελευταίες και συνιστάται για την πρώτη.   



50 | Σελίδα 

Μετά την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων, το μυστήριο πρέπει να τελεστεί εντός 6 

μηνών. (Ministerio de Justicia) 

Πολιτικός γάμος  

Οι πολιτικοί γάμοι τελούνται με διάφορους τρόπους:  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον του Ληξίαρχου ή του Ειρηνοδίκη. Τα πρακτικά του 

πολιτικού γάμου υπογράφονται από τον Ληξίαρχο, τους δύο συμβαλλόμενους, 

τους δύο μάρτυρες και τον Γραμματέα.  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον του Δημάρχου ή του Συμβούλου που εξουσιοδοτεί ο 

Δήμαρχος: το πιστοποιητικό γάμου μεταβιβάζεται στο ληξιαρχείο από το μέρος 

όπου τελέστηκε ο γάμος, και το ληξιαρχείο είναι υπεύθυνο για την εγγραφή στα 

μητρώα.  

❖ Τέλεση γάμου ενώπιον Δικαστικού Γραμματέα: εγγράφεται στα πρακτικά και 

εφόσον πραγματοποιηθεί ενώπιον Συμβολαιογράφου θεωρείται δημόσια 

εγγραφή. Πρέπει να υπογραφεί, εκτός από τον αξιωματούχο ενώπιον του οποίου 

τελείται, και από τους δύο συμβαλλόμενους και τους μάρτυρες. Έκαστος 

συμβαλλόμενος λαμβάνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γάμου και ο 

Αξιωματούχος προωθεί ένα εγκεκριμένο αντίγραφο στο ληξιαρχείο για εγγραφή. 

(Ministerio de Justicia) 

Γάμος σε άλλη χώρα  

Οι γάμοι σε άλλες χώρες περιλαμβάνουν τους γάμους όπου τουλάχιστον ένα από τα 

συμβαλλόμενα μέρη έχει την Ισπανική υπηκοότητα, ακόμα κι εάν αυτή έχει αποκτηθεί 

μετά την τέλεση του γάμου. Προκειμένου αυτοί οι γάμοι να νομιμοποιηθούν, απαιτείται 

(Ministerio de Justicia): 

❖ Για θρησκευτικούς γάμους: 

o Προσκόμιση του θρησκευτικού πιστοποιητικού  
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o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ισπανού συμβαλλόμενου από το 

Ισπανικό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού συμβαλλόμενου  

o Εθνικό Έγγραφο Ταυτότητας του Ισπανού συμβαλλόμενου 

o Πιστοποίηση του τόπου κατοικίας στην Ισπανία  

o Έγγραφο δήλωσης δεδομένων  

❖ Για πολιτικούς γάμους  

o Πιστοποιητικό γάμου από το αλλοδαπό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του Ισπανού συμβαλλόμενου από το 

Ισπανικό Ληξιαρχείο  

o Ληξιαρχική πράξη γέννησης του αλλοδαπού συμβαλλόμενου 

o Εθνικό Έγγραφο Ταυτότητας του Ισπανού συμβαλλόμενου 

o Πιστοποίηση του τόπου κατοικίας στην Ισπανία  

o Έγγραφο δήλωσης δεδομένων 

Διαζύγιο 

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αναφορικά με 

το διαζύγιο είναι ότι στην Ισπανία, ένας γάμος πρέπει να έχει διαρκέσει περισσότερο 

από 3 μήνες προκειμένου να εκδοθεί διαζύγιο.  

Υπάρχουν δύο τύποι διαζυγίου:  

❖ Διαζύγιο κοινή συναινέσει: αυτός ο τύπος διαζυγίου είτε ζητείται και από τα δύο 

μέρη, είτε ζητείται από το ένα μέρος και έχει τη συναίνεση του άλλου.  

❖ Διαζύγιο με αντιδικία: ζητείται μόνο από το ένα μέρος.  

Τα απαραίτητα έγγραφα για την ολοκλήρωση του διαζυγίου είναι:  
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❖ Πιστοποιητικό γάμου  

❖ Σε περίπτωση ύπαρξης τέκνων, πιστοποιητικά γέννησής τους  

❖ Έγγραφα που αποδεικνύουν την περιουσιακή κατάσταση της οικογένειας  

❖ Σε περίπτωση διαζυγίου κοινή συναινέσει, πρόταση συμφωνίας ρύθμισης μεταξύ 

των μερών, όπου διατυπώνονται οι συνέπειες και οι συμφωνίες σε συνέχεια του 

διαζυγίου (χρήση της οικίας, δικαίωμα επίσκεψης στα τέκνα, κ.α.).  

Σε περίπτωση διαζυγίου με αντιδικία, δεν υπάρχει συμφωνητικό ρύθμισης και δεν 

απαιτείται η δήλωση οποιασδήποτε αιτιολογίας. Για αυτόν τον τύπο διαζυγίου δεν 

υπάρχει ανάγκη οποιασδήποτε επικύρωσης.  

Το διαζύγιο στην Ισπανία σημαίνει απώλεια δικαιωμάτων κληρονομιάς, σύνταξης 

χηρείας, αλλά και απαλλαγή από υποχρεώσεις σχετικές με τον γάμο (βοήθεια, 

καταμερισμός τροφής, φροντίδα, κ.α.) (UnComo). 

1.2. Συμβάσεις Μίσθωσης και Απόκτηση Ακινήτων  

Σύμβαση Μίσθωσης  

Οι συμβάσεις μίσθωσης ρυθμίζονται από τον Νόμο 29/1994 περί Συμβάσεων 

Μίσθωσης, με πιο πρόσφατη τροποποίηση το 2013.  

Σύμφωνα με την ισπανική νομοθεσία, η χρονική διάρκεια της μίσθωσης συμφωνείται 

μεταξύ των συμβαλλόμενων, και η υποχρεωτική παράταση έχει διάρκεια 3 ετών, η 

οποία μπορεί να ανανεωθεί άλλη μια φορά εφόσον κανένα από τα μέρη δεν έχει 

αντίρρηση. Εάν ο ιδιοκτήτης χρειάζεται την οικία για ιδιοκατοίκηση από συγγενή 

πρώτου βαθμού ή σύζυγο, μπορεί να την πάρει πίσω μετά από ένα έτος αρκεί να 

ενημερώσει τον ενοικιαστή 2 μήνες νωρίτερα.  

Αναφορικά με την εκκένωση του διαμερίσματος, ο ενοικιαστής μπορεί να αποχωρήσει 

μετά από 6 μήνες, χωρίς να απαιτείται εξήγηση, αρκεί να ενημερώσει τον ιδιοκτήτη 1 

μήνα νωρίτερα. Οι δύο συμβαλλόμενοι μπορεί επίσης να συμφωνήσουν σε μια ρήτρα 

σύμφωνα με την οποία ο ενοικιαστής θα καταβάλλει 1 μηνιαίο μίσθωμα για κάθε έτος 
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της σύμβασης που δεν θα εκτελεστεί λόγω πρόωρης αποχώρησης, αλλά αυτό εξαρτάται 

από τη σύμβαση.  

Το ενοίκιο δεν μπορεί να αυξηθεί για τα πρώτα 3 έτη της σύμβασης αλλά ο ιδιοκτήτης 

μπορεί να ζητήσει αύξηση και ο μισθωτής μπορεί να ζητήσει μείωση, με κάθε 

παρέκταση, έως να φτάσουν σε 1 ή 2 μηνιαίες καταβολές.  

Όταν ένα μισθωμένο διαμέρισμα πωλείται, εάν υπάρχει συμβόλαιο που εμφανίζεται στο 

Κτηματολόγιο οι μισθωτές δικαιούνται να μείνουν για όσο ορίζει το συμβόλαιό τους. 

Εάν δεν εμφανίζεται συμβόλαιο, εφόσον ο νέος ιδιοκτήτης αποφασίσει να μισθώσει το 

διαμέρισμα, οι μισθωτές μπορούν να παραμείνουν μέχρι 3 μήνες.  

Η καταβολή του ενοικίου μπορεί να υποκατασταθεί από την εκτέλεση εργασιών στο 

ακίνητο από τον ενοικιαστή. Εάν οι εργασίες εκτελεστούν από τον ιδιοκτήτη και έχουν 

περάσει 3 έτη από την έναρξη της μίσθωσης, δικαιούται να αυξήσει το ενοίκιο.  

Όσον αφορά την έξωση λόγω αθέτησης, μετά από έναν μήνα αθέτησης πληρωμής οι 

ενοικιαστές έχουν 10 ημέρες και στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης δικαιούται να εφαρμόσει 

ένδικα μέσα για έξωση. Ωστόσο, η έξωση πρέπει πάντα να γίνεται μέσω των 

δικαστηρίων.  

Τέλος, έχει συσταθεί ένα Μητρώο ποινών για αθέτηση πληρωμών, στο οποίο θα έχουν 

πρόσβαση οι ιδιοκτήτες (μόνο αφού θα έχουν επικυρώσει ένα προσχέδιο σύμβασης 

εκμίσθωσης με τον ενδιαφερόμενο). Τα άτομα που θα εμφανίζονται στο Μητρώο θα 

έχουν το δικαίωμα να διαγραφούν από αυτό εφόσον αποπληρώσουν τις οφειλές τους. 

(enalquiler 2017)  

1.3. Φορολογικές Υποχρεώσεις  

Οι φορολογικές υποχρεώσεις είναι συγκεντρωμένες στο άρθρο 17 του Γενικού Νόμου 

Φορολογικών Υποχρεώσεων, όπου η φορολογική σχέση περιγράφεται ως «η έκταση 

των υποχρεώσεων, καθηκόντων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την εφαρμογή 

της φορολογίας».  
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Υποχρεώσεις 

Η κύρια υποχρέωση υπό αυτόν τον νόμο είναι η καταβολή του αναλογούντος φόρου. 

Επιπλέον, συναντάμε το «φορολογητέο γεγονός», το οποίο εξηγείται ως ο 

προϋπολογισμός που ορίζεται από το κράτος για τον ορισμό κάθε φόρου και του 

οποίου η δημιουργία εισάγει την κύρια φορολογική υποχρέωση.  

Δεδουλευμένη βάση είναι «η στιγμή κατά την οποία το φορολογητέο γεγονός θεωρείται 

ότι έχει λάβει χώρα και από το οποίο παράγεται η κύρια φορολογική υποχρέωση».  

Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι οι φοροαπαλλαγές, οι οποίες δεν πρέπει να 

συγχέονται με το αφορολόγητο. Και οι δύο έννοιες έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, τη μη 

πληρωμή φόρου. Ωστόσο, νομικά διαφέρουν.  

❖ Οι φοροαπαλλαγές προκύπτουν από ένα πρότυπο φόρου με ένα καθορισμένο 

φορολογητέο γεγονός, το οποίο συνήθως γεννά μια φοροδοτική υποχρέωση. 

Ωστόσο, υφίσταται ένας κανόνας φοροαπαλλαγής που ορίζει ότι η φοροδοτική 

υποχρέωση δεν εκπληρώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το 

φορολογητέο γεγονός.  

❖ Το αφορολόγητο υπονοεί ότι οι σχετικοί φόροι δεν ενυπάρχουν σε κανέναν 

φορολογητέο γεγονός, που σημαίνει ότι η μη συμπερίληψη οριοθετεί αρνητικά 

το φορολογητέο γεγονός.  

Στη φοροδοτική υποχρέωση είναι επίσης σημαντικό να γίνονται πληρωμές 

λογαριασμού. Ορίζονται ως η φοροδοτική υποχρέωση ικανοποίησης ενός ποσού προς 

την Εφορία για το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση τμηματικών πληρωμών, τον 

ακόλουθο ή το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί πληρωμές σε 

έναν λογαριασμό.  

Ο Νόμος Φορολογικής Υποχρέωσης επιτρέπει στη νομοθεσία κάθε διαφορετικού 

φόρου να καθιερώνει διαφορετικά ποσά από αυτά που ορίζονται από τις πληρωμές των 

λογαριασμών.  
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Τέλος, συναντάμε υποχρεώσεις μεταξύ ιδιωτών που προκύπτουν από φόρο. Ορίζονται 

ως υποχρεώσεις φορολογικής φύσης που είναι απαιτητές μεταξύ υπόχρεων φόρου, όπως 

υποχρεώσεις που προκύπτουν ως συνέπεια πράξεων επιπτώσεων, διατήρησης, ή 

κατάθεσης σε έναν λογαριασμό που προβλέπονται νομικά. (Fiscal Impuestos) 

 

2. Δημόσιο Δίκαιο  

Το Δημόσιο Δίκαιο σχετίζεται με το κοινό, συλλογικό συμφέρον. Αφορά στη 

δημιουργία γενικών συνθηκών (κυρίως σε σχέση με την ελευθερία και την ασφάλεια) 

που επιτρέπουν στα άτομα και τις ομάδες να επιτυγχάνουν τις επιμέρους επιδιώξεις 

τους. Το Δημόσιο Δίκαιο απαρτίζεται από κανόνες που ρυθμίζουν τις εξουσίες του 

κράτους, τις σχέσεις μεταξύ αυτών των εξουσιών, και τις σχέσεις μεταξύ εξουσιών και 

ατόμων. (Derecho en la Red 2012) 

Το Δημόσιο Δίκαιο είναι ένα πολύ ευρύ αντικείμενο, στο οποίο συναντάμε πολλούς 

διαφορετικούς τύπους νόμων: διοικητικούς, οικονομικούς, συνταγματικούς, ποινικούς, 

δικονομίας, διεθνείς, ή εμπορικούς. (Universidad Pompeu Fabra 2009) 

 

3. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον θέλουν να παντρευτούν, αλλά θα ήθελαν να γίνει στην Ισπανία, καθώς 

και οι δύο ζουν εκεί. Ο Τζον είναι Βρετανός αλλά έχει Ισπανική υπηκοότητα και η Αν 

είναι Γερμανίδα, και αναρωτιούνται τι έγγραφα πρέπει να ζητήσουν από τις χώρες 

καταγωγής τους και από τις Ισπανικές αρχές προκειμένου να διασφαλίσουν ότι ο γάμος 

τους, ο οποίος θα είναι θρησκευτικός, θα είναι νομικά αποδεκτός σε όλες τις χώρες.  

Οι ισπανικοί γάμοι προϋποθέτουν ο ένας εκ των δύο συμβαλλόμενων να έχει την 

Ισπανική υπηκοότητα. Αφού ο Τζον την έχει, μπορούν να τελέσουν τον γάμο τους στην 

Ισπανία. Με αυτό ως δεδομένο, θα χρειαστούν μια σειρά από έγγραφα.  
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Θα μπορούσατε να πείτε στην Αν και τον Τζον ποια έγγραφα θα χρειαστούν; 

Μπορείτε να εξηγήσετε τις νομικές διαφορές μεταξύ θρησκευτικού και πολιτικού 

γάμου, όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα; Πιστεύετε ότι ο Τζον και η Αν θα 

μπορούσαν να παντρευτούν σε κάποια άλλη χώρα και ο γάμος τους να 

αναγνωριστεί στην Ισπανία; Σε ποια χώρα;  

4. Περίληψη 

Το αστικό και το δημόσιο δίκαιο είναι εξαιρετικής σημασίας όταν ζει κάποιος σε μια 

καινούρια χώρα, αλλά και για να τα γνωρίζει στη δική του χώρα, καθώς ρυθμίζουν 

πολλά στοιχεία της ζωής των πολιτών. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να γνωρίζει 

κάποιος ποια έγγραφα θα χρειαστεί όταν αποφασίζει να παντρευτεί/ να πάρει διαζύγιο, 

και πώς οι ενέργειες αυτές εξαρτώνται από την υπηκοότητα του ατόμου που προβαίνει 

σε αυτές. Επίσης, είναι σημαντικά διότι ρυθμίζουν σημαντικά στοιχεία της ζωής σε μια 

χώρα, όπως είναι η ενοικίαση ενός διαμερίσματος.  

 

5. Κουίζ 

❖ Η έννοια της οικογένειας ανήκει στο…  

o Δημόσιο Δίκαιο  

o Βασιλικό Δίκαιο  

o Συνταγματικό Δίκαιο  

o Αστικό Δίκαιο  

❖ Ο γάμος και το διαζύγιο στην Ισπανία μπορούν να διεκπεραιωθούν ανεξάρτητα 

από την υπηκοότητα των συμβαλλομένων:  

o Ναι  

o Όχι, και οι δύο πρέπει να έχουν Ισπανική υπηκοότητα  
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o Όχι, ένας από τους δύο πρέπει να έχει Ισπανική υπηκοότητα 

o Εξαρτάται από το είδος γάμου  

❖ Σε ποιο είδος δικαίου εντοπίζεται το Αστικό Δίκαιο;  

o Δημόσιο Δίκαιο  

o Ιδιωτικό Δίκαιο  

o Συνταγματικό Δίκαιο  

o Βασιλικό Δίκαιο  

❖ Πόσα είδη διαζυγίου υπάρχουν στην Ισπανία;  

o Κοινή συναινέσει και Μη αμοιβαίο   

o Κοινή συναινέσει και Με σύμπραξη  

o Κοινή συναινέσει και Με αντιδικία 

o Κοινή συναινέσει και Αστικό Διαζύγιο  

❖ Μπορείτε να εξηγήσετε το βασικό αντικείμενο του Δημόσιου Δικαίου;  

o Υποθέσεις που αφορούν πάνω από 2 άτομα  

o Υποθέσεις που αφορούν τις σχέσεις της Ισπανίας με άλλα κράτη  

o Το κοινό, συλλογικό συμφέρον  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Τι ορίζεται ως προϋπολογισμός καθορισμένος από τον νόμο για τον 

προσδιορισμό κάθε φόρου και τίνος η δημιουργία εισάγει τη βασική 

φοροδοτική υποχρέωση;  

o Γεγονός προϋπολογισμού  

o Φορολογητέο γεγονός  
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o Νομικό γεγονός  

o Αστικό γεγονός  

❖ Στη νομοθεσία περί Φορολογικών Υποχρεώσεων, βρίσκουμε δύο παρόμοιες 

έννοιες, τη φοροαπαλλαγή και το αφορολόγητο. Ποιος είναι ο σωστός ορισμός 

για την καθεμία;  

o Φοροαπαλλαγή είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική 

υποχρέωση δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από 

το φορολογητέο γεγονός, ενώ το αφορολόγητο υπονοεί ότι οι φόροι 

υπό αυτό δεν ενυπάρχουν σε κανέναν φορολογητέο γεγονός.  

o Αφορολόγητο είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική υποχρέωση 

δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το φορολογητέο 

γεγονός, ενώ η φοροαπαλλαγή υπονοεί ότι οι φόροι υπό αυτή δεν 

ενυπάρχουν σε κανέναν φορολογητέο γεγονός. 

o Φοροαπαλλαγή είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική 

υποχρέωση δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το 

φορολογητέο γεγονός, ενώ το αφορολόγητο είναι ένας κανόνας που 

διαγράφει τη φορολογική υποχρέωση.   

o Αφορολόγητο είναι ο κανόνας που ορίζει ότι μια φορολογική υποχρέωση 

δεν εκτελείται σε ορισμένες περιπτώσεις ανεξάρτητα από το φορολογητέο 

γεγονός, ενώ η φοροαπαλλαγή είναι ένας κανόνας που διαγράφει τη 

φορολογική υποχρέωση. 

❖ Σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την ενοικίαση διαμερίσματος, όταν ο 

ιδιοκτήτης το χρειάζεται για συγγενή ή σύζυγο…  

o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 5 χρόνια, χωρίς 

προειδοποίηση  
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o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 5 χρόνια, με προειδοποίηση 

2 μηνών  

o Η κατοικία μπορεί να ανακτηθεί μετά από 1 χρόνο, με 

προειδοποίηση 2 μηνών  

o Η κατοικία δεν μπορεί να ανακτηθεί εκτός αν συναινέσει ο ενοικιαστής 

❖ Ένα άτομο που έχει συμπεριληφθεί στο Μητρώο Αθέτησης Πληρωμών…  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί 1 έτος αφού πληρώσει όλες τις οφειλές 

του  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί 6 μήνες αφού πληρώσει όλες τις οφειλές 

του  

o Μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί αμέσως μόλις πληρώσει τις οφειλές 

του  

o Δεν μπορεί να αιτηθεί να διαγραφεί  

❖ Τι ορίζεται ως η φοροδοτική υποχρέωση ικανοποίησης ενός ποσού προς την 

Εφορία για το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση τμηματικών πληρωμών, 

τον ακόλουθο ή το νομικό πρόσωπο που έχει υποχρέωση να πραγματοποιεί 

πληρωμές σε έναν λογαριασμό;  

o Περιορισμένες πληρωμές  

o Πληρωμές λογαριασμού  

o Πληρωμές απαλλαγής  

o Τμηματικές πληρωμές  
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6. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

 

Ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην 

Ισπανία το 2000. Έκτοτε, τροποποιήθηκε αρκετές φορές, πιο πρόσφατα το 2011. 

Εντάσσεται στον Οργανικό Νόμο 15/1999 περί Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων. (Boletín Oficial del Estado 2011)  

 

1. Τι Είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;  

Σύμφωνα με το Ισπανικό Δίκαιο, προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που 

αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. (Boletín Oficial del Estado 

2011) 

2. Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα  

Τα ευαίσθητα δεδομένα είναι μέρος των προσωπικών δεδομένων που παρέχουν 

συγκεκριμένες πληροφορίες για ένα πρόσωπο, όπως: φυλετικό ή εθνικό υπόβαθρο, 

πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές ή ηθικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές 

οργανώσεις, πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό, κ.α. Γενικά, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα περιλαμβάνουν 

οποιαδήποτε δεδομένα μπορεί να αναπαράγουν, είτε από τη φύση τους είτε από το 

πλαίσιό τους, οποιουδήποτε είδους διακρίσεις εις βάρος του ατόμου.  

Τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το άρθρο 7 και 

κανένας δεν μπορεί να υποχρεωθεί να αποκαλύψει τέτοια δεδομένα σε οποιονδήποτε 

άλλο. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόθεση συλλογής ευαίσθητων προσωπικών 

δεδομένων, είναι υποχρεωτικό πρώτα να γνωστοποιηθεί αυτή η πρόθεση στο άτομο και 

να εξασφαλιστεί η συναίνεσή του.  



63 | Σελίδα 

Στην περίπτωση πληροφοριών σχετικά με ιδεολογικές απόψεις, συμμετοχή σε 

συνδικαλιστική οργάνωση, και θρησκευτικές και άλλες πεποιθήσεις, η εξαίρεση αφορά 

στα αρχεία σχετιζόμενων μερών, συνεργατών ή μελών, τα οποία τηρούνται από ενώσεις 

ρητά συγκροτημένες γύρω από τέτοιους σκοπούς (θρησκευτικές ή πολιτικές 

πεποιθήσεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, κ.α.), αρκεί οι πληροφορίες αυτές να έχουν 

συλλεχθεί με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου.  

Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, την κατάσταση της υγείας ή τον σεξουαλικό 

προσανατολισμό μπορούν να συλλεχθούν μόνο εφόσον ορίζεται δια νόμου ή υπάρχει 

ρητή συναίνεση του ενδιαφερόμενου.  

Απαγορεύεται η τήρηση αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων με μόνη 

δικαιολογία την αποθήκευση πληροφοριών.  

Ωστόσο, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν από 

υγειονομικό προσωπικό εφόσον η χρήση τους σχετίζεται με την πρόληψη ή τη 

διάγνωση του ατόμου. Ωστόσο, τέτοια χρήση πρέπει να υπόκειται στο ιατρικό 

απόρρητο. (Boletín Oficial del Estado 2011) 

3. Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων 

Οι ειδοποιήσεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που αφορούν στη συλλογή 

προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Νόμου περί Προστασίας 

Προσωπικών Δεδομένων.  

Όλοι οι άνθρωποι πρέπει να ειδοποιούνται και να ενημερώνονται σχετικά με τη 

συλλογή οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων. Επίσης, πρέπει να ενημερώνονται για 

την ύπαρξη οποιωνδήποτε αρχείων, για τις πιθανές χρήσεις των δεδομένων, καθώς και 

για την ταυτότητα του παραλήπτη των δεδομένων.  

Σε περίπτωση που τα προσωπικά δεδομένα ενός ατόμου δεν έχουν συλλεχθεί από το 

ίδιο το άτομο, είναι υποχρεωτικό να ενημερωθεί το άτομο εντός 3 μηνών από τη 

συλλογή, εκτός εάν υπάρχει νόμος που λέει ότι δεν είναι απαραίτητο, ή τα δεδομένα 

πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για ιστορικούς, επιστημονικούς ή στατιστικούς 
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σκοπούς, εάν καταστεί αδύνατη η επικοινωνία με το άτομο, ή εάν οι πληροφορίες 

προέρχονται από δημόσια προσβάσιμες πηγές. (Agencia Española de Protección de 

Datos 2014) 

 

4. Ελευθερία της Πληροφόρησης και της Έκφρασης  

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ισπανικού Συντάγματος, οφείλουν να αναγνωρίζονται και 

να προστατεύονται τα δικαιώματα ελεύθερης έκφρασης και διασποράς σκέψεων, ιδεών 

και απόψεων προφορικά, γραπτά ή με άλλα μέσα, το δικαίωμα της λογοτεχνικής, 

καλλιτεχνικής, επιστημονικής και τεχνικής δημιουργίας, το δικαίωμα της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας, και το δικαίωμα της επικοινωνίας και λήψης πληροφοριών με οποιονδήποτε 

τρόπο διάχυσης. Κανένα από αυτά τα δικαιώματα δεν μπορεί να περιοριστεί μέσω 

λογοκρισίας.  

Οι ελευθερίες αυτές περιορίζονται αναφορικά με τα δικαιώματα που προαναφέρθηκαν, 

από τους νόμους και από τα δικαιώματα του σεβασμού, της ιδιωτικότητας, της καλής 

φήμης, και της προστασίας παιδιών και νέων. Μόνο μέσω δικαστικής απόφασης θα είναι 

αποδεκτή η κατάσχεση εκδόσεων, ηχογραφήσεων ή άλλων μέσων ενημέρωσης. 

(Congreso de los Diputados 2003) 

 

5. Σύντομη Ιστορία  

Η Αν και ο Τζον ανακάλυψαν ότι η ιστοσελίδα μιας εταιρείας που διοργανώνει 

εκδηλώσεις για παιδικά πάρτι έχει αναρτήσει μια φωτογραφία του γιου τους. Είναι 

αναστατωμένοι διότι δεν θυμούνται να υπέγραψαν κανενός είδους συμφωνητικό 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και το παιδί είναι ανήλικο.  

Καθώς δεν προειδοποιήθηκαν για τη χρήση των δεδομένων, πιστεύουν ακράδαντα ότι 

η ανάρτηση της φωτογραφίας είναι παράνομη.  
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Σύμφωνα με το Ισπανικό Δίκαιο, ένα από τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης είναι η 

προστασία παιδιών και νέων. Με βάση αυτό, είναι παράνομο για μια ιστοσελίδα να 

αναρτήσει οποιαδήποτε φωτογραφία ενός ανήλικου ατόμου χωρίς την έγγραφη 

συναίνεση των γονέων.  

Γνωρίζετε κάποιον άλλο περιορισμό της ελευθερίας της έκφρασης στην Ισπανία; 

Μπορείτε να εξηγήσετε ποια δεδομένα θεωρούνται ευαίσθητα και γιατί;  

6. Περίληψη 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι ένα πολύ ευαίσθητο θέμα, καθώς αφορά πληροφορίες 

για άτομα που δεν πρέπει να γνωστοποιούνται χωρίς προηγούμενη άδεια. Η 

επεξεργασία τέτοιων δεδομένων πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή.  

Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε την ελευθερία της πληροφόρησης και της 

έκφρασης, αλλά αυτό είναι ένα θέμα που σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να 

συγκρούεται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς ενίοτε οι 

πληροφορίες που κάποιος είναι πρόθυμος να συλλέξει ή να προωθήσει περιλαμβάνουν 

προσωπικά δεδομένα κάποιου άλλου ατόμου.  

 

7. Κουίζ 

❖ Πότε εμφανίστηκε ο Νόμος περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στην 

Ισπανία;  

o 2002 

o 2000 

o 1998 

o 1988 
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❖ Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων, υπάρχει κάποιου τύπου 

οργανισμός που δεν υποχρεούται να πληροί όλες τις προϋποθέσεις 

πληροφόρησης ενός ατόμου κάθε φορά που χρησιμοποιούνται ευαίσθητα 

δεδομένα περί θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων;  

o Οργανισμοί που σχετίζονται ρητά με αυτού του τύπου τα δεδομένα 

(π.χ. ένα μέλος πολιτικής οργάνωσης και οι πολιτικές του 

πεποιθήσεις)  

o Σε κανέναν οργανισμό δεν επιτρέπεται  

o Σε όλους τους οργανισμούς με τέτοια δεδομένα επιτρέπεται  

o Τέτοια δεδομένα δεν δίνονται σε κανέναν οργανισμό  

❖ Ποια δεδομένα θεωρούνται προσωπικά;  

o Δεν είναι νομικός όρος  

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο 

πρόσωπο, φυσικό ή νομικό 

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο    

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο νομικό 

πρόσωπο 

❖ Ποια θεωρούνται ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα;  

o Κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό 

πρόσωπο  

o Πληροφορίες για ένα πρόσωπο που μπορεί να παράγουν διακρίσεις 

εις βάρος του  

o Πληροφορίες σχετικά με το παρελθόν ενός προσώπου  
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o Όλα τα παραπάνω  

❖ Ποιο είναι το όριο της ελευθερίας πληροφόρησης και έκφρασης;  

o Ο σεβασμός για τους άλλους ανθρώπους και για τον νόμο  

o Η νομοθεσία και τα δικαιώματα σεβασμού, ιδιωτικότητας και καλής 

φήμης  

o Η νομοθεσία προστασίας παιδιών και νέων  

o Όλα τα παραπάνω  

❖ Πληροφορίες σχετικά με τη φυλή, την κατάσταση της υγείας και τη σεξουαλική 

ζωή μπορούν να συλλεχθούν μόνο…  

o Με τη συναίνεση του ενδιαφερόμενου  

o Ποτέ 

o Εάν θεσπίζεται δια νόμου ή με ρητή συναίνεση του ενδιαφερόμενου  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Ποιος μπορεί να κοινοποιήσει προσωπικά δεδομένα;  

o Τα ανήλικα άτομα  

o Οποιοσδήποτε επιλέξιμος  

o Κανένας  

o Κανένα από τα παραπάνω  

❖ Μέσα σε πόσο διάστημα πρέπει ένας οργανισμός να ενημερώσει ένα πρόσωπο 

για τη χρήση πληροφοριών που δεν συλλέχθηκαν απευθείας από αυτό;  

o 2 μήνες 

o 3 εβδομάδες  
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o 6 εβδομάδες 

o 3 μήνες 

❖ Μπορεί οτιδήποτε από τα παρακάτω να λογοκριθεί;  

o Ακαδημαϊκή ελευθερία  

o Επιστημονική δημιουργία  

o Λήψη ενημέρωσης  

o Κανένα  

❖ Πότε απαγορεύεται η ύπαρξη αρχείου ευαίσθητων δεδομένων;  

o Όταν έχει ιατρικό σκοπό  

o Όταν έχει σκοπό αποθήκευσης  

o Όταν έχει νομικό σκοπό  

o Όλα τα παραπάνω  
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