Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ
Ο διαχειριστής εκπροσωπεί την γερμανική ΕΠΕ και ενεργεί επ'ονόματι αυτής κάθε πράξη
διαχείρισης.
Ποιος μπορεί να γίνει διαχειριστής σε μία γερμανική ΕΠΕ
Διαχειριστής μίας γερμανικής Ε.Π.Ε, μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο πλήρως ικανό
για δικαιοπραξία. Ο διαχειριστής, δεν πρέπει απαραίτητα να είναι ταυτόχρονα και εταίρος.
Διαχειριστής μπορεί να είναι και αλλοδαπός. Δεν απαιτείται να έχει κατοικία στη
Γερμανία, πρέπει όμως να διασφαλιστεί ότι υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος στη Γερμανία,
στον οποίο μπορούν να απευθυνθούν οι δημόσιες υπηρεσίες.
Διαχειριστής δεν μπορεί να γίνει όποιος έχει καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα.
Σε εταιρίες που ασκούν δραστηριότητες που χρειάζεται αδειοδότηση (π.χ. με σκοπό την
μεταφορά προσώπων) μπορεί να απαιτεί ο νόμος να διαθέτει ο διαχειριστής κάποια ειδικά
επαγγελματικά προσόντα. Στις βιοτεχνίες πρέπει να διαθέτει τα προσόντα που προβλέπει η
νομοθεσία περί βιοτεχνιών ή ο ίδιος ο διαχειριστής ή κάποιος προϊστάμενος/επιστάτης, τον
οποίο έχει προσλάβει η εταιρεία.
Πώς διορίζεται ο διαχειριστής σε μία γερμανική Ε.Π.Ε
Ο διαχειριστής σε μια γερμανική Ε.Π.Ε, διορίζεται από τη συνέλευση των εταίρων. Ο
διορισμός του, καθώς και κάθε αλλαγή στο πρόσωπο του διαχειριστή πρέπει να
δημοσιεύεται στο εμπορικό μητρώο. Ο διορισμός μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή.
Σύμβαση εργασίας
Η σχέση του διαχειριστή με την εταιρεία είναι διπλή.
Ο διαχειριστής προσλαμβάνεται αφενός από την εταιρεία με σύμβαση εργασίας,
προκειμένου να εργαστεί ως υπάλληλος σε αυτή, ενώ από την άλλη του ανατίθεται η
διαχειριστική εξουσία με διορισμό από τη συνέλευση των εταίρων.
Εδώ πρέπει σημειωθεί, ότι ενώ ο διορισμός του ως διαχειριστή μπορεί να ανακληθεί
/τροποποιηθεί ανά πάσα στιγμή από τη συνέλευση των εταίρων, στη σύμβαση εργασίας
πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνηθείσες ή εκ του εργατικού νόμου θεσπισμένες προθεσμίες
καταγγελίας. Έως τότε συνεχίζει να ισχύει η σύμβαση εργασίας, με αποτέλεσμα να πρέπει
η εταιρεία να συνεχίζει να πληρώνει τον μισθό του διαχειριστή και τυχόν αποζημίωση σε
περίπτωση απόλυσης.
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Εκπροσώπηση της εταιρείας
Η γερμανική Ε.Π.Ε. εκπροσωπείται προς τα έξω από τον διαχειριστή της. Χωρίς
διαχειριστή, η ΕΠΕ είναι ανίκανη για δράση προς παραγωγή έννομων αποτελεσμάτων.
Η εξουσία εκπροσώπησης, δεν μπορεί περιοριστεί απέναντι σε τρίτα πρόσωπα. Εάν ο
διαχειριστής ενεργεί στο όνομα της εταιρείας, δεσμεύει την γερμανική Ε.Π.Ε.
Στην εσωτερική της σχέση με τον διαχειριστή, η εταιρεία μπορεί να περιορίσει την
εξουσία του με αποτέλεσμα αυτός, σε περίπτωση υπέρβασης της εξουσίας εκπροσώπησης,
να οφείλει αποζημίωση στην εταιρεία.
Η διαχείριση της γερμανικής Ε.Π.Ε
Η εξουσία διαχείρισης του διαχειριστή μίας γερμανικής ΕΠΕ, συμπεριλαμβάνει όλες τις
πραγματικές και νομικές ενέργειες της καθημερινής διαχείρισης, οι οποίες περιγράφονται
στο σκοπό της εταιρείας.
Ευρύτερες πράξεις διαχείρισης, όπως δημοσίευση αποτελεσμάτων χρήσης, διανομή
κερδών , διορισμός, ανάκληση και απόλυση διαχειριστή ανάγονται στην αρμοδιότητα της
συνέλευσης των εταίρων.
Το καταστατικό της εταιρείας, μπορεί να περιορίσει τις αρμοδιότητες του διαχειριστή ή να
απαιτεί προηγούμενη έγκριση της συνέλευσης των εταίρων.
Η συνέλευση των εταίρων γενικότερα, έχει το δικαίωμα να δίνει εντολές στον διαχειριστή.
Υποχρέωση πίστης απέναντι στη εταιρεία
Την βασική εφαρμογή αυτού του γενικού κανόνα δικαίου, αποτελεί η απαγόρευση της
εκμετάλλευσης της ιδιότητας του διαχειριστή για προσωπικό όφελος και εις βάρος της
εταιρείας (π.χ. Πλουτισμός ή παράβαση της απαγόρευσης ανταγωνισμού).
Σύγκλιση συνελεύσεων των εταίρων
Η συνέλευση των εταίρων συγκαλείται (εκτός από ειδικές περιπτώσεις) από τον
διαχειριστή της εταιρείας. Εάν δεν ορίζεται κάτι άλλο στο καταστατικό, ο διαχειριστής
αποστέλλει σε όλους τους εταίρους πρόσκληση με συστημένη επιστολή μία εβδομάδα πριν
από τη σύγκλιση της συνέλευσης. Σε αυτή την πρόσκληση, πρέπει να αναφέρεται ο τόπος
και ο χρόνος της συνέλευσης καθώς και η ημερησία διάταξη.
Υποχρέωση παροχής πληροφοριών
Ο διαχειριστής έχει υποχρέωση άμεσης παροχής πληροφοριών προς κάθε εταίρο. Εάν του
ζητηθεί από κάποιον εταίρο, πρέπει να του παρέχει πρόσβαση στα έγγραφα και τα βιβλία
της εταιρείας προκειμένου να λάβει γνώση.
Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε
Σχετικά με την ευθύνη του διαχειριστή γερμανικής Ε.Π.Ε, πρέπει να διακριθούν δύο
περιπτώσεις: η ευθύνη του διαχειριστή στην εσωτερική σχέση (δηλαδή έναντι των
εταίρων) και στην εξωτερική σχέση (δηλαδή έναντι τρίτων).
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Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε έναντι της εταιρίας
Σύμφωνα με την § 43 I του Γερμανικού Κώδικα περί Ε.Π.Ε, ο διαχειριστής πρέπει στις
υποθέσεις της Ε.Π.Ε να τηρεί την επιμέλεια που θα κατέβαλλε στις προσωπικές του
υποθέσεις. Εάν δεν τηρήσει αυτήν την αρχή, ενδέχεται να προκύψουν απαιτήσεις
αποζημίωσης. Σε περίπτωση που ενεργεί με εντολή των εταίρων, η ευθύνη του δεν
αποκλείεται αυτομάτως.
Ο διαχειριστής οφείλει να ενημερώνεται συνεχώς για όλα τα οικονομικά στοιχεία και τα
σημαντικά περιστατικά. Εάν δίνει εντολές σε άλλους, φέρει την ευθύνη για το
αποτέλεσμα. Επίσης πρέπει να επιβλέπει το λογιστήριο. Ακόμη και σε περιπτώσεις που
υπάρχουν περισσότεροι διαχειριστές, ο κάθε διαχειριστής φέρει τη συνολική ευθύνη.
Εκτός της ως άνω συνολικής ευθύνης υπάρχουν μεταξύ άλλων και οι εξής ειδικότερες
ευθύνες:
• σε περίπτωση που διανέμονται χρήματα από το κατατεθειμένο κεφάλαιο που πρέπει να
υπάρχει για την διατήρηση του εταιρικού κεφαλαίου
• σε περίπτωση που χαθεί το 50 % του εταιρικού κεφαλαίου και δεν συγκληθεί συνέλευση
των εταίρων
• σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι διατάξεις της λογιστικής των εταιριών (Γερμανικής
νομοθεσίας)
Ευθύνη του διαχειριστή Γερμανικής Ε.Π.Ε έναντι τρίτων
Σχετικά με την ευθύνη έναντι τρίτων ισχύει ο κανόνας, ότι για τις εταιρικές υποχρεώσεις
ευθύνεται η Ε.Π.Ε. με την εταιρική της περιουσία. Ο διαχειριστής ευθύνεται ατομικά μόνο
κατ' εξαίρεση και υπό την προϋπόθεση κάποιας παράβασης των καθηκόντων του.
Ατομική ευθύνη του διαχειριστή κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας
Κατά την εκπροσώπηση της εταιρείας μπορεί να προκύψει ατομική ευθύνη του
διαχειριστή, εάν δεν καταστήσει ξεκάθαρο ότι ενεργεί ως διαχειριστής της εταιρείας και ο
αντισυμβαλλόμενος ως εκ τούτου θεωρεί ότι συνάπτει σύμβαση με τον ίδιο. Επίσης,
υπάρχει ευθύνη στην περίπτωση που είναι ξεκάθαρο ότι ενεργεί ως διαχειριστής, αλλά
δεσμεύεται να αναλάβει την ευθύνη για τις απαιτήσεις του αντισυμβαλλόμενου.
Ευθύνη για λογιστικές και φορολογικές υποχρεώσεις
Ο διαχειριστής της γερμανικής ΕΠΕ αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις ενός εργοδότη. Εντός
του πλαισίου αυτού, πρέπει να υποβάλει τις μηνιαίες δηλώσεις για τον ΦΠΑ και τον φόρο
εισοδήματος. Επίσης, πρέπει να παρακρατεί τον φόρο εισοδήματος για λογαριασμό των
εργαζομένων και να τον αποδίδει στην εφορία. Το ίδιο ισχύει και για το ΦΠΑ.
Σε περίπτωση που, από πρόθεση ή βαριά αμέλεια, δεν εκτελέσει τα καθήκοντα του,
ευθύνεται για τα ποσά αυτά με την προσωπική του περιουσία και επιπλέον προβλέπονται
ποινικές ευθύνες.
Ο διαχειριστής ευθύνεται και για την ορθή τήρηση των βιβλίων και τον ισολογισμό
(μεταξύ άλλων η εταιρική χρήση και η έκθεση δραστηριοτήτων). Σε σχετική παράβαση
καθήκοντος προκύπτει εκτός από την ευθύνη έναντι της εταιρείας και ευθύνη έναντι των
δανειστών της εταιρείας, εφόσον η παράβαση τελέστηκε με πρόθεση και αντιβαίνει στα
χρηστά ήθη. Σε περίπτωση που η παράβαση του καθήκοντος οδηγήσει σε καθυστερημένη
η ελλιπή πληρωμή φόρων, ο διαχειριστής ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία.
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Ευθύνη για υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης
Ο διαχειριστής πρέπει να μεριμνήσει για τις υποχρεώσεις της γερμανικής Ε.Π.Ε απέναντι
στους φορείς. Οφείλει να εκδώσει ΑΜ της εταιρείας στον ΟΑΕΔ προκειμένου να μπορεί
να απασχολεί αλλοδαπούς εργαζόμενους και να δηλώνει τους εργαζόμενους στους
αρμόδιους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης, πρέπει να δηλώσει τους εργαζόμενους
στο ταμείο ασφαλίσεως ασθένειας. Τα ποσά για τα ταμεία ασφαλίσεως ασθένειας,
ασφαλίσεως συντάξεως και ΟΑΕΔ πρέπει να αποδίδονται στον φορέα κοινωνικής
ασφάλισης. Ο διαχειριστής ευθύνεται, αστικά και ποινικά, για τυχόν ποσά τις κοινωνικής
ασφάλισης που έχει παρακρατήσει αλλά δεν έχουν αποδοθεί στον φορέα.
Σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό, πρέπει αυτό να δηλωθεί στον φορέα
ασφάλισης ατυχημάτων της οικείας επαγγελματικής ένωσης, να βεβαιωθούν οι αμοιβές
και να πληρωθούν οι συνδρομές.
Επίσης, ο διαχειριστής λόγω της υποχρέωσης αρωγής του εργοδότη πρέπει να λάβει όλα
τα απαραίτητα μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων, ειδάλλως διακινδυνεύει την επιβολή
προστίμου.
Ευθύνη στην πτώχευση της εταιρείας
Εάν η εταιρεία βρεθεί σε παύση πληρωμών, ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να
καταθέσει αίτηση για την έναρξη της πτωχευτικής διαδικασίας εντός τριών εβδομάδων
από την έναρξη της παύσης πληρωμών. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση υπέρβασης του
ορίου πίστωσης και υπερχρέωσης της εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν προβεί στην
κατάθεση της αίτησης, διώκεται και ποινικά.
Εάν ο διαχειριστής προβεί σε πληρωμές μετά την παύση πληρωμών, ευθύνεται προσωπικά
έναντι της εταιρίας, εκτός εάν αυτές γίνονται σύμφωνα με την επιμέλεια που θα κατέβαλλε
για τις προσωπικές του υποθέσεις. Οι δανειστές δεν έχουν απ' ευθείας απαίτηση κατά του
διαχειριστή.
Εάν συνάψει συμβάσεις μετά την παύση πληρωμών, οι οποίες προβλέπουν την παροχή
υπηρεσιών πριν την πληρωμή, ευθύνεται ο ίδιος απέναντί στους τρίτους.
Ευθύνη έναντι των δανειστών σε περίπτωση αλλαγής εταίρων
Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να δηλώνει κάθε αλλαγή εταίρων στο Εμπορικό
Μητρώο καταθέτοντας ενημερωμένη κατάσταση των εταίρων. Σε περίπτωση που
δημιουργηθεί ζημιά στους δανειστές επειδή δεν γνώριζαν την αλλαγή του εταίρου,
ευθύνεται ο διαχειριστής με την προσωπική του περιουσία.
Ευθύνη σε περιπτώσεις μη έγκαιρης υποβολής οικονομικών καταστάσεων
Ο διαχειριστής έχει την υποχρέωση να υποβάλει το αργότερο 12 μήνες μετά την πάροδο
της επόμενης χρήσης τις οικονομικές καταστάσεις στο ηλεκτρονικό ΦΕΚ (elektronischer
Bundesanzeiger). Εάν δεν προβεί στην έγκαιρη υποβολή, μπορεί να του επιβληθεί
πρόστιμο ύψους τουλάχιστον 2.500 €.
Ευθύνη σε περιπτώσεις παράβασης του δικαίου ανταγωνισμού
Εάν η εταιρία προβεί σε ενέργειες που παραβιάζουν το δίκαιο ανταγωνισμού ευθύνεται
εκτός της εταιρείας και ο διαχειριστής ατομικά.
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Ευθύνη σε περιπτώσεις παράβασης των υποχρεώσεών του ως θεματοφύλακα
Ο διαχειριστής τελεί και ως θεματοφύλακας αντικειμένων που βρίσκονται στην κατοχή,
όχι όμως και στην κυριότητα, της εταιρείας. Στο πλαίσιο της λειτουργίας του αυτής, εάν
παραβιάσει την ξένη κυριότητα π.χ. δια της μεταβίβασης των αντικειμένων, ευθύνεται
ατομικά.
Προκειμένου να περιοριστεί το ρίσκο που προκύπτει από τις ευθύνες του διαχειριστή μιας
γερμανικής Ε.Π.Ε., συστήνουμε να συναφθεί ασφάλεια ευθύνης διαχειριστή (directors and
officers liability insurance).
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