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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 Στόχος της παρούσης εργασίας ήταν να εξετάσουµε ποιες υποχρεώσεις των 

επιχειρήσεων µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του διαδικτύου.  

 Η πτυχιακή αποτελείται από δύο µέρη. Στο πρώτο µέρος υπάρχουν κάποια 

εισαγωγικά στοιχεία για την έννοια, τη λειτουργία και την οργάνωση µιας 

επιχείρησης. Στη συνέχεια, δίνονται στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου από τις 

επιχειρήσεις και κατά πόσο το χρησιµοποιούν για τις συναλλαγές τους µε τους 

∆ηµόσιους Φορείς. 

 Στο δεύτερο µέρος βλέπουµε αναλυτικά ποιες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του διαδικτύου όπως για παράδειγµα η 

υποβολή φορολογικής δήλωσης, η υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., η υποβολή 

συγκεντρωτικής κατάστασης προµηθευτών-καταναλωτών (Κ.Β.Σ.) καθώς και 

συναλλαγές µε το ΙΚΑ. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

 

1.1  Εισαγωγή 

 

Γενικά για τον ακριβή καθορισµό της οικονοµικής έννοιας της "επιχείρησης" οι 

απόψεις των οικονοµολόγων µάλλον συγκρούονται. Σαν κύριο χαρακτηριστικό 

γνώρισµα µιας επιχείρησης άλλοι προτείνουν τη συγκέντρωση των παραγωγικών 

µέσων και την τεχνο-παραγωγική διαρρύθµιση αυτών, άλλοι την αναδοχή του 

κινδύνου. Άλλοι το µέγεθος και την έκταση των εργασιών, άλλοι το οικονοµικό 

κίνητρο, ενώ κάποιοι άλλοι ακόµη, προσθέτουν ως απαραίτητους όρους την 

παραγωγή για άγνωστους καταναλωτές και την αυτοτέλειά της. 

Με βάση όλα τα προηγούµενα προκύπτει ο ακόλουθος ορισµός που φέρεται 

πλέον σήµερα ως ο ευρύτερα αποδεκτός. Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική 

οικονοµική µονάδα που αποτελεί αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών 

συντελεστών και διαχείρισης συναλλαγών µε τις οποίες και επιδιώκει το µέγιστο 

δυνατό κέρδος. Το δε κέρδος κατά κανόνα θα πρέπει να υπερβαίνει την αντίστοιχη 

συνήθη αµοιβή (ως αντιµισθία) της διοικητικής ή εκτελεστικής εργασίας που 

επιτελείται σ’ αυτήν. 

Έτσι µε τον παραπάνω ορισµό δίδεται σαφώς ως κύριο κριτήριο το κέρδος, δια 

του οποίου και ξεχωρίζει από κάποια άλλη οικονοµική µονάδα, αφού όλα τα άλλα 

προαναφερόµενα χαρακτηριστικά είναι κοινά και αφηρηµένα, µε συνέπεια να µη 

λαµβάνονται ως κριτήρια διάκρισης µεταξύ των δύο εννοιών. 

(http://el.wikipedia.org/Επιχείρηση) 

 

1.2  Χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της επιχείρησης 

 

Με διάφορες παραλλαγές τα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα µιας επιχείρησης 

εντοπίζονται στην προσπάθεια πλήρης κάλυψης αναγκών του καταναλωτή στο 

συντονισµό των µέσων παραγωγής και στην ανάληψη ρίσκων, µε επιδίωξη την 

αύξηση του επιχειρηµατικού κέρδους. 

Η αποφυγή παράθεσης σύγχρονου ορισµού της επιχείρησης έγκειται στο γεγονός 

ότι κάθε ένας που δραστηριοποιείται στον επιχειρησιακό χώρο, αντιµετωπίζει την 



 5

επιχείρηση µε τα επιµέρους της προβλήµατα, και από τη δική του σκοπιά – 

υποκειµενικό στοιχείο – µε αποτέλεσµα να διαφαίνεται διαφορετικό εννοιολογικό 

περιεχόµενο. 

Πάνω απ’ όλα όµως, για να υπάρξει η επιχείρηση, όπως και κάθε δραστηριότητα 

της, πρέπει να έχει οικονοµικό σκοπό, µε άλλα λόγια να αποβλέπει στην 

πραγµατοποίηση κερδών και στην αποφυγή ζηµιών, γεγονός που στοιχειοθετείται 

από τον παράγοντα ρίσκο. 

Συµπερασµατικά, λοιπόν, λέµε πως η επιχείρηση είναι η οικονοµική µονάδα, που 

έχει σαν αποστολή την οργάνωση των οικονοµικών πόρων και των δραστηριοτήτων, 

τη διάρκεια, την αντιµετώπιση των πιθανών κινδύνων, την επιδίωξη 

αποτελεσµατικότητας, στοχεύοντας στην πραγµατοποίηση κέρδους που είναι και ο 

απώτερος σκοπός. 

Ο ανθρώπινος παράγοντας θεωρείται το πρώτο και βασικότερο συστατικό 

στοιχείο της επιχείρησης, αλλά ακόµα οι πρώτες βοηθητικές ύλες, καθώς τα 

µηχανήµατα, η ενέργεια, οι µέθοδοι παραγωγής, τα κεφάλαια, η φήµη, η πελατεία και 

τέλος, το πληροφοριακό υλικό. (Παπανίκος) 

 

1.3 Η οργάνωση της επιχείρησης 

 

Για την αντιµετώπιση της πολυπλοκότητα της λειτουργίας (του συστήµατος) µιας 

επιχείρησης κάποιου µεγέθους, αυτή χρειάζεται να οργανωθεί. Η οργάνωση ως 

δραστηριότητα έχει δύο διαστάσεις: 

 

• Τη διαρθρωτική (στατική), δηλαδή τον καθορισµό των τµηµάτων, των 

διευθύνσεων, των θέσεων εργασίας κτλ., µε κύριο στόχο τον καταµερισµό της 

εργασίας και των ευθυνών. 

• Τη λειτουργική (δυναµική), δηλαδή τον καθορισµό των λειτουργικών 

σχέσεων (διαδικασιών) µεταξύ των διαφόρων τµηµάτων, των θέσεων 

εργασίας, των δραστηριοτήτων κτλ., µε κύριο στόχο τη µέτρηση και τη 

βελτίωση της απόδοσης. 
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Το παρακάτω σχήµα παρουσιάζει τη διάρθρωση µιας επιχείρησης 

(οργανόγραµµα) ενώ το δεύτερο σχήµα  δίνει ένα παράδειγµα µιας διαδικασίας 

εκτέλεσης παραγγελίας (λειτουργική διάσταση). 

 

 

Εικόνα 1.1: ∆ιάρθρωση µιας επιχείρησης 

 

 

 

Εικόνα 1.2: ∆ιαδικασία εκτέλεσης παραγγελίας 

 

1.4 Μορφές επιχειρηµατικής οργάνωσης 

 

Οι τέσσερις παράγοντες της παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο και 

επιχειρηµατική ικανότητα) συνδυάζονται σε κάθε επιχειρηµατικό εγχείρηµα, για να 

παραγάγουν προϊόντα και υπηρεσίες. Πολλές επιχειρήσεις είναι µικρές µε λίγους 

υπαλλήλους, κάποιες µάλιστα απασχολούν µόνον έναν. Άλλες επιχειρήσεις είναι 

τεράστιες µε χιλιάδες εργαζόµενους και πωλήσεις µεγαλύτερες από το ακαθάριστο 

εθνικό προϊόν µικρών κρατών. Η µορφή της επιχειρηµατικής οργάνωσης που µπορεί 

να κατηγοριοποιηθεί σε ατοµικές επιχειρήσεις, οµόρρυθµες εταιρείες και ανώνυµες ή 

µετοχικές εταιρείες. 
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Μια µατιά στην κατανοµή και το σχετικό µέγεθος αυτών των τριών µορφών 

επιχειρηµατικής οργάνωσης είναι πολύ αποκαλυπτική. Όπως µας δείχνει και ο 

πίνακας οι ατοµικές επιχειρήσεις είναι µακράν η κυρίαρχη µορφή επιχείρησης, 

καταλαµβάνοντας το 70% όλων των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων. Αυτές οι 

επιχειρήσεις περιλαµβάνουν και τους αγρότες καθώς και τους αυτοαπασχολούµενους 

επαγγελµατίες. Οι οµόρρυθµες εταιρίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 8% όλων των 

επιχειρήσεων και οι ανώνυµες εταιρίες άλλο ένα 20%. Παρόλο που οι ατοµικές 

επιχειρήσεις είναι η πιο διαδεδοµένη µορφή επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ο 

Πίνακας δείχνει επίσης την απόλυτη κυριαρχία των ανωνύµων εταιριών, όσον αφορά 

στις πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών. Κάποιες επιχειρήσεις οργανώνονται ως 

ατοµικές, κάποιες άλλες ως οµόρρυθµες εταιρίες, ενώ άλλες προτιµούν την ανώνυµη 

εταιρική µορφή και γι’ αυτό συµβαίνει γιατί κάθε µία περίπτωση έχει τα 

πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της. (Hooks, 2003) 

 

Ατοµικές επιχειρήσεις 

 

Μια ατοµική επιχείρηση (sole proprietorship) αποτελεί την απλούστερη και 

πιο διαδεδοµένη µορφή επιχειρηµατικής οργάνωσης. Ο επιχειρηµατίας είναι ο 

µοναδικός ιδιοκτήτης των εγκαταστάσεων, των εργαλείων και των πόρων που 

απαιτούνται για το επιχειρηµατικό εγχείρηµα. Παρόλο που στην επιχείρηση µπορεί 

να απασχολούνται και άλλοι εργαζόµενοι, ο ιδιοκτήτης είναι απολύτως και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για τις επιδόσεις τις εταιρίας. Οι ατοµικές επιχειρήσεις 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσµα του επιχειρηµατικού γίγνεσθαι από γεωργούς-

παραγωγούς, ως αυτοαπασχολούµενους επαγγελµατίες (όπως γιατρούς, λογιστές και 

δικηγόρους),επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε πολλούς και διάφορους χώρους 

και έχουν έναν ιδιοκτήτη.  

Μια ατοµική επιχείρηση είναι απλά στην οργάνωση της και σχετικά γρήγορη 

στην εµπλοκή της στην επιχειρηµατική δράση. Τα νοµικά απαιτούµενα είναι σχετικά 

λίγα. Συνήθως, απαιτείται περιορισµένη επιδεξιότητα, επιχειρηµατική εµπειρία και 

γνώση ή εκπαίδευση. Όµως υπάρχει και ένα σπουδαίο κίνητρο, για να παλέψει κανείς 

και να επιτύχει τους επιχειρηµατικούς στόχους που έχει θέσει: όλο το κέρδος το 

απολαµβάνει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης. Οι επιχειρηµατίες που έχουν οργανώσει 

ατοµικές επιχειρήσεις είναι ευέλικτοι και γρήγοροι στη λήψη αποφάσεων και στην 

ανάληψη δράσης. Είναι στην κυριολεξία τα «αφεντικά των εαυτών τους». 
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Όλες οι ζηµίες που ενδέχεται να προκύψουν από µια ατοµική επιχείρηση 

βαρύνουν και αποτελούν οφειλές του ιδιοκτήτη της. Οι πιστωτές µπορεί να 

κατάσχουν τόσο τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας όσο και την προσωπική 

περιουσία του ιδιοκτήτη της. Η πιστοληπτική ικανότητα της εταιρίας περιορίζεται 

από την πιστοληπτική ικανότητα του ιδιοκτήτη της και συνεπώς η ανάπτυξη της 

µπορεί να είναι δύσκολη και µε σχετικά υψηλό κόστος. 

Οι επιχειρηµατικοί πόροι της εταιρίας συνήθως περιορίζονται στην 

προσωπική περιουσία του ιδιοκτήτη και έτσι αποδοτικά, αλλά ακριβά, τεχνολογικά 

µέσα είναι συνήθως εκτός του βεληνεκούς αυτών των εταιριών. 

Λόγω του µικρού τους µεγέθους, πολλές ατοµικές επιχειρήσεις δεν µπορούν 

να επιβιώσουν σε δύσκολους οικονοµικά καιρούς. Η πτώση τους τότε δεν οφείλεται 

στην ανεπάρκεια του ιδιοκτήτη τους αλλά στα γυρίσµατα των κυκλικών οικονοµικών 

διακυµάνσεων. 

Η ρευστοποίηση ή η πώληση της επιχείρησης είναι δύσκολη. Ο ιδιοκτήτης 

µιας ατοµικής επιχείρησης θα πρέπει να βρει έναν αγοραστή που να έχει σχεδόν τους 

ίδιους στόχους και ενδιαφέρονται µ’ αυτόν. Τέλος, παρόλο που η επιχειρηµατική 

επιδεξιότητα δεν είναι προαπαιτούµενη, η έλλειψη της έχει αποβεί µοιραία σε πολλές 

ατοµικές επιχειρήσεις. Ο επιχειρηµατίας γενικά είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την 

παραγωγή, την προώθηση, τις πωλήσεις, τη διαφήµιση, τις δηµόσιες σχέσεις και άλλα 

πολλά. Η ισορροπία ανάµεσα σε τόσα πολλά ζητούµενα και η κατανοµή αυτού του 

τεράστιου φόρτου εργασίας  απαιτεί µεγάλες ικανότητες και προσαρµοστικότητα. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι λιγότερες από το ένα τρίτο των ατοµικών επιχειρήσεων 

παραµένουν ενεργές πέντε χρόνια µετά την έναρξη τους. (Hooks, 2003) 

 

Οµόρρυθµες εταιρίες 

 

O τύπος επιχειρηµατικής οργάνωσης που είναι γνωστός ως οµόρρυθµη 

εταιρεία (partnership) αποτελεί το συνεταιρισµό δύο ή περισσότερων προσώπων, 

που συµφωνούν να είναι ιδιοκτήτες, να λειτουργούν και να µοιράζονται τα έξοδα και 

τις εισπράξεις της επιχειρηµατική τους δράσης σύµφωνα µε ένα προκαθορισµένο 

σχέδιο. Η οµόρρυθµη εταιρία απαιτεί ένα συµβόλαιο ή µια συµφωνία µεταξύ των 
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συµβαλλοµένων µελών, Αυτή η συµφωνία είναι συνήθως σχετικά λεπτοµερής και 

στις περισσότερες οµόρρυθµες εταιρίες υπογράφεται κάποιο συµβόλαιο, αλλά 

µερικές φορές αρκεί και µια προφορική συµφωνία. Μια πληθώρα διαφορετικών 

συστηµάτων εταιρικής διακυβέρνησης είναι εφικτή, αλλά πιο διαδεδοµένη είναι η 

ισότιµη συµµετοχή των εταίρων στα κέρδη και στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για 

την οµόρρυθµη εταιρία, Οι οµόρρυθµες εταιρίες µπορεί να περιλαµβάνουν 

σιωπηρούς εταίρους, αφανείς εταίρους και αφανείς εταίρους.  

Ένας σιωπηρός εταίρος έχει πλήρη χρηµατοοικονοµικά και επενδυτικά 

δικαιώµατα και συµµετέχει στα κέρδη και τις υποχρεώσεις, όπως ο απλός εταίρος. 

Παρόλα αυτά, ο σιωπηρός εταίρος δεν συµµετέχει συνήθως στην καθηµερινή 

διαχείριση και διεκπεραίωση των εργασιών της εταιρίας. Παράδειγµα σιωπηρού 

εταίρου αποτελεί µια προσωπικότητα σε µεγάλη ηλικία, που προσδίδει κύρος στην 

επιχείρηση αλλά δεν έχει κανέναν ενδιαφέρον να αναµιχθεί ενεργά σ’ αυτήν. 

Ο αφανής εταίρος έχει πλήρεις χρηµατοοικονοµικούς και νοµικούς δεσµούς 

µε την εταιρία αλλά το όνοµα του δεν είναι ανακοινώσιµο στο κοινό. Ο ιδιοκτήτης 

µιας εταιρίας ρυµούλκησης αυτοκινήτων µπορεί να συµµετάσχει ως αφανής εταίρος 

σ’ ένα συνεργείο επισκευών αυτοκινήτων. 

Ο αδρανής εταίρος συνδυάζει τα χαρακτηριστικά του σιωπηρού και του 

αφανή εταίρου. Τα στοιχεία του αφανή εταίρου δεν είναι ανακοινώσιµα στο κοινό και 

δε συµµετέχει ενεργά στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Για παράδειγµα, ένας 

γιατρός µπορεί να είναι αδρανής εταίρος σ’ ένα φαρµακείο. 

Τα περισσότερα πρόσωπα φέρνουν επιπλέον πλούτο και πόρους στην 

οµόρρυθµη εταιρία και η οργάνωση της είναι ελάχιστα πιο δύσκολη από αυτή της 

ατοµικής επιχείρησης. 

Κάποιες µορφές οµόρρυθµων εταιριών που επιτρέπουν αφανείς και αδρανείς 

εταίρους επιτρέπουν την επιχειρηµατική δραστηριοποίηση ατόµων που, για λόγους 

δηµόσιας εικόνας, δε θα µπορούσαν να συµµετάσχουν αλλιώς. 

Ο κάθε εταίρος έχει το δικό του συγκεκριµένο χώρο ενδιαφέροντος και 

εξειδίκευσης και αυτό επιτρέπει στην οµόρρυθµη εταιρία να έχει µεγαλύτερη 

εξειδίκευση και υψηλότερη παραγωγικότητα από ότι µια σειρά ατοµικών 

επιχειρήσεων. 

Όλοι οι εταίροι είναι νοµικά υπεύθυνοι για τις υποχρεώσεις και τα χρέη της 

οµόρρυθµης εταιρίας, οι πιστωτές µπορεί να κατάσχουν τόσο τα περιουσιακά 

στοιχεία καθενός από τους εταίρους. Ακόµη, οι υποχρεώσεις δεν περιορίζονται στις 
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ατοµικές τους αποφάσεις: κάθε εταίρος είναι υπεύθυνος για τις υποχρεώσεις που 

πηγάζουν είτε από έναν είτε από όλους τους εταίρους. (Hooks, 2003) 

 

Ετερόρρυθµες εταιρείες 

 

 Οι ετερόρρυθµες εταιρίες (limited partnership)  αποτελούνται από 

οµόρρυθµους και ετερόρρυθµους εταίρους, οι πρώτοι εκ των οποίων ευθύνονται 

απεριορίστως για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, ενώ οι δεύτεροι ευθύνονται µέχρι του 

ποσού επένδυσης που έκαναν στην εταιρία. 

 Οι χρηµατοοικονοµικοί πόροι µιας οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας 

µπορεί να µην είναι αρκετοί για να αποκτήσει τεχνολογία αιχµής. 

 Η ίδια η ουσία µιας εταιρίας αυτού του τύπου µπορεί να οδηγήσει σε 

διαχειριστικά αδιέξοδα. Συχνά εµφανίζονται διαφωνίες τόσο στον τρόπο διαχείρισης 

όσο και στην κατεύθυνση, που πρέπει η εταιρία να ακολουθήσει. Κρίσιµες αποφάσεις 

µπορεί να καθυστερήσουν και κατά συνέπεια να χαθούν ευκαιρίες και η εταιρία να 

αντιµετωπίσει αυξηµένα έξοδα. 

 Σε οργανισµούς που έχουν µεγάλο αριθµό συνεταίρων, κάποιοι από τους πιο 

φιλόδοξους εταίρους µπορεί να αποσπαστούν από την εταιρία και να ιδρύσουν δικές 

τους εταιρίες, προσελκύοντας µεγάλους πελάτες και χρησιµοποιώντας την 

τεχνογνωσία της εταιρίας. 

 Ο τερµατισµός, η λύση της εταιρίας µετά την αποχώρηση ή τον θάνατο 

κάποιου από τους εταίρους µπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα και βραδυκίνητη. Εάν οι 

επιζώντες εταίροι ή εταίρος επιθυµούν να συνεχίσουν, θα πρέπει να εξαγοράσουν το 

µερίδιο του αποχωρήσαντα ή αποθανόντα συνέταιρου. Για να αντιµετωπίσουν την 

πιθανότητα του θανάτου ενός από τους εταίρους, οι περισσότερες εταιρίες αυτού του 

τύπου κάνουν ασφάλειες ζωής για όλους τους συνέταιρους, οι εισπράξεις από τις 

οποίες θα χρησιµοποιηθούν για την εξαγορά του µεριδίου του αποθανόντα από τους 

κληρονόµους του. Αυτή η πρακτική επιτρέπει στην εταιρία να συνεχίσει να 

λειτουργεί και να µην εµπλακεί σε χρονοβόρες διαδικασίες επικύρωσης της διαθήκης 

και στις οποίες δυσκολίες πιθανόν να προκύψουν. 

 

Ανώνυµες εταιρίες 
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 Οι ανώνυµες εταιρίες (corporations) είναι νοµικά πρόσωπα. Οι ανώνυµες 

εταιρίες επιτρέπεται να κατέχουν ιδιοκτησία,, να προσφέρουν εγγυήσεις έναντι χρεών, 

να αναµειχθούν σε νοµικές διαµάχες και να προωθήσουν προϊόντα και υπηρεσίες. 

 

Η ανώνυµη εταιρία διαχωρίζεται από τις υπόλοιπες µορφές επιχειρηµατικής 

οργάνωσης λόγω της περιορισµένης ευθύνης (limited liability) της. Οι µέτοχοι µιας 

τέτοιας εταιρίας είναι υπεύθυνοι για τα χρέη της εταιρίας µόνο στο βαθµό της 

επένδυσης που έχουν κάνει στις µετοχές της. Σε περίπτωση πτώχευσης οι πιστωτές 

δεν µπορούν υπό κανονικές συνθήκες να κατάσχουν την προσωπική περιουσία των 

µετόχων. Μόνο η περιουσία της εταιρίας (της νοµικά υπεύθυνης οντότητας) είναι 

διαθέσιµη προς κατάσχεση. 

 Λόγω των πλεονεκτηµάτων που πηγάζουν από την περιορισµένη ευθύνη του 

µετόχου, οι ανώνυµες εταιρίες προσελκύουν πολλούς µετόχους, ο συνδυασµένος 

πλούτος των οποίων µπορεί να είναι τεράστιος. Πετυχηµένες ανώνυµες εταιρίες 

έχουν γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε τεχνολογία αιχµής και εξελιγµένες µεθόδους 

παραγωγής. 

 Η µεταβίβαση των µετοχών µιας ανώνυµης εταιρίας είναι µια σχετικά απλή 

διαδικασία. Αντί να πρέπει να διερευνήσει εξονυχιστικά την προοπτική ενός 

αγοραστή, όπως πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης µιας ατοµικής επιχείρησης, οι µετοχές 

µιας ανώνυµης εταιρίας πουλιούνται µε ένα µόνο τηλεφώνηµα σε κάποιον µεσίτη. Οι 

ανώνυµες εταιρίες συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται για πολλές γενιές µετόχων. 

 Καθώς οι ανώνυµες εταιρίες είναι σχετικά µεγάλες, αντεπεξέρχονται 

οικονοµικές δυσχέρειες, που θα κατέστρεφαν ατοµικές επιχειρήσεις και οµόρρυθµες 

εταιρίες. Έτσι, οι ανώνυµες εταιρίες έχουν µεγαλύτερη προσδοκώµενη διάρκεια ζωής. 

 Αυτή η µορφή οργάνωσης επιτρέπει µεγάλη εξειδίκευση. Καθώς 

προσλαµβάνουν µεγάλο αριθµό ατόµων, οι ανώνυµες εταιρίες προσλαµβάνουν και 

ειδικούς που, µέσα από το συνδυασµένο έργο τους, θα είναι πολύ πιο παραγωγικοί 

από ότι εάν απασχολούνταν ο καθένας σε µια ατοµική επιχείρηση. 

Οι ανώνυµες εταιρίες επιτρέπεται να ιδρυθούν µόνο µε ειδικό διάταγµα. Οι 

προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται για να εκδοθεί το διάταγµα 

διαφέρουν αναλόγως τη χώρα. 

 Συνήθως, οι ιδιοκτήτες µιας ανώνυµης εταιρίας δεν είναι και οι µάνατζερ της. 

Στις µεγαλύτερες εταιρίες οι µέτοχοι καν τα ονόµατα των υψηλόβαθµων µάνατζερ.. η 

κατάσταση αυτή είναι γνωστή και ως διαχωρισµός της ιδιοκτησίας από τον έλεγχο. Η 
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πολιτική και οι κατευθύνσεις που θα πάρει η εταιρία µπορεί να βρίσκουν αντίθετους 

πολλούς από τους µετόχους της. Αλλά όταν υπάρχει µεγάλη διασπορά των µετοχών, 

οι µεµονωµένοι µέτοχοι δεν έχουν και µεγάλο λόγο στον έλεγχο του οργανισµού. Στις 

µεγάλες ανώνυµες εταιρίες παρουσιάζεται το ίδιο φαινόµενο της ψήφου σε λήθαργο, 

που συχνά συναντάµε και στις δηµοκρατίες. Όπως και σε µια δηµοκρατία αυτό 

µπορεί να αποβεί πολύ ακριβό για όσους αποστερούνται του δικαιώµατος ψήφου. Οι 

αποφάσεις της διοίκησης της εταιρίας για αγορά εταιρικών αεροσκαφών, την 

κατανοµή των µπόνους και άλλων έκτακτων παροχών µπορεί να γίνουν εις βάρος του 

µερίσµατος. 

 Παρόλο που τα εταιρικά κέρδη φορολογούνται µε µικρότερο ποσοστό, εάν 

αυτά τα κέρδη δε διατηρηθούν για περαιτέρω επιχειρηµατική ανάπτυξη αλλά 

διανεµηθούν ως µέρισµα στους µετόχους, υπόκεινται σε διπλή φορολόγηση: τα 

µερίσµατα φορολογούνται πρώτα σε εταιρικό επίπεδο (ως κέρδη) και µετά 

φορολογούνται ως προσωπικό εισόδηµα των µετόχων. Εάν η επιχείρηση ήταν 

δοµηµένη ως ατοµική επιχείρηση, τότε τα κέρδη θα φορολογούνταν µόνο µια φορά, 

µε µεγαλύτερο όµως οριακό φορολογικό συντελεστή. (Hooks, 2003) 

 

1.5 Οι επιχειρήσεις και το περιβάλλον τους 

 

Οι επιχειρήσεις είναι οικονοµικές µονάδες που παράγουν προϊόντα και 

υπηρεσίες για να καλύψουν τις ανάγκες είτε άλλων επιχειρήσεων είτε αυτές των 

τελικών καταναλωτών. Η επιχείρηση, ως οικονοµική µονάδα, µπορεί να οριστεί ως 

µια οντότητα που συνδυάζει τους συντελεστές παραγωγής (φύση, εργασία, κεφάλαιο, 

γνώση, πληροφορίες), µε βάση την οικονοµική αρχή (το καλύτερο δυνατό 

αποτέλεσµα µε τις µικρότερες θυσίες) για την παραγωγή αγαθών (προϊόντων, 

υπηρεσιών), µε τελικό στόχο την κάλυψη ανθρώπινων αναγκών.  

 Οι επιχειρήσεις διακρίνονται, βάσει του τοµέα που δραστηριοποιούνται, σε: 

 

• Επιχειρήσεις του πρωτογενούς τοµέα, που παράγουν πρώτες ύλες 

(µεταλλεύµατα, γεωργικά προϊόντα, κτηνοτροφικά προϊόντα κτλ.). 

• Επιχειρήσεις του δευτερογενούς τοµέα, που µεταποιούν πρώτες ύλες και 

παράγουν προϊόντα προς άµεση χρήση (αυτοκίνητα, µεταλλικά προϊόντα, 

παστεριωµένο γάλα, απορρυπαντικά κτλ.). 
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• Επιχειρήσεις του τριτογενούς τοµέα, που παρέχουν υπηρεσίες (εµπόριο, 

µεταφορές, τράπεζες, τουρισµός κτλ.). (Αδαµίδης, 2004) 

 

Η επιχείρηση σα δυναµικά συγκροτηµένος οργανισµός επηρεάζει και 

επηρεάζεται από το περιβάλλον. Η παραγωγή της µε τη µορφή αγαθών ή υπηρεσιών, 

διοχετεύεται στο περιβάλλον, ικανοποιώντας καταναλωτικές ανάγκες. Εκτός όµως 

από την προσφορά, την επιχείρηση ενδιαφέρει, κύρια, η ικανοποίηση των αναγκών 

και των ατοµικών στόχων των εργαζοµένων σ’ αυτή, έτσι ώστε να παρατηρείται η 

εκδήλωση των προσπαθειών της και προς τις δύο κατευθύνσεις  

Η συµπεριφορά και οι ενέργειες της επιχείρησης εξαρτώνται σηµαντικά, τόσο 

από το περιβάλλον, όσο και από τα παραγόµενα αγαθά και υπηρεσίες. Καλείται δε να 

αναλάβει τέτοιο ρόλο ώστε να καλύψει ακόµα και τις ανάγκες των οµάδων 

συµφερόντων εκείνων, που προσπαθούν να εξυπηρετήσουν τα συµφέρονται και τους 

στόχους τους, συµβάλλοντας µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο έργο της, όπως 

µέτοχοι, εργαζόµενοι, δανειστές, χρεώστες. (Καραγιάννης) 

Οι επιχειρήσεις δηµιουργούνται, λειτουργούν, αναπτύσσονται, 

µεταλλάσσονται και «πεθαίνουν» µέσα σ’ έναν περιβάλλον. Το περιβάλλον και η 

επιχείρηση – η ίδια έχει το δικό της εσωτερικό περιβάλλον – βρίσκονται σε συνεχή 

αλληλεπίδραση και ανταλλάσσουν πόρους και πληροφορίες. Το συνολικό περιβάλλον 

µιας επιχείρησης µπορεί να διαχωριστεί στο εσωτερικό περιβάλλον, στο άµεσο 

(ειδικό) εξωτερικό περιβάλλον και στο έµµεσο (γενικό) εξωτερικό περιβάλλον. 

(Αδαµίδης, 2004) 

Το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης περιλαµβάνει: 

• την εργασία ως περιεχόµενο 

• τα κεφάλαια 

• τους φυσικούς πόρους (πρώτες ύλες, ενέργεια κτλ.) 

• τις εργασιακές οµάδες 

• την έρευνα και την τεχνολογία 

• τα στελέχη 

 

Το ειδικό εξωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνει: 

 

• τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις του ίδιου ή παρεµφερών κλάδων 
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• τους πελάτες και τους τελικούς καταναλωτές 

• τους προµηθευτές 

• τις τράπεζες και τα άλλα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα µε τα οποία 

συναλλάσσεται η επιχείρηση 

• τις κρατικές (π.χ. ∆.Ο.Υ.) και τις µη κυβερνητικές (π.χ. Greenpeace) 

υπηρεσίες και οργανισµούς που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες της 

• τα συνδικάτα των εργαζοµένων 

 

Τέλος, το έµµεσο (γενικό) εξωτερικό περιβάλλον περιλαµβάνει: 

 

• το µακρο-οικονοµικό περιβάλλον (πληθωρισµός, ανεργία, φορολογικό 

σύστηµα, εισοδηµατική πολιτική, κεφαλαιαγορά) 

• το νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία της επιχείρησης (εµπορικό, 

εργατικό δίκαιο) 

• το τεχνολογικό περιβάλλον [σύστηµα (τεχνολογικής) εκπαίδευσης , 

ερευνητικά κέντρα, πολιτικές µεταφοράς και διάχυσης τεχνολογίας] 

• το κοινωνικό περιβάλλον (δηµογραφία, κατανοµή πλούτου, κοινωνική 

οργάνωση) 

• το πολιτισµικό περιβάλλον (εθνολογικά χαρακτηριστικά, σύστηµα αξιών, 

θρησκεία κτλ.) 

• το πολιτικό περιβάλλον (θεσµοί, λειτουργία του κράτους, πολιτικό σύστηµα) 

• το οικολογικό περιβάλλον (οικολογικά χαρακτηριστικά και προβλήµατα) 

 

Όλοι οι παραπάνω παράγοντες βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και 

επηρεάζουν, θετικά ή αρνητικά, τη λειτουργία της επιχείρησης. Από τη µεριά της, η 

επιχείρηση, µέσω της στρατηγικής της, προσπαθεί, και αυτή, να επηρεάσει κατά το 

δυνατόν το περιβάλλον της για να πετύχει τους στόχους της. (Αδαµίδης, 2004) 

 

1.6 Επιχείρηση και διαδίκτυο 

 

Η τεχνολογία φέρνει την επανάσταση στον τρόπο που διεξάγονται σήµερα οι 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες και συναλλαγές. Επιχειρήσεις κάθε µεγέθους σε όλο 

τον κόσµο χρησιµοποιούν το Internet προκειµένου να βελτιώσουν την 
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ανταγωνιστικότητά τους, να επεκτείνουν τις επιχειρηµατικές τους δυνατότητες, και 

να διευκολύνουν σηµαντικά τις καθηµερινές τους λειτουργίες. 

Ιδιαίτερα ευνοούνται οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, ή ακόµη και οι 

λεγόµενες "οικογενειακές" επιχειρήσεις, ή οι επιχειρήσεις του "ενός ατόµου". Είναι 

πολλά τα επιτυχηµένα παραδείγµατα µικρών και µεσαίων, καθώς και ατοµικών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.  

Ο βασικότερος λόγος για την υιοθέτηση της χρήσης του διαδικτύου στις 

επιχειρήσεις είναι φυσικά η δυνατότητα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών: 

•  µε χαµηλότερο κόστος 

•  χωρίς χρονικούς περιορισµούς (επτά ηµέρες την εβδοµάδα, 24 ώρες την ηµέρα) 

• χωρίς άλλους περιορισµούς (σε όλο τον κόσµο, όχι µόνο στους πελάτες της 

περιοχής της, και 

• χωρίς να απαιτείται "βιτρίνα" ή υποκατάστηµα σε κάθε περιοχή). 

 

Μια επιχείρηση χρησιµοποιεί το διαδίκτυο για να: 

 

      • για να διαφηµιστεί και να προβληθεί 

      • για να ενηµερώσει και να ενηµερωθεί 

      • για να υποστηρίξει τους πελάτες της 

      • για να υποστηρίξει τους προµηθευτές της 

      • για να βελτιώσει τις συναλλαγές της µε τους δηµόσιους φορείς 

      • για να βελτιώσει καθηµερινές διαδικασίες της και να µειώσει το λειτουργικό 

κόστος της 

  

∆ιαφήµιση και προβολή: 

 

Η σηµασία της διαφήµισης είναι ήδη γνωστή. Μερικές επιλογές διαφήµισης 

είναι οι ακόλουθες: 

• έντυπες καταχωρήσεις (διαφηµίσεις σε τοπικές εφηµερίδες ή έντυπα κλαδικού 

ενδιαφέροντος) 

• διαφηµιστικά φυλλάδια που µοιράζονται πόρτα-πόρτα, ή µεγαλύτερα έντυπα που 

αποστέλλονται σε τακτικούς πελάτες 

• χορηγίες σε εκδηλώσεις της τοπικής κοινωνίας 

• διαφηµίσεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθµούς 
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Για παράδειγµα, δε χρειάζεται να περιορίσουµε τη διαφήµιση της επιχείρησης 

µας σε µια τοπική εφηµερίδα όταν µπορούµε να προβληθούµε σε διεθνές επίπεδο, και 

µάλιστα µε χαµηλότερο κόστος. Το Internet µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε διάφορους 

τρόπους προκειµένου να βοηθήσει τη διαφηµιστική µας στρατηγική. Μπορεί να 

αποτελέσει το καινούριο εργαλείο που χρειάζεται η επιχείρησή µας για να γίνει 

ευρύτερα γνωστή και να προσελκύσει νέους πελάτες. Μάλιστα, πρέπει να έχουµε 

υπόψη µας ότι η χρήση του Internet ως µέσο διαφηµιστικής προβολής 

αντιµετωπίζεται ιδιαίτερα θετικά από τους Ευρωπαίους καταναλωτές, σύµφωνα µε τα 

αποτελέσµατα µελέτης που διεξήχθη από τη βρετανική εταιρεία ερευνών αγοράς 

Datamonitor. 

 Τα πλεονεκτήµατα της χρησιµοποίησης του internet για τη διαφήµιση της 

επιχείρησης µας είναι τα εξής: 

 

•  χαµηλότερο κόστος – κοστίζει ασύγκριτα πιο φθηνά από τη διαφήµιση σε µια 

εφηµερίδα ή περιοδικό, ή από την εκτύπωση και τη διανοµή έντυπου διαφηµιστικού 

υλικού 

• παγκόσµια πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο 

• πλούσιο περιεχόµενο – φωτογραφικό υλικό, κατάλογος προϊόντων, τιµές, τεχνικές 

προδιαγραφές κλπ 

• εύκολη, συνεχή και γρήγορη ενηµέρωση και αλλαγή του διαφηµιστικού υλικού 

• προώθηση προϊόντων σε πιο εξειδικευµένο κοινό 

• επέκταση της επιχείρησης σε περιοχές που µέχρι τώρα δεν υπήρχε η δυνατότητα 

κάλυψης 

• ενηµέρωση των πελατών για καινούρια προϊόντα ή προσφερόµενες υπηρεσίες 

• δραστηριοποίηση σε περιοχές που διαφορετικά θα ήταν δύσκολη η προσέγγιση τους 

 

Κατ’ αρχήν, η διαφήµιση για τις δραστηριότητες της επιχείρησής αποτελεί η 

ιστοσελίδα της αυτή καθ’ αυτή, η οποία είναι η "εικονική βιτρίνα" της επιχείρησης 

στον κόσµο. Χιλιάδες επιχειρήσεις επιλέγουν να διαφηµιστούν µέσα από τις εταιρικές 

τους ιστοσελίδες στον Παγκόσµιο Ιστό. Οι ιστοσελίδες αυτές λειτουργούν ως 

"φυλλάδια" που παρουσιάζουν την επιχείρηση, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που 

προσφέρει. Ταυτόχρονα, η ιστοσελίδα που διαφηµίζει την επιχείρηση αποτελεί και 

την "είσοδο" για περαιτέρω επικοινωνία µε τους πελάτες. ∆εν είναι τυχαίο ότι οι 
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περισσότερες τηλεοπτικές διαφηµίσεις µεγάλων πολυεθνικών εταιρειών (αναψυκτικά, 

αθλητικά είδη, κλπ) επιλέγουν να "αφήσουν" ως τελευταία εικόνα στον τηλεθεατή τη 

διεύθυνση του δικτυακού τους τόπου. Ακόµα, σε πολλά προϊόντα ο δικτυακός τόπος 

αναγράφεται σε ιδιαίτερα ευδιάκριτο σηµείο. Επίσης, υπάρχουν εταιρείες που 

πλήρωσαν εκατοµµύρια δολάρια για την απόκτηση συγκεκριµένης δικτυακής 

διεύθυνσης. 

Μια άλλη πολύ συχνή µορφή διαφήµισης µέσω Internet είναι οι διαδραστικές 

διαφηµίσεις (banners). Πρόκειται για µια µικρή εικόνα µε το λογότυπο, συνήθως, της 

επιχείρησής, η οποία εµφανίζεται σε δηµοφιλείς δικτυακούς τόπους κλαδικού, 

ενηµερωτικού, κτλ, ενδιαφέροντος, ή µηχανές αναζήτησης. Οι εικόνες αυτές 

βρίσκονται συνήθως δεξιά, αριστερά ή στην κορυφή της σελίδας που τις φιλοξενούν, 

και συχνά περιέχουν κίνηση ή άλλα στοιχεία που προκαλούν την προσοχή, ώστε ο 

χρήστης να τα επιλέξει. 

 

Ενηµέρωση και επικοινωνία: 

 

 Η επικοινωνία, όπως ήδη αναφέρθηκε, αποτελεί µια από τις πλέον 

διαδεδοµένες εφαρµογές του Internet που µπορεί να αξιοποιηθεί επιχειρηµατικά. Η 

αποτελεσµατική επικοινωνία δεν αφορά µόνο τους υπάρχοντες και πιθανούς πελάτες 

της, αλλά και τους αγοραστές, προµηθευτές, προσωπικό, κλπ. Όπως γνωρίζουµε, η 

επικοινωνία αποτελεί ένα καθοριστικό παράγοντα για την επιτυχία της επιχείρησής. 

Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον κόσµο, οι µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις 

χρησιµοποιούν το Internet για γρήγορη, αποτελεσµατική και δηµιουργική 

επικοινωνία. Για ορισµένες επιχειρήσεις, η χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας είναι το 

ίδιο πολύτιµη όσο και η χρήση τηλεφωνικών συσκευών και fax, ενώ για άλλες 

εταιρείες λειτουργεί συµπληρωµατικά στις υπάρχουσες παραδοσιακές µεθόδους 

επικοινωνίας. 

Η διαδικτυακή επικοινωνία µπορεί να επιτευχθεί µε διάφορους τρόπους, 

όπως: 

• ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: για παράδειγµα, µπορεί µια επιχείρηση να επικοινωνεί µε 

τους πελάτες της, να τους υποστηρίζει για τα προϊόντα που έχουν ήδη αγοράσει, να 

τους δίνει προσφορές, κλπ 

• ηλεκτρονική συνοµιλία: µε ένα διαδικτυακό πρόγραµµα συνοµιλίας (chat), µπορεί 

µια επιχείρηση να επικοινωνεί µε ανθρώπους σε όλο τον κόσµο σε πραγµατικό χρόνο 
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• τηλε-συνδιάσκεψη: για παράδειγµα, µια ταξιδιωτική εταιρεία µπορεί να παρουσιάζει 

βίντεο διακοπών σε ζωντανό κοινό που βρίσκεται στο εξωτερικό, να απαντά σε 

ερωτήσεις, κλπ 

Η επικοινωνία µέσω Internet επιτρέπει να έρθει σε επαφή η επιχείρηση και να 

αλληλεπιδράσει µε πελάτες, αλλά και µε συνεργάτες και προµηθευτές από κάθε 

σηµείο της χώρας ή του πλανήτη. Η επιχείρηση µπορεί να παρέχει τα µέσα σε όλους 

αυτούς τους πελάτες (ή υποψήφιους πελάτες) να ενηµερωθούν για εξειδικευµένα 

θέµατα που τους ενδιαφέρουν, και αφορούν κυρίως τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της 

επιχείρησης, και να ανταλλάξουν απόψεις και πληροφορίες, παραµένοντας έτσι 

"κοντά" στην επιχείρηση. Για παράδειγµα, τα περισσότερα ηλεκτρονικά 

βιβλιοπωλεία προσφέρουν τη δυνατότητα σχολιασµού των βιβλίων τους από 

αναγνώστες. Έτσι, πολλοί υποψήφιοι αγοραστές µπορούν να πάρουν και µια άλλη 

γνώµη πριν αγοράσουν ένα βιβλίο, ενώ οι επιχειρηµατίες έχουν τη δυνατότητα να 

βελτιώσουν τα προϊόντα τους. 

 

Συναλλαγές µε ∆ηµόσιους Φορείς 

 

Εκτός από τους πελάτες-καταναλωτές και τις άλλες επιχειρήσεις, πολύ συχνά 

οι επιχειρήσεις έρχονται σε επαφή και µε ∆ηµόσιους Φορείς. Για παράδειγµα, 

χρειάζεται συχνά: 

    • να εκδοθεί κάποιο πιστοποιητικό 

    • να υποβληθεί κάποια δήλωση, παραστατικό, κλπ 

    • να χρειαστούν περισσότερες πληροφορίες από διάφορους ∆ηµόσιους Φορείς, 

όπως Εφορία, Ασφαλιστικοί Φορείς, κλπ. 

Το διαδίκτυο µπορεί να βοηθήσει αποτελεσµατικά την επιχείρηση στις 

παραπάνω δραστηριότητες.  Πολύ συχνά υπάρχει η ανάγκη επικοινωνίας µε την 

Εφορία για να: 

• πάρει κάποιος πληροφορίες σχετικά µε τις διατάξεις που διέπουν τη φορολογία 

• µάθει τις προθεσµίες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 

• αναζητήσει µια συγκεκριµένη πληροφορία, που αφορά τη φορολογική δήλωση 

• υποβάλλει τη φορολογική δήλωση 
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καθώς και µε το ΙΚΑ για να: 

 

• πάρει τα έντυπα που χρειάζεται να συµπληρώσει 

• να υποβάλετε τα έντυπα, 

• αλλά και να πάρετε πληροφορίες σχετικά µε τους νόµους που διέπουν τη σχέση του 

µε το ΙΚΑ. 

Μέχρι σήµερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση έπρεπε κάποιος να επισκεφτεί τα 

αντίστοιχα υποκαταστήµατα στην περιοχή του, ενδεχοµένως να περιµένει σε µια 

ουρά, και µετά από κάποια ώρα να πάρει την πληροφορία που θέλει, να υποβάλλει ή 

να πάρετε το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, κλπ. 

Για κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ίδιο ισχύει και σήµερα. 

Υπάρχουν όµως και πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να χάσει κάποιος όλο 

αυτό το χρόνο. Όλες τις παραπάνω συναλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

ηλεκτρονικά. 

Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Σήµερα είναι δυνατό, χωρίς 

να µετακινηθεί κάποιος από το γραφείο της επιχείρησης του να: 

• λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και τις αντίστοιχες πληροφορίες και οδηγίες που 

χρειάζεται για να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 

• υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 

• πληροφορηθεί για την κατάσταση της φορολογικής του δήλωσης 

Επίσης, µπορεί να: 

• λάβει όλα τα έντυπα (µαζί µε τις αντίστοιχες οδηγίες) που χρειάζεται να υποβάλλει 

στο ΙΚΑ (π.χ. το έντυπο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης – ΑΠ∆) 

• να υποβάλλει τα έντυπα αυτά µε "παραδοσιακό τρόπο" ή ηλεκτρονικά 

• να ενηµερωθεί για όλα τα θέµατα που αφορούν τη σχέση της επιχείρησής του µε το 

ΙΚΑ (π.χ. νοµικό πλαίσιο) 

• να µάθει νέα για το ΙΚΑ (π.χ. προθεσµίες υποβολής δικαιολογητικών) 

 

Όλα αυτά πραγµατοποιούνται εύκολα και γρήγορα µέσω του Internet, 24 ώρες 

το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, κλπ. 

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές 

που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, που έχουν στόχο 

την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των δηµόσιων 

φορέων. Και στην Ελλάδα, καταβάλλεται µια µεγάλη προσπάθεια για την 
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αναδιοργάνωση και αυτοµατοποίηση αυτών των διαδικασιών, µε στόχο τη µείωση 

της γραφειοκρατίας. 

Και φυσικά, πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η λίστα επεκτείνεται καθηµερινά 

– σε µερικά χρόνια, θα υπάρχουν λίγες µόνο συναλλαγές µε τους ∆ηµόσιους Φορείς 

που δεν θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικά. 

Παρακάτω, στο 2ο κεφάλαιο θα δούµε όλες τις υποχρεώσεις που έχουν οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες µπορούν να διεκπεραιωθούν µέσω του διαδικτύου. 

 

1.7 Ηλεκτρονικές συναλλαγές των ελληνικών επιχειρήσεων 

 

 Πρωτιά στις ηλεκτρονικές συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, διπλάσια χρήση στις 

ευρυζωνικές υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις, αλλά χαµηλή διείσδυση στο ∆ιαδίκτυο 

φανερώνουν τα επίσηµα στοιχεία του Information Economy Report 2006 της 

UNCTAD (Συµβούλιο Ηνωµένων Εθνών για το Εµπόριο και την Ανάπτυξη) για την 

Ελλάδα. 

 Σύµφωνα µε την έκθεση η οποία περιλαµβάνει τις τελευταίες µετρήσεις -

2005- το 87,4% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα µε δυναµικό άνω των 10 ατόµων 

χρησιµοποιεί το ∆ιαδίκτυο, ενώ το 49% διαθέτει παρουσία σε αυτό, δηλαδή 

ιστοσελίδα. Η Ελλάδα καταλαµβάνει τη 22η θέση µε την Ιαπωνία στην πρώτη θέση, 

ενώ ακολουθούν η ∆ανία και η Ισλανδία. 

Εντυπωσιακή είναι επίσης η βελτίωση της χώρας µας σε ότι αφορά τη χρήση 

ευρυζωνικών υπηρεσιών από την πλευρά των επιχειρήσεων, παρά το ότι παραµένει 

χαµηλότερα από το µέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναλυτικότερα η χρήση έχει 

σκαρφαλώσει στο περίπου 45% από ποσοστό λιγότερο του 15% πριν από δύο χρόνια, 

παραµένοντας ωστόσο χαµηλότερα από το µέσο όρο στην Ε.Ε. που βρίσκεται στο 

63%. 

  Τα µέτρα για τις οnline συναλλαγές που έχει προωθήσει όµως κυρίως το 

υπουργείο Οικονοµικών καθώς και άλλα υπουργεία και δηµόσιοι φορείς φαίνεται πως 

αποδίδουν, καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση σε ότι αφορά τη χρήση του 

διαδικτύου για τις συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο. Η χρήση στις επιχειρήσεις µε 

πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο φθάνει το 83%, τη στιγµή που ο µέσος όρος στην Ε.Ε. δεν 

ξεπερνά το 22%. Στην έκθεση γίνεται ιδιαίτερα αναφορά στην αλµατώδη αυτή 

πρόοδο των online συναλλαγών των επιχειρήσεων µε τις κρατικές επιχειρήσεις, ενώ 
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υπογραµµίζεται ότι οι συναλλαγές αυξήθηκαν το διάστηµα από το 2003 στο 2004 σε 

70% από 40%. 

Ιδιαίτερα υψηλό είναι και το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που 

χρησιµοποιούν το ∆ιαδίκτυο για την συλλογή πληροφοριών που αφορούν στις 

συναλλαγές µε το ∆ηµόσιο, µε την Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση µετά τη 

Σουηδία και την Αργεντινή και το ποσοστό να φθάνει το 80%. 

  Σε ότι αφορά τους χρήστες ∆ιαδικτύου, το 2001 εκτιµάται ότι έφθαναν τις 

915.347 και το 2005 ξεπέρασαν τα 2 εκατ., µε τη διείσδυση να αυξάνεται από το 

8,3% σε περισσότερο από 18%. Σε ότι αφορά τους συνδροµητές ευρυζωνικών 

υπηρεσιών τα στοιχεία της UNCTAD κάνουν λόγο για 160.113 στα τέλη του 2005 

και ποσοστό διείσδυσης ευρυζωνικών υπηρεσιών στο 1,4% του συνολικού 

πληθυσµού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

2.1 Υποχρεώσεις προς Εφορία 

 

Η Εφορία αποτελεί έναν από τους ∆ηµόσιους Φορείς µε τους οποίους κάθε 

επιχείρηση έχει συχνές συναλλαγές. Μάλιστα, λόγω του ΦΠΑ, οι συναλλαγές αυτές 

πραγµατοποιούνται αρκετές φορές το χρόνο. 

Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να επικοινωνούν µε την Εφορία για: 

• Υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης¨ 

• Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

• Συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών-καταναλωτών 

Για να ξεκινήσει η διαδικασία διεκπεραίωσης των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων µέσω του διαδικτύου, ο επιχειρηµατίας πρέπει να γραφτεί στο δίκτυο 

της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων ΤΑΧISNet. 

(http://www.taxisnet.gr/web/default.html) 

Η αρχική σελίδα του TAXISNet φαίνεται παρακάτω: 

 

 

Εικόνα 2.1 : αρχική σελίδα taxisnet 
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 Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν αρκετές συναλλαγές µε την Εφορία οι 

οποίες µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω του διαδικτύου. Καταρχάς, πρέπει να 

γίνει η εγγραφή στην υπηρεσία TAXISNet.  

 

2.1.1. Εγγραφή στο TaxisNet: 

 

• επιλέγουµε την κατηγορία «TaxisNet ηλεκτρονικές υπηρεσίες» 

 

 

Εικόνα 2.2 εγγραφή στις online υπηρεσίες 

 

• επιλέγουµε "εγγραφή", υπάρχει η δυνατότητα επιλογής φυσικού ή νοµικού 

προσώπου 

 

 

Εικόνα 2.3 Επιλογή τύπου προσώπου 
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• εισάγουµε επιθυµητό όνοµα χρήστη (username) και κωδικό 

• εισάγουµε το AΦΜ µας 

• συµπληρώνουµε τα στοιχεία επικοινωνίας µας (e-mail, τηλέφωνο, φαξ) 

• συµπληρώνουµε τα γράµµατα/αριθµούς που εµφανίζονται σε κάθε εικόνα 

• επιλέγουµε «υποβολή» 

 

 

Εικόνα 2.4: ολοκλήρωση εγγραφής 

 

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται σε τρία βήµατα:  

1. Υποβολή Αίτησης Εγγραφής 

Συµπλήρωση ηλεκτρονικά τους αίτηση εγγραφής και ακολουθώντας τους οδηγίες. 

Το σύστηµα ελέγχει την αίτησή και –εφόσον επιβεβαιώσει τα στοιχεία που δηλωθούν  

χορηγεί (αµέσως) αποδεικτικό σηµείωµα στο οποίο αναγράφεται και η προθεσµία 

µέσα στην οποία πρέπει να µεταβεί κάποιος στη ∆.Ο.Υ. τους για να παραλάβει τον 

κλειδάριθµο που έχει εκδοθεί για λογαριασµό του. 
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-Έγκριση τους αίτησης στη ∆.Ο.Υ 

-Επίσκεψη στο τµήµα Μητρώου τους ∆.Ο.Υ. απ’ όπου γίνεται η παραλαβή του                     

κλειδάριθµου που αντιστοιχεί στην αίτηση εγγραφής. 

Τα µόνα στοιχεία που απαιτούνται για τη διαδικασία αυτή είναι ο Α.Φ.Μ.  και 

το αποδεικτικό ταυτοποίησής (αστυνοµική ταυτότητα, διαβατήριο).   

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:  

             •  Πρέπει κάποιος να επισκεφθεί αυτοπροσώπως τη ∆.Ο.Υ., εφόσον η 

εγγραφή αφορά αυτόν προσωπικά ή άλλον πολίτη (π.χ. κάτοικο εξωτερικού για τον 

οποίο έχει οριστεί αντίκλητος ή τέκνο για το οποίο έχει τη γονική µέριµνα) ή µη 

φυσικό πρόσωπο, εφόσον είναι ο νόµιµος εκπρόσωπός του και τα στοιχεία του είναι 

ήδη καταχωρηµένα στο Μητρώο τους ∆.Ο.Υ.  

•  Στην περίπτωση που ένα Φυσικό Πρόσωπο ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή 

ο νοµίµως εκπροσωπών ένα Μη Φ.Π. αδυνατεί να προσέλθει στη ∆.Ο.Υ., θα 

προσκοµίζεται Ειδικό Πληρεξούσιο για τη συγκεκριµένη διαδικασία πιστοποίησης, 

χρονικής διάρκειας τεσσάρων µηνών.  

Με την ολοκλήρωση τους διαδικασίας στο Τµήµα Μητρώου, εκτυπώνονται 

δύο βεβαιώσεις. Η µία από αυτές –η οποία και θα χορηγηθεί επί τόπου- περιέχει τον 

κλειδάριθµο που είναι απαραίτητος για την ενεργοποίηση του λογαριασµού.  

•   Ενεργοποίηση Λογαριασµού Χρήστη (User Account) 

 

Στην συνέχεια, αφού  γίνεται επίσκεψη στη σελίδα του Νέου TAXISnet και 

ακολουθηθεί η διαδροµή «ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ» - «Υπηρεσίες Πιστοποίησης» 

- «Ενεργοποίηση Λογαριασµού».  Συµβουλεύεται να αλλαχθεί ο αρχικός κωδικός 

πρόσβασης (password), τους υποδεικνύει το σύστηµα και  

πλέον έτσι γίνεται κάποιος τους από τους χρήστες του Νέου TAXISnet! 
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2.1.2. Υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης 

 

 Αφού έχει πραγµατοποιηθεί η εγγραφή στο δικτυακό τόπο του ΤΑXISnet, ο 

εργοδότης µιας επιχείρησης µπορεί να συµπληρώσει και να αποστείλει ηλεκτρονικά 

την φορολογική του δήλωση.  

 

 

Εικόνα 2.5 Υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης 

 

Υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης (και συµπληρωµατικών εντύπων) 

 

• επιλέγουµε την κατηγορία "TaxisNet ηλεκτρονικές υπηρεσίες" 

• επιλέγουµε "χρήστες" 

• εισάγουµε τα στοιχεία µας (όνοµα και συνθηµατικό) και 

επιλέγουµε "εισαγωγή" 

• επιλέγουµε "νέα δήλωση" 

• επιλέγουµε τον τύπο της δήλωσης 

• αφού δούµε τις οδηγίες, επιλέγουµε"συνέχεια" 

• επιλέγουµε "Έντυπα Ε1, Ειδικό Ενηµερωτικό ∆ελτίο" 

• επιλέγουµε κάθε πίνακα που περιλαµβάνεται στα παραπάνω έντυπα, και τον 

συµπληρώνουµε 

• όταν ολοκληρώσουµε την καταχώρηση, επιλέγουµε "υποβολή" 
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Εικόνα 2.6 Έντυπο Ε1 (σελίδα 1) 
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Εικόνα 2.7 Έντυπο Ε1 (σελίδα 2) 
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Εικόνα 2.8  Συµπληρωµατικό έντυπο Ε2 (σελίδα 1/2) 
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Εικόνα 2.9  Συµπληρωµατικό έντυπο Ε2 (σελίδα 2/2) 
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Εικόνα 2.10 Έντυπο Ε3 (σελίδα 1/4) 
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Εικόνα 2.11 Έντυπο Ε3 (σελίδα 2/4) 
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Εικόνα 2.12 Έντυπο Ε3 (σελίδα 3/4) 
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 Εικόνα 2.13 Έντυπο Ε3 (σελίδα 4/4) 
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Έκδοση φορολογικής ενηµερότητας 

 

 Μετά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης µπορούµε να µεταβούµε 

στην ιστοσελίδα του TAXISNet και να ζητήσουµε έκδοση φορολογικής 

ενηµερότητας. 

 

 

Εικόνα 2.14 Έκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας 

 

 

 

 

 

Προθεσµίες υποβολής ∆ηλώσεων Φορολογίας Εισοδήµατος οικονοµικού έτους 2010 

 

Φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από εκµίσθωση ακινήτων, από κινητές αξίες, 

από συµµετοχή σε Ε.Π.Ε. µε έγκριση ισολογισµού µέσα στο 2009, καθώς και 

επαγγελµατίες που ασκούν ατοµική εµπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελµα µε 

βιβλία Α' - Β' κατηγορίας, ή χωρίς βιβλία, κύριοι ή κάτοχοι Ε.Ι.Χ. ή ηµιφορτηγού Ι.Χ. 
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κλπ., εφόσον δεν απαλλάσσονται για την τεκµαρτή δαπάνη διαβίωσης ή τους βαρύνει 

το τεκµήριο αγοράς τους και όσοι δεν έχουν εισοδήµατα. 

 

Α.Φ.Μ. σε 1                             Μέχρι 12η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 2                             Μέχρι 13η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 3                             Μέχρι 14η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 4                             Μέχρι 15η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 5                              Μέχρι 16η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 6                              Μέχρι 19η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 7                              Μέχρι 20η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 8                              Μέχρι 21η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 9                              Μέχρι 22η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 10 έως 50                Μέχρι 23η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 60 έως 90 και 00     Μέχρι 23η Απριλίου 

 

Φορολογούµενοι µε εισοδήµατα από συµµετοχή σε εταιρία ή κοινοπραξία ή 

κοινωνία, µε βιβλία Α’, Β’, Γ’ κατηγ, εφόσον η διαχειρ. περίοδος έληξε µέσα στους 

µήνες 11ο και 12ο έτους 2009, αντιπρόσωποι, πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, 

ασφαλειοµεσίτες, συγγραφείς για τα συγγραφικά δικαιώµατα, πράκτορες και 

αντιπρόσωποι τραπεζών, εισοδήµατα µελών ∆.Σ. Α.Ε. και φορολογούµενοι που δεν 

κατοικούν στην Ελλάδα αλλά υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση. 

 

Α.Φ.Μ. σε 1                             Μέχρι 3η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 2                             Μέχρι 4η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 3                             Μέχρι 5η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 4                             Μέχρι 6η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 5                              Μέχρι 7η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 6                              Μέχρι 10η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 7                              Μέχρι 11η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 8                              Μέχρι 12η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 9                              Μέχρι 13η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 10 έως 50                Μέχρι 14η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 60 έως 90 και 00     Μέχρι 17η Μαΐου 
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Μισθωτοί, συνταξιούχοι, αξιωµατικοί ή κατώτερο πλήρωµα εµπορικών 

πλοίων, φορολογούµενοι µε εισοδήµατα της αλλοδαπής, καθώς και κάτοικοι 

εξωτερικού µε εισοδήµατα στην Ελλάδα. 

 

Α.Φ.Μ. σε 1                             Μέχρι 4η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 2                             Μέχρι 6η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 3                             Μέχρι 10η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 4                             Μέχρι 12η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 5                              Μέχρι 14η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 6                              Μέχρι 18η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 7                              Μέχρι 20η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 8                              Μέχρι 25η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 9                              Μέχρι 27η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 10 έως 50                Μέχρι 31η Μαΐου 

Α.Φ.Μ. σε 60 έως 90 και 00     Μέχρι 2η Μαΐου 

 

Οµόρρυθµες & ετερόρρυθµες εταιρίες, κοινωνίες αστικού δικαίου, 

κοινοπραξίες, αστικές εταιρίες, συµµετοχικές και αφανείς εταιρίες. Όταν τηρούνται 

βιβλία Α’ ή Β’ κατηγορίας ή δεν τηρούνται βιβλία. 

 

Α.Φ.Μ. σε 1                             Μέχρι 1η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 2                             Μέχρι 6η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 3                             Μέχρι 7η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 4                             Μέχρι 8η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 5                              Μέχρι 9η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 6                              Μέχρι 12η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 7                              Μέχρι 13η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 8                              Μέχρι 14η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 9                              Μέχρι 15η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 10 έως 50                Μέχρι 16η Απριλίου 

Α.Φ.Μ. σε 60 έως 90 και 00     Μέχρι 19η Απριλίου 
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2.1.3 Υποβολή Περιοδικής ∆ήλωσης Φ.Π.Α. 

 

Μια άλλη διευκόλυνση προς τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συµπλήρωσης και αποστολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α.  

 

 

Εικόνα 2.15 ∆ηλώσεις Φ.Π.Α. 

 

 Η φορολογική δήλωση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά έχει την ίδια 

εγκυρότητα µε αυτήν που παραλαµβάνεται σε Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας και 

δεν χρειάζεται να υποβληθεί ξανά σε Επαρχιακό Γραφείο της Υπηρεσίας Φ.Π.Α. Ως 

ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης 

αυτής στο σύστηµα TAXISNet, µε αυτόµατη απόδοση στον αποστολέα – υποκείµενο 

µοναδικού αριθµού καταχώρησης δήλωσης. Αµέσως µετά την αποστολή της 

δήλωσης µπορούµε να µπούµε στην επιλογή «Προβολή ∆ηλώσεων» και να βεβαιωθεί 

ότι η δήλωση εµφανίζεται συσχετισµένη µε το µοναδικό αριθµό καταχώρησης και 

την ηµεροµηνία υποβολής της. 

 Όταν η υποβολή της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. γίνεται ηλεκτρονικά, τότε 

ακολουθεί διαδικασία πληρωµής του Φ.Π.Α. µέσω των συµβεβληµένων τραπεζών 

(π.χ. Alpha Bank, Τράπεζα Πειραιώς, Millenium Bank και άλλες). 
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Συγκεκριµένα, 

 

• επιλέγουµε την κατηγορία "TaxisNet ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" 

• επιλέγουµε "χρήστες" 

• εισάγουµε τα στοιχεία µας (όνοµα και συνθηµατικό) και 

επιλέγουµε "εισαγωγή" 

• επιλέγουµε "νέα δήλωση" 

• αφού δούµε τις οδηγίες, επιλέγουµε"συνέχεια" 

• επιλέγουµε "Έντυπα  δήλωσης Φ.Π.Α.”  

• επιλέγουµε τη δήλωση Φ.Π.Α. για υποκείµενους µε Α’, Β' ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία 

ΚΒΣ) 

• όταν ολοκληρώσουµε την καταχώρηση, επιλέγουµε "υποβολή" 
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Εικόνα 2.16 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (σελίδα 1/2) 

(µε Α’ Κατηγορίας Βιβλία Κ.Β.Σ.) 
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Εικόνα 2.17 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (σελίδα 2/2) 

(µε Α΄ Κατηγορίας Βιβλία Κ.Β.Σ.) 
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Εικόνα 2.18 Περιοδική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (σελίδα 1/1) 

(µε Β΄ + Γ΄ Κατηγορίας Βιβλία Κ.Β.Σ.) 
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Επίσης, µέσω του δικτύου TAXISNet µπορεί να υποβληθεί και η 

εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α. Κάθε χρόνο µία από τις σηµαντικότερες ετήσιες 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων είναι η υποβολή της εκκαθαριστική δήλωσης ΦΠΑ. 

Βάσει του άρθρου 38 του Ν.2859/2000 οι υπόχρεοι στο φόρο που ενεργούν 

φορολογητέες πράξεις ή πράξεις απαλλασσόµενες του φόρου, µε δικαίωµα έκπτωσης 

του φόρου εισροών, οφείλουν να υποβάλλουν εκτός από τις περιοδικές δηλώσεις και 

εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.. 

Η εκκαθαριστική δήλωση περιλαµβάνει τα δεδοµένα όλων των περιοδικών 

δηλώσεων που υποβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της διαχειριστικής περιόδου στην 

οποία αναφέρεται η εκκαθαριστική. Επίσης, µέσω αυτής της δήλωσης γίνεται ο 

τελικός διακανονισµός των εκπτώσεων του φόρου καθώς και ο διακανονισµός των 

εκπτώσεων του φόρου στα αγαθά επένδυσης. 

 Υπόχρεοι – µη υπόχρεοι υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 

 Υπόχρεοι υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες της ∆ιοίκησης εκτός από τους παραπάνω, υπόχρεοι σε 

υποβολή εκκαθαριστικής δήλωσης είναι και: 

• οι επιχειρήσεις παραγωγής βιοµηχανοποιηµένων καπνών, καθώς και οι 

εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών και γενικά οι εγκεκριµένοι 

αποθηκευτές και οι εγγεγραµµένοι επιτηδευµατίες, 

• οι επιχειρήσεις παραγωγής και οι λοιποί εγκεκριµένοι αποθηκευτές 

πετρελαιοειδών προϊόντων, 

• οι επιχειρήσεις παραγωγής και λοιποί εγκεκριµένοι αποθηκευτές αλκοόλης 

και αλκοολούχων ποτών, 

• οι επιχειρήσεις παραγωγής, εισαγωγής και ενδοκοινοτικής απόκτησης 

αυτοκινήτων και µοτοσικλετών (καινούργιων ή µεταχειρισµένων), καθώς και 

οι επιχειρήσεις που εµπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 45 και 46 του Ν. 

2859/2000. 

Να σηµειωθεί πως υποχρέωση να υποβάλλει εκκαθαριστική δήλωση έχει και το 

υπό ίδρυση νοµικό πρόσωπο ή ατοµική επιχείρηση, µέσα στη νόµιµη προθεσµία κατά 

τη διάρκεια του ιδρυτικού σταδίου και µετά την υποβολή της δήλωσης διακοπής 
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εργασιών που θα υποβληθεί, όταν το νοµικό πρόσωπο συσταθεί ή η ατοµική 

επιχείρηση λειτουργήσει µε ταυτόχρονη υποβολή της σχετικής δήλωσης έναρξης 

εργασιών (µε προέλευση "από ίδρυση"). 

 Μη υπόχρεοι υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης  

• Οι υποκείµενοι στο φόρο, που ενεργούν αποκλειστικά πράξεις 

απαλλασσόµενες χωρίς δικαίωµα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους, 

έστω και αν για ορισµένες πράξεις παράδοσης επενδυτικών αγαθών ή λήψης 

αγαθών ή υπηρεσιών ή ενδοκοινοτικών αποκτήσεων αγαθών κατέβαλαν τον 

αναλογούντα φόρο µε έκτακτη περιοδική δήλωση. 

• Τα µη υποκείµενα στο φόρο φυσικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών 

και υπηρεσιών κατέβαλαν τον αναλογούντα φόρο µε έκτακτη περιοδική 

δήλωση.  

• Οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Ν.2859/2000. 

• Τα µη υποκείµενα στο φόρο νοµικά πρόσωπα, έστω και αν ως λήπτες αγαθών 

και υπηρεσιών ή για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που πραγµατοποίησαν 

κατέβαλαν το φόρο µε έκτακτη περιοδική δήλωση. 

• Οι υποκείµενοι που υπάγονται στο ειδικό καθεστώς των απαλλασσοµένων της 

παραγρ. 2 του άρθρ. 39 του Ν.2859/2000, περιλαµβανοµένων και των αλιέων 

µε σκάφος έως 6 µέτρα.  

• Οι αµιγείς πρατηριούχοι και λιανοπωλητές βιοµηχανοποιηµένων καπνών της 

παραγράφου 6 του άρθρου 44 του Ν.2859/2000. 

• Οι εκµεταλλευτές Ε∆Χ (ΤΑΞΙ) οι οποίοι δεν ανήκουν στο κανονικό καθεστώς 

(δηλαδή αυτοί που αποδίδουν το φόρο µε έκτακτη δήλωση).  

• Οι αλιείς του ειδικού καθεστώτος της A.Υ.Ο. 

1145339/6602/140/E00141/ΠΟΛ.1320/30.12.98 εφόσον έχουν σκάφη 

µεγαλύτερα των 6 και ως 12 µέτρων, καθώς και οι σπογγαλιείς.  

• Οι εκµεταλλευτές σκαφών στη λίµνη Ιωαννίνων που αποδίδουν Φ.Π.Α. 

σύµφωνα µε την A.Υ.Ο.Ο. 1035360/2772/434/Β0014/ΠΟΛ.1065/4.4.2007, 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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 Χρόνος υποβολής εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. 

Η εκκαθαριστική δήλωση υποβάλλεται µετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, 

όπως αυτή ορίζεται από τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήµατος και του Κ.Β.Σ.. 

Υποκείµενοι των οποίων η διαχειριστική περίοδος λήγει 31/12/2010 

Μέχρι την 13η Μαΐου 2011 για υποκείµενους, οι οποίοι κατά τη λήξη της 

διαχειριστικής περιόδου τηρούσαν βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., καθώς και το 

∆ηµόσιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.19 Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (σελ 1/2)  
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                 Εικόνα 2.20 Εκκαθαριστική ∆ήλωση Φ.Π.Α. (σελ 2/2)  
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2.1.4 Υποβολή Συγκεντρωτικής κατάστασης Πελατών-Προµηθευτών 

(Κ.Β.Σ.) 

 

Μια ακόµα διευκόλυνση προς τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα 

ηλεκτρονικής συµπλήρωσης και αποστολής της συγκεντρωτικής κατάστασης 

πελατών – προµηθεύτων. (Κ.Β.Σ.) 

 

 
Εικόνα 2.21 Υποβολή Κ.Β.Σ. 

Συγκεκριµένα, 

 

• επιλέγουµε την κατηγορία "TaxisNet ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς επιχειρήσεις" 

 

 

Εικόνα 2.22 Είσοδος στην Ηλεκτρονική 

Υποβολή Κ.Β.Σ. 
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• επιλέγουµε "χρήστες" 

• εισάγουµε τα στοιχεία µας (όνοµα και συνθηµατικό) 

• κατεβάζουµε το πρόγραµµα για την ηλεκτρονική συµπλήρωση καταστάσεων 

πελατών – προµηθευτών 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.23 «Κατέβασµα του προγράµµατος 

για την συµπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή του Κ.Β.Σ. 
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• Το ανοίγουµε 

 

 

Εικόνα 2.24 Άνοιγµα προγράµµατος Κ.Β.Σ. 

 

• Το συµπληρώνουµε 

 

 

Εικόνα 2.25 Συµπλήρωση στοιχείων 
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• Η ολοκλήρωση της διαδικασίας γίνεται µε την ηλεκτρονική υποβολή του αρχείου, 

που δηµιουργείται µέσα από το παρόν πρόγραµµα, στην ιστοσελίδα www.gsis.gr της 

Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων, σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα, 

πατώντας στο Μενού, «Εργαλεία» και «Σύνδεση µε Εξυπηρετητή Γ.Π.Π.Σ. 

(www.gsis.gr) 

 

 

Εικόνα 2.26 Υποβολή ηλεκτρονικά του Κ.Β.Σ. 
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2.1.5  Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ.) 

 

Μέσω TaxisNet γίνεται πλέον η υποβολή φόρου µισθωτών υπηρεσιών. Για τη 

διαχειριστική χρήση 2010 και 2011, οι αρχικές (εµπρόθεσµες και εκπρόθεσµες) 

προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών, υποβάλλονται από 15 

Φεβρουαρίου 2011 µέσω διαδικτύου, στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραµµατείας 

Πληροφορικών Συστηµάτων (Γ.Γ.Π.Σ.).  

Στην αρµόδια ∆ΟΥ υποβάλλονται υποχρεωτικά οι τροποποιητικές 

προσωρινές δηλώσεις απόδοσης φόρου µισθωτών υπηρεσιών διαχειριστικής χρήσης 

2011.Οι υπόχρεοι οφείλουν να δώσουν εντολή πληρωµής σε τράπεζες που έχουν 

συµβληθεί µε το Υπουργείο Οικονοµικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή, µέχρι 

την καταληκτική ηµεροµηνία.  

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής της δήλωσης, το σύστηµα παράγει το 

σηµείωµα για πληρωµή του φόρου όπου περιέχεται η «Ταυτότητα Πληρωµής», 

στοιχείο απαραίτητο για να δοθεί η εντολή πληρωµής στην τράπεζα. Η προθεσµία 

υποβολής είναι µέχρι την 20ή ηµέρα των µηνών Μαρτίου, Μαΐου, Ιουλίου, 

Σεπτεµβρίου, Νοεµβρίου και Ιανουαρίου κάθε έτους, η οποία πραγµατοποιείται 

ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του αριθµού φορολογικού µητρώου (A.Φ.M.) του 

φορολογουµένου, µε αρχή για το ψηφίο 1 την εικοστή (20ή) ηµέρα των µηνών αυτών 

και ολοκληρώνεται µέσα σε έντεκα (11) εργάσιµες ηµέρες.  

Εάν ο υπόχρεος παρακράτησης φόρου απασχολεί ή καταβάλλει συντάξεις σε 

άλλους, υποχρεούται να αποδίδει τα ποσά που παρακράτησε, κατά τη διάρκεια κάθε 

µήνα, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα του επόµενου από την παρακράτηση µήνα.  

Πάντως ως ηµεροµηνία υποβολής της δήλωσης, κατά την ηλεκτρονική υποβολή, 

θεωρείται η ηµεροµηνία πληρωµής στην τράπεζα.  

Η αρµόδια ∆.Ο.Υ. ενηµερώνεται από την Γ.Γ.Π.Σ., αµέσως µετά την λήξη 

προθεσµίας υποβολής των προσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ. και την διαπίστωση της 

καταβολής του φόρου, ανά υπόχρεο, µε ταυτόχρονη καταχώρηση των βασικών 

στοιχείων παραλαβής και πληρωµής στο σύστηµα TAXIS . 
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2.1.6 Λοιπές Υποβολές 

 

Υπάρχουν και µερικές άλλες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικά και µε τον χρόνο γίνονται και πιο πολλές. Αυτές 

είναι: 

 

1.  Το έντυπο «∆ήλωση από Ίδρυσης της επιχείρησης - (Μ5)- », το οποίο µπορεί να 

υποβληθεί είτε ως ∆ήλωση Έναρξης είτε ως ∆ήλωση Μεταβολής είτε ως ∆ήλωση 

∆ιακοπής «Υπό Ίδρυσης» Επιχείρησης, ανάλογα µε τη διαγράµµιση του στην 

αντίστοιχη γι’ αυτό ένδειξη. 

 

 

 

Εικόνα 2.27 Έντυπο Μ5 
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2. Το έντυπο Μ2 «∆ήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Φυσικού 

Προσώπου», το οποίο µπορεί να υποβληθεί για την έναρξη ή την µεταβολή 

εργασιών της επιχείρησης. 

 

 

Εικόνα 2.28 Έντυπο Μ2 (σελίδα 1/2) 
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Εικόνα 2.29 Έντυπο Μ2 (σελίδα 2/2) 
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3. Το έντυπο Μ6 «∆ήλωση ∆ραστηριοτήτων Επιχείρησης» 

 

 

Εικόνα 2.30 Έντυπο Μ6 
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4.Εισόδηµα Νοµικών προσώπων 

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων έντυπο Φ01-010.  
   Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής ∆ηλώσεων Φ-01 010 : 30/5/2011 

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων έντυπο Ε5 . 

   Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής ∆ηλώσεων Ε5 : 29/4/2011 

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

   Μέχρι 12/04/2011 για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας  

   Μέχρι 15/04/2011 για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας 

 

2. Εισόδηµα Νοµικών Προσώπων  

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων έντυπο Φ01-010.  
   Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής ∆ηλώσεων Φ-01 010 : 30/5/2011 

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων έντυπο Ε5 . 

   Καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής ∆ηλώσεων Ε5 : 29/4/2011 

-∆ήλωση Εισοδήµατος Νοµικών Προσώπων µη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα 

• Μέχρι 12/04/2011 για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας 
• Μέχρι 15/04/2011 για τα νοµικά πρόσωπα που τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας. 

 

3. Υποβολή ∆ήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2010 

Η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Ε9 µπορεί να πραγµατοποιηθεί απο 1/6/2011 

έως και 30/6/2011 ( ΠΟΛ:1022/ 3-2-2011) 

 

4. ∆ήλωση αλλαγής ΚΑ∆ 

5. Υποβολή Αιτήσεων Επιστροφής ΦΠΑ/VAT REFUND 

 

6. Ενηµέρωση Εκκαθάρισης ∆είτε αν η Φορολογική σας ∆ήλωση έχει 

εκκαθαριστεί. H υπηρεσία είναι διαθέσιµη ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής της 

Φορολογικής σας ∆ήλωσης (στη ∆.Ο.Υ. ή µέσω διαδικτύου). 

7.  Εκδοση Φορολογικής Ενηµερότητας Κάντε αίτηση για την απόκτηση έγκυρης 

Φορολογικής Ενηµερότητας. Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώσετε τη Φορολογική 

Ενηµερότητα σε πραγµατικό χρόνο. Η Φορολογική Ενηµερότητα θεωρείται έγκυρη 

για κάθε νόµιµη χρήση βάσει της 2837/0030/11-11-2003 (ΦΕΚ 1685/Β) υπουργικής 

απόφασης. 



 57

8.  Εγκυρότητα Φορολογικών Στοιχείων. Μπορέιτε να ελέγξτε την εγκυρότητα των 

στοιχείων ενός εκκαθαριστικού σηµειώµατος φόρου εισοδήµατος ανεξαρτήτως του 

τρόπου έκδοσής του. Ελέγξτε την εγκυρότητα µιας Φορολογικής Ενηµερότητας 

που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά. Ελέγξτε την εγκυρότητα του αριθµού Φ.Π.Α. - 

V.I.E.S.  

 

9.  Περαίωση Ν.3888/2010 : Μπορείτε να δείτε και να εκτυπώστε το Εκκαθαριστικό 

Σηµείωµα Περαίωσης (Ν. 3888/2010)  

 

10.  e- Εντυπα : ∆είτε και εκτυπώστε ή αποκτήστε µέσω fax τα πιο συχνά 

χρησιµοποιούµενα έντυπα και δηλώσεις κατά τις συναλλαγές σας µε τους φορείς του 

Υπουργείου Οικονοµικών. 

 

11.  e- Οχήµατα : ∆είτε τα στοιχεία των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων ή / και 

δικύκλων και µπορείτε να δηλώστε και αποστείλετε αυτόµατα τις όποιες αλλαγές. 

 

12.  Υπηρεσίες ICIS Ηλεκτρονική Υπηρεσία ∆ιαµετακόµισης Υποβάλετε και 

αποστείλετε στα Τελωνεία τις ∆ηλώσεις Κοινοτικής ∆ιαµετακόµισης σύµφωνα µε 

την Τ1632/25/Β0019/20-3-2007 ΑΥΥΟ (ΦΕΚ 569/Β/20-4-2007). Σύµφωνα µε την 

Τ4299/90/Β0019/12-9-2007 εφαρµόζεται προαιρετικά από την 1/10/2007 και 

υποχρεωτικά από τις 5/11/2007 

 

13. Υπηρεσίες ICISnet Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ICISnet Περιβάλλον Ελέγχου και 

∆οκιµών για συναλλασσόµενους 

 

14. TAXISphone Υπηρεσία που επιτρέπει στους πολίτες να λαµβάνουν έγκυρη 

Φορολογική Ενηµερότητα µέσω πιστοποιηµένων φορέων µε τους οποίους 

συναλλάσσονται (ισχύει για Τράπεζες, Συµβολαιογράφους και Υπηρεσίες του 

∆ηµοσίου Τοµέα και του Ευρύτερου ∆ηµοσίου Τοµέα όπως Κ.Ε.Π., Οργανισµούς 

Κοινής Ωφέλειας και Ο.Τ.Α.).Η υπηρεσία επιτρέπει επίσης την έκδοση ΕΓΚΥΡΟΥ 

Eκκαθαριστικού Σηµειώµατος µέσω των Κ.Ε.Π. και των φορέων του ∆ηµοσίου 

Τοµέα. 
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2.2 Υποχρεώσεις προς Ι.Κ.Α. 

2.2.1 Εγγραφή στο δικτυακό τόπου του Ι.Κ.Α. 

 

Το ΙΚΑ διαθέτει ένα πολύ αναπτυγµένο δικτυακό τόπο. Μέσα από αυτόν, 

µπορεί να αντλήσει κάποιος  µια σειρά από πληροφορίες που, διαφορετικά, θα 

απαιτούσε πολύ χρόνο για να τις λάβει. Ενδεικτικά κάποιες από τις πληροφορίες και 

τις υπηρεσίες που µπορεί να έχει κάποιος µέσω Internet από το ΙΚΑ: 

• τελευταία νέα: για παράδειγµα, οι τελευταίες προθεσµίες υποβολής Αναλυτικής 

Περιοδικής ∆ήλωσης (ΑΠ∆), τα ανανεωµένα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν, 

κλπ 

• απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις: για παράδειγµα, "ποια δικαιολογητικά 

απαιτούνται για την έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας;", "πόσες ηµέρες 

αναρρωτικής άδειας χορηγεί το ΙΚΑ;", κλπ 

• πληροφορίες για όλες τις προµήθειες του ΙΚΑ 

• όλα τα έντυπα που χρειάζονται για τις συναλλαγές µε το ΙΚΑ: έντυπα για την ΑΠ∆, 

∆ήλωση Μεταβολής Στοιχείων Εργοδότη, Αίτηση Απογραφής Άµεσα Ασφαλισµένου. 

Τέλος, όπως θα δούµε παρακάτω, το ΙΚΑ δίνει τη δυνατότητα να υποβάλει 

κάποιος την ΑΠ∆ εξ’ ολοκλήρου µέσω Internet.  

Για να χρησιµοποιήσει κάποιος όλα τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει το ΙΚΑ 

µέσω internet, πρέπει να επισκεφτεί τον δικτυακό του τόπο (www.ika.gr).  

Αφού επισκεφτούµε το δικτυακό τόπο του ΙΚΑ (εικόνα 4), ακολουθούµε τα 

παρακάτω βήµατα: 

 

• Επιλέγουµε την Ελληνική γλώσσα 

• Επιλέγουµε "Εγγραφή" 

• Επιλέγουµε "Ηλεκτρονικές Συναλλαγές" 

• Επιλέγουµε "∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών ∆ηλώσεων" 

 

Στη συνέχεια, εισάγουµε ένα όνοµα και ένα κωδικό, και έτσι έχουµε 

πρόσβαση σ’ όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 
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 Εικόνα 2.31 : αρχική σελίδα δικτυακού τόπου ΙΚΑ (www.ika.gr) 

 

Στη συνέχεια, αφού έχουµε πραγµατοποιήσει την εγγραφή, µπορεί να 

ξεκινήσει να επωφελείται η επιχείρηση των διεργασιών που µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν µέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου.  

Συγκεκριµένα, ο εργοδότης κάποιας επιχείρησης µπορεί να υποβάλλει 

ηλεκτρονικά την Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.), δηλαδή την δήλωση που 

περιλαµβάνει πληροφορίες ή στοιχεία που αφορούν το χρόνο απασχόλησης κάθε 

ασφαλιζοµένου, την αµοιβή, τους κλάδους ασφάλισης, καθώς και το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών. (άρθρο 8 παρ. 6 Ν. 2972/2001). 

  Κάθε εργοδότης, που απασχολεί πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του 

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή των κλάδων και λογαριασµών των 

Οργανισµών κοινωνικής πολιτικής τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή 

συνεισπράττει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, υποχρεούται, για απασχόληση από 01/01/2002, να 

τηρεί, υποβάλλει και διαφυλάσσει Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση (Α.Π.∆.). 

  Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποχρέωση του εργοδότη για την ασφαλιστική 

τακτοποίηση των µισθωτών, δεν ολοκληρώνεται µε την καταβολή των εισφορών 

αλλά µε την έγκαιρη υποβολή του κατά περίπτωση προβλεπόµενου από την ισχύουσα 



 60

νοµοθεσία τύπου Α.Π.∆., ορθά συµπληρωµένης µε τα ακριβή στοιχεία των 

ασφαλισµένων και γι' αυτό το λόγο η παράλειψη υποβολής της συνεπάγεται για τον 

εργοδότη βαρύτατες οικονοµικές κυρώσεις. 

 

 Εξαιρούνται οριστικά από την Πανελλαδική εφαρµογή του θεσµού της Α.Π.∆. 

οι παρακάτω κατηγορίες: 

• Κατ' οίκον απασχολούµενοι σε περισσότερους από έναν εργοδότες. 

• Αποκλειστικές νοσοκόµες. 

• Ιερόδουλες. 

• Αυτοτελώς Απασχολούµενοι στο θέαµα-ακρόαµα. 

• Εργαζόµενοι στο Άγιο Όρος. 

• Ιδιοκτήτες κρεοπωλείων και οµόρρυθµα µέλη εταιρικών επιχειρήσεων (ΟΕ ή 

ΕΕ) κρεοπωλείου οι οποίοι ασφαλίζονται στον επικουρικό κλάδο ΕΤΕΑΜ 

(τ.ΙΚΑ -ΤΕΑΜ). 

   Οι εργαζόµενοι σε αυτά τα επαγγέλµατα εξακολουθούν να συναλλάσσονται 

µε το ΙΚΑ-ETAM µε τον τρόπο που ορίζουν οι ειδικές για αυτούς διατάξεις, σε 

ότι αφορά στην υποβολή στοιχείων ασφάλισης και στην καταβολή των 

ασφαλιστικών εισφορών. 

Συνοπτικά, ο διαδικτυακός τόπος προσφέρει τα εξής : (εικόνα 5) 
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Εικόνα 2.32 : Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠ∆ 

2.2.2. Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης 

 

Η βασική οθόνη της κύριας θεµατικής ενότητας «Ηλεκτρονική Υποβολή Α.Π.∆.» 

είναι η εξής:  
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Εικόνα 2.33 Είσοδος στην ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.∆. 

 

 

• ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών ∆ηλώσεων: Επιλέγεται όταν επιθυµεί κάποιος να 

υποβάλλει µία νέα δήλωση Α.Π.∆. ή να διαχειριστεί µία εκκρεµή δήλωση Α.Π.∆. που 

δεν έχει ακόµα οριστικοποιηθεί/υποβληθεί.  

• ∆ιαχείριση Λογαριασµού: Επιλέγεται όταν επιθυµεί κάποιος να δει τα στοιχεία των 

υποβληθεισών δηλώσεων Α.Π.∆. που έχει υποβάλλει µέχρι τη δεδοµένη χρονική 

στιγµή, ή να µεταβάλλει βασικά στοιχεία του λογαριασµού του(PIN, PUK, Username, 

email, κ.τ.λ.) καθώς επίσης και να διαχειριστεί Οικοδοµοτεχνικά Έργα (Εισαγωγή, 

Μεταβολή, ∆ιαγραφή Οικοδ/κού Έργου).  
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Εικόνα 2.34 Είσοδος στη ∆ιαχείριση Ηλεκτρονικών ∆ηλώσεων 

Μέσω της οθόνης αυτής πραγµατοποιείται η είσοδος στη «∆ιαχείριση 

Ηλεκτρονικών ∆ηλώσεων» (Α.Π.∆.). Εισάγουµε το Username και το PIN (κατά 

την πρώτη είσοδος µας στην Ηλεκτρονική Υποβολή θα µας ζητηθεί υποχρεωτικά να 

αλλάξουµε τους κωδικούς πρόσβασης PIN, PUK που µας έχουν αποσταλεί από το 

ΙΚΑ).  

Το Username που δίνεται στους χρήστες των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών είναι 

µε λατινικούς χαρακτήρες και δεν έχει διαφορά εάν πληκτρολογηθεί µε κεφαλαίους ή 

πεζούς χαρακτήρες.  

Τα αρχικά PIN και PUK που αποστέλλονται στους χρήστες, αποτελούνται 

µόνο από νούµερα. Κατά την αλλαγή τους από τους χρήστες µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν νούµερα, ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες κεφαλαίοι ή πεζοί, 

σύµβολα, ή συνδυασµός και των τριών (µέχρι 12 χαρακτήρες). 
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∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ 

 

Εικόνα 2.35 

 
 
 

•   Νέα/Εκκρεµή ∆ήλωση: Με αυτή την επιλογή έχουµε τη δυνατότητα να υποβάλλουµε 

µια νέα ή να διαχειριστούµε µια εκκρεµή (µη οριστικοποιηµένη) δήλωση Α.Π.∆.  

• Υποβληθείσες ∆ηλώσεις: Με αυτή την επιλογή έχουµε τη δυνατότητα να 

ενηµερωθούµε για όλες τις οριστικοποιηµένες δηλώσεις που έχουµε υποβάλλει µέχρι 

τη δεδοµένη χρονική στιγµή και να εκτυπώσουµε το αποδεικτικό παραλαβής της 

δήλωσης.  

 

Επιλέγουµε τη νέα δήλωση: 
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Περιεχόµενο της Α.Π.∆..  

 

 

Εικόνα 2.36 Α.Π.∆. 

 

Η Α.Π.∆. περιλαµβάνει στοιχεία της χρονικής περιόδου στην οποία 

αναφέρεται (µήνας για οικοδοµοτεχνικά έργα - τρίµηνο για κοινές επιχειρήσεις).    

Περιέχει τα αναγκαία υπολογιστικά και ασφαλιστικά στοιχεία, ώστε να 

προσδιορίζεται επακριβώς η ταυτότητα του εργοδότη και των απασχολουµένων του, 

καθώς και η ορθή υπαγωγή τους στην ασφάλιση. 

Επίσης περιλαµβάνει αναδροµικές αποδοχές σε εφαρµογή Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας, αναπροσαρµογή τεκµαρτών ηµεροµισθίων, απόφασης 

∆ιαιτησίας, δικαστικής απόφασης, επιχορηγήµατα (bonus), επίδοµα ισολογισµού, 
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δώρα εορτών, επίδοµα αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της 

χρονικής περιόδου στην οποία αναφέρεται η Α.Π.∆. 

ΤΥΠΟΙ ΑΠ∆ 

Κανονική Α.Π.∆. (κωδικός 01) 

Υποβάλλεται από κάθε εργοδότη που απασχολεί πρόσωπο ή πρόσωπα που 

υπόκεινται στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ETAM στις προθεσµίες που αναφέρονται 

παρακάτω. 

   Με την ΑΠ∆ αυτή δηλώνονται τα στοιχεία απασχόλησης (ηµέρες εργασίας, 

αποδοχές, ειδικότητα κ.λ.π) των απασχολουµένων του εργοδότη, που αφορούν τη 

χρονική περίοδο αναφοράς της Α.Π.∆. (µήνας για οικοδοµοτεχνικά έργα - τρίµηνο 

για κοινές επιχειρήσεις), καθώς επίσης και οι αναδροµικές αποδοχές που 

καταβάλλονται σε εφαρµογή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σε αναπροσαρµογή 

τεκµαρτών ηµεροµισθίων, σε εκτέλεση απόφασης ∆ιαιτησίας, δικαστικής απόφασης, 

οι αποδοχές από επιχορηγήµατα (bonus), από επίδοµα ισολογισµού, δώρων εορτών, 

επιδόµατος αδείας και λοιπές αποδοχές εφόσον καταβλήθηκαν εντός της χρονικής 

περιόδου στην οποία αναφέρεται η Α.Π.∆. 

Επανυποβολή Α.Π.∆. (κωδικός 03) 

Υποβάλλεται για τη διόρθωση των λαθών, που εντοπίστηκαν κατά την 

επεξεργασία των Α.Π.∆. και γνωστοποιήθηκαν στον εργοδότη. 

Συµπληρωµατική Α.Π.∆. (κωδικός 04) 

Συµπληρωµατική (04) Α.Π.∆ µέσω διαδικτύου µπορεί να υποβληθεί µόνο 

εντός της ίδιας προθεσµίας που ορίζεται για την υποβληθείσα Κανονική ΑΠ∆ (01) 

που πρόκειται να συµπληρώσει. Μετά την λήξη της σχετικής προθεσµίας η υποβολή 

της Συµπληρωµατικής (04) Α.Π.∆. γίνεται µόνο στο κατά τόπο αρµόδιο Υποκ/µα ή 

Παρ/µα Ι.ΚΑ. - ΕΤΑΜ. 

  Η Α.Π.∆. υποβάλλεται για κάθε ηµερολογιακό τρίµηνο από όλους τους 

εργοδότες.  
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 Υπόχρεοι υποβολής αποκλειστικά µέσω ∆ιαδικτύου είναι: 

• Όλοι οι εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (νοµικά πρόσωπα και φυσικά 

πρόσωπα ανεξαρτήτως αριθµού εργαζοµένων) 

• Το ∆ηµόσιο, τα Νοµικά Πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου (Ν.Π.∆.∆.) και οι 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθµού) 

• Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά οικοδοµικά έργα µε το σύστηµα της 

αντιπαροχής. 

• Εργοδότες που εκτελούν ιδιωτικά τεχνικά έργα µε ανάθεση ή εργολαβία. 

• Εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα µε αυτεπιστασία, οι οποίοι 

απασχολούν περισσότερους από τρείς εργαζόµενους. 

• Εργοδότες που εκτελούν δηµόσια έργα κατά την έννοια του άρθρου 8 παρ. 5 

εδάφιο ε΄ του α.ν. 1846/51 (µε ανάθεση ή εργολαβία), οι οποίοι απασχολούν 

περισσότερους από τρείς εργαζόµενους. 

Προθεσµία υποβολής Α.Π.∆. µέσω ∆ιαδικτύου 

 

  Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων (πλην ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α. α΄ & β΄ 

βαθµού). 

 

  Η προθεσµία υποβολής αρχίζει την πρώτη (ηµερολογιακή) ηµέρα του µήνα, 

που έπεται του ηµερολογιακού τριµήνου στο οποίο αναφέρονται οι Α.Π.∆. και λήγει 

ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του Αριθµού Μητρώου του Εργοδότη (Α.Μ.Ε.) ως 

ακολούθως : 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 1, την 11η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 2, την 10η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 3, την 9η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 4, την 8η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 5, την 7η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 
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• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 6, την 6η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 7, την 5η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 8, την 4η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 9, την 3η πριν από 

το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 10, 20, 30, 40 και 

50 την προτελευταία πριν από το τέλος του µήνα ηµέρα. 

• Για τους εργοδότες που ο αριθµός µητρώου τους λήγει σε 60, 70, 80, 90 και 

00 την τελευταία ηµέρα του µήνα. 

Μετά την εκκαθάριση της υποβολής της Α.Π.∆. µπορούµε να µεταβούµε στην 

ιστοσελίδα του ika.gr και να ζητήσουµε έκδοση ασφαλιστικής ενηµερότητας. 

 

Εικόνα 2.37 Έκδοση Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενηµερότητας 
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Από 6/2/2004, οι εργοδότες που είναι πιστοποιηµένοι ή θα πιστοποιηθούν στο 

µέλλον για ηλεκτρονική υποβολή της Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης αποκτούν 

πλέον και τη δυνατότητα να ζητούν και να λαµβάνουν ηλεκτρονικά Ασφαλιστική 

Ενηµερότητα..  Η υπηρεσία αυτή παρέχεται µε βάση την Υπουργική Απόφαση 

Φ11321/26586/1706 ΦΕΚ Β 1818 5-12-2003 (εγκ. ΙΚΑ 9/04).  

Ο εργοδότης - πιστοποιηµένος χρήστης έχει άµεση πρόσβαση στην νέα 

υπηρεσία κάνοντας χρήση των ίδιων κωδικών πρόσβασης, που ήδη έχει στην κατοχή 

του, για την ηλεκτρονική υποβολή ΑΠ∆. Μετά την επιτυχή εισαγωγή στο σύστηµα, ο 

χρήστης καλείται να συµπληρώσει τη φόρµα αίτηση-δήλωση χορήγησης 

ασφαλιστικής ενηµερότητας και συγκεκριµένα να συµπληρώσει - επιλέξει: 

• Τη διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον είναι διαφορετική από τη διεύθυνση 

έδρας) που υπάρχει στο Μητρώο του ΙΚΑ.  

• Τους λόγους που αιτείται την ασφαλιστική ενηµερότητα (πρέπει να επιλεγεί 

τουλάχιστον µια αιτιολογία).  

• Όλους (τέσσερις) τους όρους της υπεύθυνης δήλωσης.  

Με τη συµπλήρωση και υποβολή της αίτησης χορήγησης κι εφόσον µε βάση τα 

επεξεργασµένα από το ΙΚΑ στοιχεία πληρούνται οι προϋποθέσεις, ο εργοδότης-

πιστοποιηµένος χρήστης λαµβάνει και εκτυπώνει (σε όσα αντίγραφα επιθυµεί) τη 

Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας. 

Συγκεκριµένα µέσω της νέας Υπηρεσίας χορηγούνται: 

• Βεβαιώσεις Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για κάθε νόµιµη χρήση (εκτός 

είσπραξης Λογαριασµού ∆ηµοσίου Τεχνικού Έργου), διάρκειας 6 µηνών από 

την ηµεροµηνία έκδοσης τους (Εγκύκλιος 81/03).  

• Βεβαίωση Ασφαλιστικής Ενηµερότητας για Θεώρηση Φορολογικών Βιβλίων 

& Στοιχείων διάρκειας 12 µηνών από την ηµεροµηνία έκδοσης τους 

(Εγκύκλιος 81/03).  

Σε περίπτωση που σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα επεξεργασµένα στοιχεία, 

δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για την έκδοση της Βεβαίωσης Ασφαλιστικής 

Ενηµερότητας από την υπηρεσία ή εντοπίζεται οφειλή (έστω και αν έχει ρυθµιστεί 
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και τηρούνται οι όροι της ρύθµισης), ο εργοδότης λαµβάνει σχετική απάντηση µε την 

προτροπή να απευθυνθεί στο υποκατάστηµα που υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. 

Επιπλέον το σύστηµα δίνει στους χρήστες δυνατότητα επισκόπησης των 

αιτήσεων που έχουν καταθέσει ηλεκτρονικά. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι από τη νέα υπηρεσία δεν µπορούν να εξυπηρετηθούν: 

• Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που έχουν αυτοτελώς ή παράλληλα µε την 

άσκηση άλλης επιχειρηµατικής δραστηριότητας (π.χ. κοινή επιχείρηση) και 

την ιδιότητα του κυρίου ή υπευθύνου εκτέλεσης οικοδοµικών ή τεχνικών 

έργων.  

• Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που οφείλουν στο ΙΚΑ έστω κι αν έχουν 

ρυθµίσει την οφειλή τους και τηρούν τους όρους της ρύθµισης.  

• Οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηρισθεί «συνυπεύθυνες» µε άλλες σύµφωνα 

µε την 732/95 γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Εγκύκλιος 17/96).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Συµπεράσµατα – Συζήτηση 
 
 
 Επιχείρηση χαρακτηρίζεται η ποριστική οικονοµική µονάδα που αποτελεί 

αυτοτελή και υπεύθυνη οργάνωση παραγωγικών συντελεστών και διαχείρισης 

συναλλαγών µε τις οποίες και επιδιώκει το µέγιστο δυνατό κέρδος. Κάθε επιχείρηση 

εκτός από τον στόχο του κέρδους έχει παράλληλα και κάποιες υποχρεώσεις που 

διέπουν τους κανόνες λειτουργίας της και είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της 

λειτουργίας τους. 

Η Εφορία αποτελεί έναν από τους ∆ηµόσιους Φορείς µε τους οποίους κάθε 

επιχείρηση έχει συχνές συναλλαγές. Μάλιστα, λόγω του ΦΠΑ, οι συναλλαγές αυτές 

πραγµατοποιούνται αρκετές φορές το χρόνο. 

Οι επιχειρήσεις είναι απαραίτητο να επικοινωνούν µε την Εφορία για: 

• Υποβολή Φορολογικής ∆ήλωσης¨ 

• Περιοδική δήλωση ΦΠΑ 

• Συγκεντρωτική κατάσταση προµηθευτών-καταναλωτών 

 

Ένας άλλος ∆ηµόσιος Φορέας µε τον οποίο κάθε επιχείρηση έχει συχνές 

συναλλαγές είναι το Ι.Κ.Α., που αφορά την ασφάλιση των εργαζοµένων σε κάθε 

επιχείρηση. Ο εργοδότης µιας επιχείρησης έχει την υποχρέωση να υποβάλλει 

αναλυτική περιοδική δήλωση και αυτό µπορεί να το κάνει µέσω του διαδικτύου. 

Μέχρι σήµερα, σε κάθε τέτοια περίπτωση έπρεπε κάποιος εργοδότης να 

επισκεφτεί τα αντίστοιχα υποκαταστήµατα στην περιοχή του, ενδεχοµένως να 

περιµένει σε µια ουρά, και µετά από κάποια ώρα να πάρει την πληροφορία που θέλει, 

να υποβάλλει ή να πάρετε το πιστοποιητικό που τον ενδιαφέρει, κλπ. 

Για κάποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις, το ίδιο ισχύει και σήµερα. 

Υπάρχουν όµως και πολλές περιπτώσεις που δεν χρειάζεται να χάσει κάποιος όλο 

αυτό το χρόνο. Όλες τις παραπάνω συναλλαγές µπορούν να πραγµατοποιηθούν 

ηλεκτρονικά. 

Ας δούµε µερικά χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Σήµερα είναι δυνατό, χωρίς 

να µετακινηθεί κάποιος από το γραφείο της επιχείρησης του να: 

• λάβει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, και τις αντίστοιχες πληροφορίες και οδηγίες που 

χρειάζεται για να υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 

• υποβάλλει τη φορολογική του δήλωση 
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• πληροφορηθεί για την κατάσταση της φορολογικής του δήλωσης 

Επίσης, µπορεί να: 

• λάβει όλα τα έντυπα (µαζί µε τις αντίστοιχες οδηγίες) που χρειάζεται να υποβάλλει 

στο ΙΚΑ (π.χ. το έντυπο Αναλυτικής Περιοδικής ∆ήλωσης – ΑΠ∆) 

• να υποβάλλει τα έντυπα αυτά µε "παραδοσιακό τρόπο" ή ηλεκτρονικά 

• να ενηµερωθεί για όλα τα θέµατα που αφορούν τη σχέση της επιχείρησής του µε το 

ΙΚΑ (π.χ. νοµικό πλαίσιο) 

• να µάθει νέα για το ΙΚΑ (π.χ. προθεσµίες υποβολής δικαιολογητικών) 

Όλα αυτά πραγµατοποιούνται εύκολα και γρήγορα µέσω του Internet, 24 ώρες 

το 24ωρο, 7 ηµέρες την εβδοµάδα, κλπ. 

Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις εφαρµογές 

που µπορούν να χρησιµοποιήσουν οι επιχειρήσεις στο διαδίκτυο, που έχουν στόχο 

την αποτελεσµατικότερη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των δηµόσιων 

φορέων. Και στην Ελλάδα, καταβάλλεται µια µεγάλη προσπάθεια για την 

αναδιοργάνωση και αυτοµατοποίηση αυτών των διαδικασιών, µε στόχο τη µείωση 

της γραφειοκρατίας. 

Και φυσικά, πρέπει να έχουµε υπόψη µας ότι η λίστα επεκτείνεται καθηµερινά 

– Ίσως σε µερικά χρόνια να υπάρχουν λίγες µόνο συναλλαγές µε τους ∆ηµόσιους 

Φορείς που δεν θα µπορούν να πραγµατοποιηθούν ηλεκτρονικά. 

 

Στην Ελλάδα υπάρχει όµως το πρόβληµα ότι πολύ επιχειρηµατίες και 

δηµόσιοι υπάλληλοι δεν γνωρίζουν να χρησιµοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή 

και το διαδίκτυο και να µην χρησιµοποιείτε. Ίσως δεν εµπιστεύονται και φοβούνται 

να το χρησιµοποιήσουν. 

 Ενώ στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες το διαδίκτυο έχει καταστεί 

αξιοποιήσιµο εργαλείο ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες στις δηµόσιες υπηρεσίες, 

αποφεύγοντας τη γραφειοκρατία, η Ελλάδα καταλαµβάνει την τελευταία θέση µεταξύ 

των 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, βάσει των αποτελεσµάτων της 9ης 

έκθεσης για την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, η 

διαθεσιµότητα των διαδικτυακών δηµόσιων υπηρεσιών είναι κατά µέσο όρο στην ΕΕ 

στο 82%, ενώ στην Ελλάδα βρίσκεται στο 48%.  

Η ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερες κυβερνητικές υπηρεσίες, όπως 

επισηµαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτός από τον περιορισµό της γραφειοκρατίας 

για τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, συµβάλλει στην περικοπή δαπανών για τη 
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δηµόσια διοίκηση. Τα κράτη µέλη όπου οι βασικές δηµόσιες υπηρεσίες είναι πλήρως 

διαθέσιµες ∆ιαδικτυακά µπορούν να καταστήσουν τη ζωή ευκολότερη για τους 

πολίτες και τις επιχειρήσεις, µειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος τους.  

 

Παρόλο που υπάρχει το δικτυακό σύστηµα στην Ελλάδα, δεν είναι πλήρες και 

σε πολλές περιπτώσεις, δεν µπορείς να ολοκληρώσεις κάτι ηλεκτρονικά χωρίς να 

πρέπει να πάς στην δηµόσια υπηρεσία για να πάρεις η να δώσεις κάποια έγγραφα που 

θα σου ζητηθούν. Αυτό οδηγεί στο να µην µπει στον κόπο να ξεκινήσει κάποιος 

ηλεκτρονικά και να κάνει την δουλεία απευθείας από την δηµόσια υπηρεσία.  

 

Είναι ένα καινούργιο σύστηµα, η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων των 

επιχειρήσεων µέσο διαδικτύου στην Ελλάδα, και µε τον χρόνο θα καλυτερέψει και θα 

διευκολύνει την δουλεία σε παρά πολλούς ανθρώπους.  
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