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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
Αποτελεί πραγματικότητα ότι ο κόσμος των επιχειρήσεων στην πορεία του χρόνου 

έχει αλλάξει ριζικά, γεγονός που οφείλεται στις συνεχείς μεταβολές του 

περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται. Προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της νέας εποχής και να εκμεταλλευτούν με τον πιο 

αποτελεσματικό τρόπο τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται όχι μόνο στην εγχώρια 

αλλά και στη διεθνή αγορά χρειάζονται κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν τις 

επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Καθώς όμως η ανάγκη άντλησης κεφαλαίων 

γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη καθίσταται φανερό πως οι παραδοσιακές πηγές 

άντλησης κεφαλαίων όπως ο τραπεζικός δανεισμός δεν επαρκεί να καλύψει αυτές τις 

ανάγκες και συνεπώς κρίνεται αναγκαίο να μπορούν να  απευθυνθούν σε ένα 

ευρύτερο κύκλο χρηματοδοτών. Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρίας, γίνεται δυνατή η εξήγηση για τον ολοένα και 

μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων που υιοθετούν τη συγκεκριμένη εταιρική μορφή. 

 Όμως ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διοίκησης, που αποτελεί ένα από τα 

χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ανωνύμων εταιριών, ιδιαίτερα των μεγαλυτέρων, 

τονίζει τη σημαντικότητα που έχει πλέον αποκτήσει το βασικό όργανο διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της εταιρίας όσον αφορά την επίτευξη του εταιρικού σκοπού, το 

ονομαζόμενο διοικητικό συμβούλιο. Είναι σαφές λοιπόν ότι το διοικητικό συμβούλιο, 

που είναι δυνατό να απαρτίζεται τόσο από μετόχους όσο και από τρίτα πρόσωπα, 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας των επιχειρηματικών προσπαθειών στη 

σύγχρονη εποχή. Ειδικότερα στοιχεία όπως οι ικανότητες, οι εξειδικευμένες γνώσεις 

και εμπειρία, αλλά και η ταχύτητα αντίληψης των νέων συνθηκών πρέπει να 

αποτελούν χαρακτηριστικά τόσο των μελών του Δ.Σ. όσο και των υπολοίπων 

διευθυντικών στελεχών. Το τελευταίο φαίνεται να έχει κατανοηθεί πλέον από ολοένα 

και μεγαλύτερο αριθμό επιχειρήσεων, οι οποίες προκειμένου να προσελκύσουν ικανά 

διευθυντικά στελέχη και να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους, προχωρούν σε 

κινήσεις που στόχο έχουν να κάνουν το περιβάλλον τους ακόμη πιο ελκυστικό γι’ 

αυτά  είτε με την παροχή υψηλών αμοιβών είτε ακόμη και με τη δυνατότητα 

συμμετοχής  τους στο ιδιοκτησιακό καθεστώς των εταιριών. 
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 Στα πλαίσια αυτά η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται το βασικό 

νομοθετικό πλαίσιο που ρυθμίζει τα θέματα του διοικητικού συμβουλίου, δίνοντας 

έμφαση στο θέμα των αμοιβών των μελών του και ειδικότερα στα έξοδα παράστασης 

ως μία από αυτές τις αμοιβές. Αρχικά στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρονται κάποια 

βασικά στοιχεία για τις ανώνυμες εταιρίες όπως τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που αυτές παρουσιάζουν. Κατόπιν, στο 

δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σύνθεση, τη συγκρότηση, τη λήψη 

αποφάσεων και τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου ως βασικό όργανο 

διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας αναλύοντας τα αντίστοιχα άρθρα του 

Κ.Ν. 2190/1920. Στη συνέχεια, το τρίτο κεφάλαιο πραγματεύεται το θέμα των 

αμοιβών του Δ.Σ. και τις μορφές που αυτές μπορεί να πάρουν, ενώ κλείνοντας γίνεται 

μια διεξοδικότερη παρουσίαση των εξόδων παράστασης ως μία από τις μορφές των 

αμοιβών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, θέμα το οποίο πραγματεύεται το 

τέταρτο κεφάλαιο της συγκεκριμένης εργασίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι το περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι 

επιχειρήσεις τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει σε σημαντικό βαθμό, καθώς πλέον 

χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα, ταχύτητα στις συναλλαγές, ανάγκη άντλησης 

περισσότερων κεφαλαίων και τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων που είναι δυνατό 

να δραστηριοποιούνται ακόμη και σε διαφορετικά γεωγραφικά σημεία του κόσμου. 

Στα πλαίσια αυτά οι επιχειρήσεις με γνώμονα πάντοτε την επίτευξη του μεγαλύτερου 

δυνατού οικονομικού αποτελέσματος, οφείλουν να εντοπίζουν έγκαιρα τα νέα 

ερεθίσματα του περιβάλλοντος τους (εσωτερικού και εξωτερικού), να παίρνουν τις 

κατάλληλες αποφάσεις και να προσαρμόζονται άμεσα στις νέες συνθήκες 

προκειμένου να επιτύχουν την πολυπόθητη ανταγωνιστικότητα και συνεπώς 

καλύτερα αποτελέσματα των επιχειρηματικών τους προσπαθειών. 

 Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, δεν είναι καθόλου τυχαίο το 

γεγονός ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων που υιοθετούν την εταιρική μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας βαίνει αυξανόμενος, καθώς η συγκεκριμένη μορφή 

ανταποκρίνεται καλύτερα στις νέες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις. Ωστόσο, εκτός 

από τα θετικά χαρακτηριστικά που παρουσιάζει η ανώνυμη εταιρία, δεν παύουν να 

υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα, στα οποία θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη 

προσοχή. Ειδικότερα, καθώς βασικό χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης εταιρικής 

μορφής αποτελεί ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και διοίκησης, ιδιαίτερα στις μεγάλες 

ανώνυμες εταιρίες, είναι δυνατόν να προκύψουν καταχρηστικές καταστάσεις που 

πρέπει να αντιμετωπιστούν ή ακόμη καλύτερα, να προβλεφθούν ώστε, να αποτραπεί 

η εμφάνιση τους λαμβάνοντας τα κατάλληλα προληπτικά μέτρα. Εξάλλου, σκάνδαλα 

του πρόσφατου παρελθόντος, όπως εκείνα της ενεργειακής εταιρίας Enron το 2001, 

της ιταλικής Parmalat στον κλάδο των τροφίμων και της Lehman Brothers στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα, τονίζουν ακόμη πιο έντονα την ανάγκη ύπαρξης 

προληπτικών μέτρων προκειμένου να αποφευχθούν καταχρηστικά φαινόμενα και 

επομένως, να γίνει εφικτή η προστασία των επιχειρήσεων. Προστασία ακόμη και από 

τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη, που πολλές φορές είναι δυνατό να δρουν σε βάρος 

της εταιρίας εξαιτίας των διαφορετικών συμφερόντων τους σε σχέση με αυτήν. 
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 Στη χώρα μας το βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τις σχέσεις διοίκησης και 

ανώνυμης εταιρίας είναι ο Κ.Ν. 2190/1920 και ειδικότερα, τα άρθρα 18-24 του 

ανωτέρου νόμου. Τα άρθρα αυτά ρυθμίζουν θέματα αναφορικά με την οργάνωση, τη 

συγκρότηση, τις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και θέματα που 

σχετίζονται με τις αμοιβές των μελών του βασικού οργάνου διοίκησης της ανώνυμης 

εταιρίας. Ειδικότερα, το θέμα των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., αποτελεί αντικείμενο 

ρύθμισης κυρίως του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ για ορισμένες κατηγορίες 

αμοιβών είναι δυνατό να έχει εφαρμογή το άρθρο 23α του ίδιου νόμου. Αντικείμενο 

της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι τα έξοδα παράστασης, ως μορφή αμοιβών 

στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προσεγγίζοντάς τα τόσο από  λογιστική όσο 

και από φορολογική οπτική γωνία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

 

 
1.1 Έννοια Και Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα Της Α.Ε. 

 
Είναι γεγονός ότι η εταιρική μορφή της ανώνυμης εταιρίας αποτελεί μία από εκείνες 

που προβλέπει ο νόμος στα πλαίσια της οποίας μπορεί να οργανωθεί και να ασκηθεί η 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα ωστόσο ο αριθμός 

των επιχειρηματιών που αποφασίζουν να υιοθετήσουν τη συγκεκριμένη εταιρική 

μορφή βαίνει αυξανόμενος καθώς δεν είναι λίγα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει σε 

σύγκριση με τις άλλες εταιρικές μορφές που προβλέπει ο νόμος όπως η ομόρρυθμη, η 

ετερόρρυθμη, η ετερόρρυθμη κατά μετοχές, η εταιρία περιορισμένης ευθύνης κ.ο.κ. 

Η ανώνυμη εταιρία διαφοροποιείται από τις παραπάνω εταιρικές μορφές εξαιτίας των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που παρουσιάζει. Ειδικότερα η ανώνυμη εταιρία, 

όπως επισημαίνει ο Περάκης 1 και ο Σκαλίδης 2, είναι εμπορική και κεφαλαιουχική 

εταιρία με νομική προσωπικότητα. Επίσης η ανώνυμη εταιρία έχει υποχρεωτικά 

ορισμένο κεφάλαιο, που καλείται μετοχικό κεφάλαιο, το οποίο διαιρείται σε μικρά 

ισόποσα τμήματα, τις ονομαζόμενες μετοχές, ενώ για τα χρέη της ευθύνεται μόνο η 

ίδια με την περιουσία της. Το τελευταίο σημαίνει ότι η ευθύνη των μετόχων όσον 

αφορά τις εταιρικές υποθέσεις περιορίζεται μέχρι το ποσό που έχουν εισφέρει σε 

αυτήν. 

 Είναι σαφές λοιπόν με βάση τα παραπάνω, ότι βασικό χαρακτηριστικό 

γνώρισμα της ανώνυμης εταιρίας αποτελεί η νομική φύσης της Α.Ε. ως εταιρίας. 

Ειδικότερα η ανώνυμη εταιρία αποτελεί εταιρία με την ευρεία έννοια δηλαδή ένωση 

προσώπων που ιδρύεται με δικαιοπραξία για κοινό σκοπό για όλα τα μέλη της, ενώ 

διέπεται από ιδιαίτερους κανόνες. Η ανώνυμη εταιρία δεν υπάγεται στην έννοια της 

                                                           
1 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας εισαγωγικό μέρος και γενικές διατάξεις άρθρα 1-7, Περάκης 

Ευάγγελος, Τόμος Ι, Έκδοση Β’, Αθήνα 2010, σελ 82. 
2 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ,Σκαλίδης Ελευθέριος, 2007. 
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εταιρίας του αστικού κώδικα (ένωση προσώπων με μικρό και κλειστό αριθμό μελών 

που δρουν όλα μαζί για την πραγματοποίηση του εταιρικού σκοπού), καθότι τα μέλη 

της δεν συνδέονται μεταξύ τους με προσωπικό δεσμό όπως συμβαίνει στην 

περίπτωση της αστικής εταιρίας και επιπροσθέτως η λειτουργία της δεν επηρεάζεται 

από μεταβολές που επέρχονται στα πρόσωπα των εταίρων. Τέλος η ανώνυμη εταιρία 

διαφοροποιείται τόσο από το σωματείο διότι ο σκοπός της είναι κερδοσκοπικός σε 

αντίθεση με αυτόν του σωματείου όσο και από το ίδρυμα διότι δεν αποτελεί 

περιουσία η οποία έχει ταχθεί υπέρ ορισμένου σκοπού, αλλά έχει εταίρους και σκοπό 

κερδοσκοπικό. 

 Επίσης η Α.Ε. αποτελεί εταιρία με νομική προσωπικότητα την οποία αποκτά 

με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

Συνεπώς, αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ιδρυόμενο με δικαιοπραξία. Η 

απόκτηση της νομικής προσωπικότητας από την ανώνυμη εταιρία συνεπάγεται ότι 

αυτή διαθέτει καθολική αυτοτέλεια, καθώς για τα εταιρικά χρέη ευθύνεται μόνο το 

νομικό πρόσωπο της Α.Ε., με την περιουσία του και όχι οι μέτοχοι. Επιπροσθέτως, 

διαθέτει ικανότητα δικαίου, δικαιοπρακτική ικανότητα, πτωχευτική ικανότητα και 

ικανότητα να είναι διάδικος στο δικαστήριο. Τέλος, η έδρα, η επωνυμία, η εθνικότητα 

και η περιουσία αποτελούν στοιχεία εξατομίκευσης της. 

 Η ανώνυμη εταιρία, επιπλέον, αποτελεί εμπορική εταιρία κατά το τυπικό 

σύστημα ακόμη και ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται 

ότι οι πράξεις της είναι πάντοτε εμπορικές, διότι είναι έμπορος από το νόμο. Στα 

πλαίσια αυτά η απόκτηση της εμπορικής ιδιότητας της σημαίνει ότι εφαρμόζονται οι 

ρυθμίσεις του εμπορικού δικαίου, είναι υπόχρεη αναφορικά με την τήρηση 

εμπορικών βιβλίων και κηρύσσεται σε πτώχευση. Τέλος, ο χαρακτηρισμός της Α.Ε. 

ως ανώνυμης εξακολουθεί να παραμένει ακόμη και στην περίπτωση που οι μετοχές 

είναι υποχρεωτικά ονομαστικές ή περιέλθουν σε ένα μόνο μέτοχο. 

 Άλλο χαρακτηριστικό που διαθέτει η ανώνυμη εταιρία είναι ο κεφαλαιουχικός 

της χαρακτήρας. Αυτό σημαίνει ότι διαθέτει υποχρεωτικά ένα ορισμένο κεφάλαιο, το 

οποίο διαιρείται σε μικρά ισόποσα τμήματα, τις μετοχές. Το μετοχικό κεφάλαιο 

αποτελεί τη μοναδική εγγύηση που έχουν οι δανειστές, καθώς για τις υποχρεώσεις 

της εταιρίας ευθύνεται η ίδια και όχι οι μέτοχοι. Ολοκληρώνοντας, η διαίρεση του 

μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας σε μικρά ισόποσα τμήματα της δίνει τη 

δυνατότητα να αντλεί ευκολότερα κεφάλαια, διότι μπορεί να απευθύνεται σε 
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ευρύτερο κύκλο επενδυτών, ενώ η εύκολη μεταβίβαση των μετοχών, παρέχει σε 

αυτούς τη δυνατότητα να μην δεσμεύονται με την εταιρία. 

 Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ως τελευταίο χαρακτηριστικό της 

ανώνυμης εταιρίας και ο ως επι τω πλείστω αναγκαστικός χαρακτήρας του δικαίου 

που τη διέπει. Συγκεκριμένα οι περισσότερες από τις διατάξεις που αναφέρονται στην 

Α.Ε. είναι κυρίως αναγκαστικού δικαίου και στόχος τους είναι να δημιουργηθεί 

ασφάλεια δικαίου στις συναλλαγές προκειμένου να προστατευθούν οι τρίτοι αλλά και 

οι μέτοχοι. Στοιχεία, όπως, η συμμετοχή πολλών προσώπων με διαφορετικά ή ακόμη 

και αντίθετα συμφέροντα, ο απρόσωπος χαρακτήρας της καθώς επίσης, και η 

εξάρτηση του διοικητικού συμβουλίου από την πλειοψηφία της γενικής συνέλευσης 

είναι δυνατό να δημιουργήσουν καταχρηστικές καταστάσεις σε βάρος κάποιας από 

τις ομάδες των συμμετεχόντων στην εταιρία.  

          

1.2 Πλεονεκτήματα Της Ανώνυμης Εταιρίας 

 
 Η γρήγορη ανάπτυξη που παρουσίασε ο θεσμός της ανώνυμης εταιρίας τα 

τελευταία χρόνια οφείλεται στα πλεονεκτήματα που αυτή διαθέτει σε σχέση με τις 

εταιρίες των άλλων εταιρικών μορφών που υπάρχουν. Τα πλεονεκτήματα αυτά 

μπορούν σε γενικές γραμμές να συνοψισθούν στα εξής: 

• η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι το ποσό 

της εισφοράς τους, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να απευθυνθεί και σε 

εκείνη την ομάδα των επενδυτών που δεν επιθυμεί να θέσει σε κίνδυνο όλη 

της την περιουσία, 

• η εύκολη μεταβίβαση των μετοχών, που παρέχει στην εταιρία τη δυνατότητα 

να λειτουργεί ανεξάρτητα από την βιολογική διάρκεια των ιδρυτών ή μετόχων 

της και συνεπώς, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επιπλέον, και ο ίδιος ο 

μέτοχος δεν δεσμεύεται με την εταιρία πέρα από το ποσό της εισφοράς του, 

ενώ παράλληλα έχει την δυνατότητα να αποδεσμεύεται με ευκολία από αυτή 

καθώς μπορεί να μεταβιβάζει ελεύθερα τις μετοχές του, 

• η προσέλκυση μεγάλων κεφαλαίων τόσο από μεγάλους κεφαλαιούχους όσο 

και από μικρότερου μεγέθους αποταμιευτές. Το γεγονός αυτό οφείλεται στο 

ότι το κεφάλαιο της ανώνυμης εταιρίας διαιρείται σε πολλά μικρά ισόποσα 

τμήματα, τις μετοχές, που μπορούν να καλυφθούν από ευρύ κύκλο ανθρώπων, 
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• η ύπαρξη φορολογικών πλεονεκτημάτων που υφίστανται για τις ανώνυμες 

εταιρίες όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην περίπτωση συγχώνευσης δύο 

Α.Ε. Ειδικότερα, ο νόμος 2166/1993 προσφέρει το πλεονέκτημα ότι τα 

αφορολόγητα αποθεματικά που έχει σχηματίσει η συγχωνευόμενη εταιρία με 

βάση τους ορισμούς των αναπτυξιακών νόμων δεν υπόκεινται σε φορολογία 

κατά το χρόνο της συγχώνευσης, εφόσον αυτά μεταφέρονται στους 

λογαριασμούς αποθεματικών της νεοσύστατης ή συγχωνευόμενης εταιρίας. 

Επίσης το άρθρο 3 του ίδιου νόμου ορίζει ότι η εισφορά και η μεταβίβαση 

των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε 

σχετική πράξη ή συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων 

ενεργητικού ή παθητικού ή άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, καθώς και 

άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για τον μετασχηματισμό ή τη 

σύσταση της νέας εταιρίας, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος 

χαρτοσήμου ή οποιοδήποτε άλλο τέλος υπέρ του δημοσίου 

• η ανεξαρτησία της ανώνυμης εταιρίας από τους εταίρους της, αφού η ύπαρξη 

και η λειτουργία της δεν εξαρτάται από την ύπαρξη και τη θέληση του κάθε 

μεμονωμένου μετόχου. Το γεγονός αυτό της δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα, 

• παρέχει μεγαλύτερα εχέγγυα τάξης και ειλικρίνειας εξαιτίας της κρατικής 

εποπτείας, της τήρησης αυστηρών διατυπώσεων δημοσιότητας των πράξεων 

της και των περισσοτέρων βιβλίων που πρέπει να τηρεί, 

• τέλος, η ανώνυμη εταιρία έχει τη δυνατότητα να προσελκύει τα πιο ικανά και 

έμπειρα στελέχη της αγοράς, διότι παρέχει στα τελευταία τις κατάλληλες 

συνθήκες για να πραγματοποιήσουν τις προσωπικές τους επιδιώξεις. Με τον 

τρόπο αυτό επωφελείται τόσο η ίδια καθώς διοικείται από ικανό και 

καταρτισμένο διοικητικό προσωπικό και άρα δημιουργούνται καλύτερες 

προϋποθέσεις επιτυχίας, όσο και τα ίδια τα στελέχη στα οποία δίνεται η 

δυνατότητα να κάνουν πράξη τις φιλοδοξίες τους και να ενισχύσουν το 

γόητρο τους.     
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1.3 Μειονεκτήματα της ανώνυμης εταιρίας 

 
 Εκτός όμως από τα προαναφερθέντα πλεονεκτήματα, η εταιρική μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας παρουσιάσει και ορισμένα μειονεκτήματα όπως για παράδειγμα: 

• περισσότερες δυσκολίες στην ίδρυση και λειτουργία της λόγω των πολλών 

διατυπώσεων που απαιτούνται όπως για παράδειγμα η κατάρτιση 

συμβολαιογραφικού εγγράφου για τη σύσταση, η δημοσίευση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων στον έντυπο τύπο καθώς και στην εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, η δημοσίευση ορισμένων αποφάσεων του διοικητικού 

συμβουλίου και της γενικής συνέλευσης των μετόχων που απαιτούνται λόγου 

χάρη για την εκπροσώπηση της εταιρίας, ενώ ακόμη και η σύγκληση της 

γενικής συνέλευσης της εταιρίας πραγματοποιείται ύστερα από πρόσκληση 

που δημοσιεύεται σε εφημερίδα, 

• το υψηλότερο κόστος ίδρυσης και λειτουργίας σε σχέση με τις προσωπικές 

εταιρίες εξαιτίας των συμβολαιογραφικών εξόδων, τη μηχανογραφική τήρηση 

των γ’ κατηγορίας βιβλίων που πρέπει να τηρεί αλλά και των πολλών 

διατυπώσεων που αναφέρθηκαν παραπάνω, 

• η συγκέντρωση των πολλών κεφαλαίων που απαιτούνται για την ίδρυση της 

ανώνυμης εταιρίας που στη χώρα μας ο νόμος ορίζει το ποσό των 60.000€, 

ενώ για τις ειδικές μορφές ανωνύμων εταιριών όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές 

κ.ο.κ. το πιο πάνω ποσό είναι ακόμη μεγαλύτερο,  

• η δυσκολότερη προσαρμογή της εταιρίας στις μεταβολές του περιβάλλοντος 

της εξαιτίας του αργότερου ρυθμού λήψης των αποφάσεων καθώς απαιτείται 

πρώτα να συγκληθούν και να αποφασίσουν τα αρμόδια όργανα,  

• η ελλιπής προστασία των προσώπων που προσφέρουν το κεφάλαιο, 

ειδικότερα, όταν η εταιρία διοικείται από πρόσωπα που δεν έχουν τις 

κατάλληλες γνώσεις και ικανότητες ή ενεργούν πρωτίστως για το δικό τους 

συμφέρον. Τέτοιες περιπτώσεις αποτελούν εκείνες των υπέρογκων αμοιβών 

προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκείνες των χαριστικών 

συμβάσεων είτε προς τους ίδιους είτε προς τα συγγενικά τους πρόσωπα καθώς 

και εκείνη που τα όργανα διοίκησης της εταιρίας ενεργούν χωρίς σύνεση 

κατευθύνοντας τα κεφάλαια της σε παράτολμες επιχειρηματικές 

δραστηριότητες, 
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• η αδιαφορία των μετόχων που κατέχουν ένα μικρό ποσοστό του συνολικού 

κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρίας ως προς τις εταιρικές υποθέσεις, καθόσον ο 

νόμος δεν τους υποχρεώνει να παρίστανται στις συνελεύσεις των οργάνων 

παρά μόνο τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής σε αυτές, 

• ο διαχωρισμός των ιδιοκτητών από τα πρόσωπα που ασκούν διοίκηση στην 

εταιρία έχει ως επακόλουθο πολλές φορές να δημιουργούνται συγκρούσεις 

συμφερόντων μεταξύ των δύο αυτών ομάδων. Χαρακτηριστική είναι η 

διαφορά προτιμήσεων που υπάρχει ανάμεσα στον τυπικό μέτοχο που 

ενδιαφέρεται για μεγάλο μέρισμα και υψηλή χρηματιστηριακή τιμή της 

εταιρίας στην οποία έχει επενδύσει τα κεφάλαια του και στα μέλη διοίκησης 

των εταιριών αυτών που ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της εταιρίας με 

σκοπό να ενισχύσουν το γόητρο τους και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες 

συνθήκες εξέλιξης των ίδιων. Επιπροσθέτως, ο διαχωρισμός ιδιοκτησίας και 

διοίκησης της εταιρίας, παρουσιάζει και το μειονέκτημα από την άλλη της 

αδιαφορίας των διοικητικών στελεχών για την πορεία της επιχείρησης. Αυτό 

είναι συχνό φαινόμενο, ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις όπου τα μέλη της 

διοίκησης, δεν αποτελούν παράλληλα και μετόχους και κατά συνέπεια, δεν 

επωφελούνται σε μεγάλο βαθμό τα ίδια από την ενδεχόμενη αύξηση των 

κερδών των εταιριών.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
2.1 Εισαγωγικά 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με τη Γενική Συνέλευση και τους ελεγκτές αποτελούν 

τα τρία υποχρεωτικά όργανα στην ανώνυμη εταιρία. Ειδικότερα, το Διοικητικό 

Συμβούλιο είναι το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό όργανο της. Μάλιστα 

πρόκειται για συλλογικό όργανο, που σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 18, την 

εκπροσωπεί τόσο δικαστικά, όσο και εξώδικα. Όσον αφορά στο συλλογικό 

χαρακτήρα του οργάνου αυτού έχει την έννοια ότι δεν χρειάζεται να συμπράττουν 

όλα τα μέλη του για κάθε πράξη, αλλά είναι αρκετή η συμμετοχή τόσων μελών όσων 

απαιτούνται για την έγκυρη λήψη απόφασης. 

 Τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 που αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο 

της Ανώνυμης Εταιρίας είναι τα 18, 19, 20, 21, 22, 22α, 22β, 23, 23α, και 24 του 

ανωτέρου νόμου. 

 Ειδικότερα, με τα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζονται θέματα όπως: 

• η εκπροσώπηση της Α.Ε., ο διορισμός και η ανάκληση των μελών του Δ.Σ. 

• η θητεία των μελών του Δ.Σ. 

• ο τόπος και η συχνότητα συνεδριάσεων του Δ.Σ. 

• θέματα απαρτίας, λήψης αποφάσεων και αντιπροσώπευσης των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου 

• η ευθύνη του Δ.Σ. 

• τέλος, θέματα αναφορικά με τις συμβάσεις, τις αμοιβές και τις σχέσεις 

Διοικητικού Συμβουλίου και Ανώνυμης Εταιρίας γενικότερα. 
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2.2 Σύνθεση του Δ.Σ. Και Εκλογή Των Μελών Του 

 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από τρία 

μέλη (άρθρο 18 παρ. 2 και άρθρο 21 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/1920). Συνεπώς, ο ακριβής 

αριθμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, αφού δεν ορίζεται από το νόμο 

καθόσον αυτός θέτει μόνο κατώτερο όριο, θα πρέπει να προβλέπεται είτε από το 

καταστατικό, είτε από τη Γενική Συνέλευση στα πλαίσια των ορίων του 

καταστατικού. Όσον αφορά στη νόμιμη σύνθεση του Δ.Σ. αυτή δεν είναι δυνατή αν 

υπάρχει έστω και ένας λιγότερος σύμβουλος από τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό 

που προβλέπει είτε ο νόμος είτε το καταστατικό και δεν έχει αναπληρωθεί είτε από τη 

Γενική Συνέλευση, είτε από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο εφόσον πληρούνται οι 

σχετικές προϋποθέσεις της παρ. 7 του άρθρου 18. Δηλαδή σχετική πρόβλεψη στο 

καταστατικό, τρία τουλάχιστον εναπομείναντα μέλη, μη εκλογή αναπληρωματικών 

μελών από τη Γενική Συνέλευση, δημοσιότητα της απόφασης εκλογής κατά τα 

οριζόμενα στο άρθρο 7β και ανακοίνωση της πιο πάνω απόφασης στην αμέσως 

επόμενη Γενική Συνέλευση της εταιρίας από το ίδιο το Δ.Σ.. Επιπλέον, είτε να έχει 

γίνει χρήση της δυνατότητας που προσφέρει η παρ.8 του ίδιου άρθρου για συνέχιση 

της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρίας από τα εναπομείναντα μέλη του Δ.Σ. 

χωρίς να υπάρχει αντικατάσταση, γεγονός που απαιτεί να υπάρχει καταστατική 

πρόβλεψη, τα εναπομείναντα μέλη να υπερβαίνουν το ήμισυ του συνόλου των μελών 

που υπήρχαν πριν την πραγματοποίηση των γεγονότων που οδήγησαν στην απώλεια 

της ιδιότητας τους και τέλος  ο αριθμός των μελών που απέμειναν να μην είναι σε 

καμία περίπτωση λιγότερος από τρία.  

 Μέλος του Δ.Σ. μπορεί να είναι κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο που είναι 

ικανό για δικαιοπραξία. Προκειμένου να γίνει μέλος του Δ.Σ. νομικό πρόσωπο 

απαιτείται αυτό να προβλέπεται από το καταστατικό του, καθώς επίσης ο ορισμός 

ενός φυσικού προσώπου εκ μέρους του νομικού που θα αναλάβει να ασκήσει τα 

καθήκοντα του μέλους του Δ.Σ. (άρθρο 18 παρ.2 του Κ.Ν.2190/1920). Επιπλέον τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν απαιτείται να είναι μόνο μέτοχοι. 

 Αναφορικά με το θέμα του ασυμβίβαστου ο Κ.Ν. 2190/1920 δεν θέτει τέτοιες 

περιπτώσεις, εκτός από την παρ.3 του άρθρου 10 σύμφωνα με την οποία πρόσωπα 

που δεν αποτελούν ιδρυτές, μέτοχους με ποσοστό άνω του 1/20 του καταβλημένου 

κεφαλαίου, μέλη του διοικητικού συμβουλίου εταιρίας ή συγγενείς των παραπάνω 
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προσώπων μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και που 

μεταβιβάζουν στην εταιρία περιουσιακά στοιχεία προς πάγια εκμετάλλευση δεν 

μπορούν για μια διετία από την λειτουργία της ή την αύξηση του κεφαλαίου της να 

εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, αν δεν υπάρξει έγκριση προηγουμένως 

από τη γενική συνέλευση. Επίσης, το ίδιο ασυμβίβαστο ισχύει για τους συζύγους 

αυτών καθώς και τις εταιρίες στις οποίες ιδρυτές, μέτοχοι με ποσοστό άνω του 1/20 

του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, μέλη διοικητικών συμβουλίων ή 

διαχειριστές, συγγενείς των παραπάνω προσώπων μέχρι και το δεύτερο βαθμό εξ 

αίματος ή εξ αγχιστείας ή σύζυγοι τους που έχουν την ιδιότητα των ανωτέρω 

προσώπων και μεταβιβάζουν στην Α.Ε. αντικείμενα για πάγια εκμετάλλευση, δεν 

μπορούν επίσης για 2 χρόνια από τη λειτουργία της εταιρίας ή από κάθε αύξηση του 

κεφαλαίου να εκλεγούν μέλη του διοικητικού συμβουλίου, χωρίς την προηγούμενη 

έγκριση της γενικής συνέλευσης. Η παραπάνω απαγόρευση δεν αφορά τις 

περιπτώσεις που η αύξηση του κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε χωρίς να καταβληθούν 

νέες εισφορές. 

 Βέβαια, ασυμβίβαστα προκύπτουν από άλλες διατάξεις της νομοθεσίας για 

ορισμένες κατηγορίες προσώπων, όπως οι βουλευτές, οι δικαστές, οι εισαγγελείς, οι 

γραμματείς δικαστηρίων, οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι, ωστόσο μπορεί να γίνουν 

μέλη Δ.Σ. αν προηγουμένως πάρουν άδεια από την υπηρεσία τους καθώς και οι 

δικηγόροι όσον αφορά στην απόκτηση της ιδιότητας διοικητή ή εκπροσώπου 

ανώνυμης εταιρίας. 

 Στο σημείο αυτό, επίσης, κρίνεται σκόπιμο να ειπωθεί πως η ιδιότητα του 

συμβούλου αρχίζει με την αποδοχή της εκλογής από τον εκλεγέντα. Τέλος, τόσο η 

πράξη που αναφέρεται στον διορισμό όσο και εκείνη της παύσης του μέλους 

διοικητικού συμβουλίου υποβάλλεται στη διαδικασία της δημοσιότητας που ορίζεται 

από το άρθρο 7β. 

 Αποκλειστικά αρμόδια για την εκλογή των μελών Δ.Σ. είναι η γενική 

συνέλευση, η απόφαση της οποίας λαμβάνεται με τη συνήθη απαρτία και πλειοψηφία. 

Απαρτία υπάρχει όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον του ενός 

των συμβούλων με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός τους σε καμία περίπτωση δεν 

μπορεί να είναι μικρότερος των τριών, ενώ πλειοψηφία όταν οι αποφάσεις 

λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Η γενική συνέλευση  δεν μπορεί να 
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παραχωρήσει την αρμοδιότητα της αυτή σε άλλο όργανο της εταιρίας με απόφαση 

της, ούτε επίσης η πιο πάνω παραχώρηση είναι δυνατή με καταστατική πρόβλεψη.   

 Παρόλα αυτά, απόκλιση από τον κανόνα της αποκλειστικής αρμοδιότητας της 

Γ.Σ. για την εκλογή του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατό να υπάρξει στην 

περίπτωση που σε ορισμένο ή και περισσότερους μετόχους έχει δοθεί η δυνατότητα 

να διορίσουν οι ίδιοι μέλη στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας. Στην περίπτωση 

αυτή πρέπει να υπάρχει καταστατική πρόβλεψη που εκτός από την πιο πάνω 

δυνατότητα, θα ρυθμίζει και τις προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος. Επίσης οι 

ασκήσαντες το δικαίωμα πρέπει να είναι μέτοχοι και η άσκηση του να 

πραγματοποιηθεί πριν από την εκλογή του Δ.Σ. από τη γενική συνέλευση. Τελευταία 

προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου που 

εκλέγονται με την πιο πάνω διαδικασία, δεν μπορεί να είναι περισσότερα από το 1/3 

του προβλεπόμενου συνολικού αριθμού αυτών, καθώς και το ότι ο διορισμός των 

μελών να γνωστοποιείται τρείς μέρες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης 

(άρθρο 18, παρ.3, Κ.Ν. 2190/1920). 

 Αποκλίσεις από τον κανόνα ότι αποκλειστικά αρμόδια για την εκλογή του Δ.Σ. 

είναι η γενική συνέλευση αποτελούν επιπλέον οι εξής περιπτώσεις: η περίπτωση που 

το καταστατικό ορίζει το πρώτο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας η θητεία του 

οποίου λήγει όταν συγκληθεί η πρώτη γενική συνέλευση. Η περίπτωση που το ίδιο το 

Δ.Σ. αντικαθιστά μέλη του που έχασαν την ιδιότητα του μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου (διαδικασία που προβλέπεται στην παρ.8 του άρθρου 18). Η περίπτωση 

που το Δ.Σ. μπορεί να συνεχίσει τη δραστηριότητα του με τα εναπομείναντα μέλη, 

χωρίς την αντικατάσταση αυτών που έχασαν την ιδιότητα του μέλους Δ.Σ. (άρθρο 18, 

παρ.9). Η περίπτωση που παρέχει τη δυνατότητα σύγκλησης της γενικής συνέλευσης 

με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου (άρθρο 18, παρ.9).  

 Τελευταία περίπτωση απόκλισης είναι αυτή του διορισμού προσωρινού 

διοικητικού συμβουλίου από το δικαστήριο (άρθρο 69 ΑΚ), η οποία 

πραγματοποιείται εάν: 

• δεν έχει προβλεφθεί στο καταστατικό ο διορισμός του πρώτου διοικητικού 

συμβουλίου κατά την ίδρυση της εταιρίας, 

• υπάρχει έλλειψη διοίκησης, 

• υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου και της εταιρίας. 
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 Κλείνοντας θα πρέπει να επισημανθεί η δυνατότητα εκλογής  μελών του Δ.Σ. 

βάσει καταλόγων που παρέχεται από τον Κ.Ν. 2190/1920 ύστερα από την 

τροποποίηση του από τον Ν.3604/2007, διαδικασία που ρυθμίζεται από το άρθρο 18 

παρ.6). 

2.3 Θητεία, Επανεκλογή Και Ανάκληση Των Μελών Δ.Σ. 
  

 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του Κ.Ν. 2190/1920 η θητεία 

των μελών του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη των έξι 

χρόνων. Ο ακριβής χρόνος της θητείας καθορίζεται είτε από το καταστατικό είτε από 

απόφαση της γενικής συνέλευσης. Στη συνέχεια της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου, 

όμως, γίνεται λόγος για κατ εξαίρεση παράταση της θητείας του Δ.Σ. μέχρι τη λήξη 

της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική 

γενική συνέλευση. Ωστόσο, η παράταση αυτή όταν ορίζεται στο καταστατικό δεν 

μπορεί να υπερβαίνει την εξαετία, ενώ όταν η θητεία ορίζεται με απόφαση της 

γενικής συνέλευσης, αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το χρόνο που ορίζεται 

στο καταστατικό. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο χρόνος θητείας δεν είναι 

υποχρεωτικά ο ίδιος για όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, για παράδειγμα αν 

η τακτική γενική συνέλευση μιας εταιρίας συνήλθε στις 29/6/2005 και εξέλεξε τους 

συμβούλους του Δ.Σ. για πέντε χρήσεις, δηλαδή μέχρι την 31/12/2009 και ένας από 

αυτούς παραιτηθεί στις 5/3/2007, ενώ στη θέση του εκλεγεί ένας προσωρινός, η 

θητεία του τελευταίου είναι μέχρι την επόμενη τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση 

και όχι μέχρι την 31/12/2009. 

 Όσον αφορά στο επανεκλέξιμο των μελών του διοικητικού συμβουλίου, στη 

συνέχεια του άρθρου 19 και ειδικότερα, στη δεύτερη παράγραφο του, ορίζεται ότι τα 

μέλη του Δ.Σ. είναι επανεκλέξιμα είτε αυτά έχουν την μετοχική ιδιότητα είτε όχι. 

Στην ίδια παράγραφο του άρθρου 19 θεσπίζεται και το ελεύθερα ανακλητό των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου τόσο από την γενική συνέλευση, όσο και από το 

ίδιο το Δ.Σ. καθώς επίσης και από το μέτοχο ή τους μετόχους που έχουν τη 

δυνατότητα να διορίζουν μέλη στο διοικητικό συμβούλιο σύμφωνα με την παρ.3 του 

άρθρου 18. Και στις τρεις παραπάνω περιπτώσεις, το δικαίωμα ανάκλησης μπορεί να 

ασκηθεί οποτεδήποτε και χωρίς να υπάρχει σπουδαίος λόγος. Τέλος, το συγκεκριμένο 

δικαίωμα δεν μπορεί να περιοριστεί με καταστατική πρόβλεψη. 
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2.4 Σύγκληση Του Δ.Σ. 
  

 Το άρθρο 20 στις παρ.1,2 και 3 ορίζει τα σχετικά με τον τόπο που το 

διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάσει. Ειδικότερα, το Δ.Σ. αρχικώς οφείλει να 

συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας. Ωστόσο, αν υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό, 

η συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να πραγματοποιείται έγκυρα σε 

άλλο τόπο είτε αυτός είναι στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή. Σε περίπτωση, όμως, 

που δεν υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη αναφορικά με άλλο τόπο 

συνεδρίασης, πλην της έδρας της εταιρίας, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να 

πραγματοποιεί τη συνεδρίαση του και σε άλλο τόπο είτε στην ημεδαπή είτε στην 

αλλοδαπή, αρκεί να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση όλα τα 

μέλη του και κανένα από αυτά να μην αντιλέγει στην πραγματοποίηση της και στη 

λήψη αποφάσεων. Η εταιρία έχει επιπλέον και τη δυνατότητα να πραγματοποιεί τις 

συνεδριάσεις της με τηλεδιάσκεψη, αν αυτό προβλέπεται από το καταστατικό ή 

υπάρχει η σύμφωνη γνώμη όλων των μελών, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει η 

παρ.3 του άρθρου 20 του Κ.Ν. 2190/1920. Οι πιο πάνω συνεδριάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου θα πραγματοποιούνται κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν. 

 Αρμόδιο πρόσωπο για τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου είναι ο 

πρόεδρος ή αναπληρωτής του. Τα πρόσωπα αυτά συγκαλούν τα μέλη του Δ.Σ. με 

πρόσκληση που τους γνωστοποιείται δύο τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν από τη 

συνεδρίαση. Η συγκεκριμένη πρόσκληση πρέπει να περιλαμβάνει όλες τις 

πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση, όπως ο τόπος, 

ο χρόνος, και τα θέματα της ημερησίας διάταξης που θα αποτελέσουν αντικείμενο 

συζήτησης. Διαφορετικά θα πρέπει να παρίστανται ή να αντιπροσωπεύονται στη 

συνεδρίαση όλα τα μέλη του Δ.Σ. και κανένα από αυτά να μην αντιλέγει στη λήψη 

αποφάσεων, προκειμένου η λήψη της απόφασης να πραγματοποιηθεί (άρθρο 20, 

παρ.4) 

 Ωστόσο, η σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου είναι δυνατή και από δύο 

μόνο μέλη του Δ.Σ. με αίτηση που υποβάλλουν στον πρόεδρο ή αναπληρωτή του και 

στην οποία αναγράφουν, με ποινή απαράδεκτου, και τα θέματα της ημερησίας 

διάταξης. Κατόπιν, ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του  

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, ώστε το τελευταίο να 
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συνέλθει μέσα σε επτά ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Στην περίπτωση, όμως,  

που το Δ.Σ. δεν συγκληθεί μέσα στην προθεσμία των επτά ημερών από την υποβολή 

της αίτησης, επιτρέπεται στα ίδια τα μέλη που την υπέβαλλαν να συγκαλέσουν το 

διοικητικό συμβούλιο, μέσα σε πέντε μέρες από τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας 

των επτά ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα υπόλοιπα μέλη του 

Δ.Σ. (άρθρο 20, παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920). 

 Όσον αφορά στη καταγραφή των συζητήσεων και αποφάσεων του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρίας, αυτή πραγματοποιείται σε ειδικό βιβλίο, το 

οποίο μπορεί να τηρείται και μηχανογραφικά. Ειδικότερα, στο ειδικό αυτό βιβλίο 

καταχωρούνται: 

• περιληπτικά οι αποφάσεις και οι συζητήσεις του Δ.Σ., 

• κατάλογος των παραστάντων ή αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση 

μελών του Δ.Σ., 

• ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, η ακριβής περίληψη 

της γνώμης του. 

  Ολοκληρώνοντας, αρμόδια πρόσωπα για την υπογραφή των πρακτικών 

διοικητικού συμβουλίου, καθώς επίσης και για την έκδοση αντιγράφων, ο νόμος 

ορίζει ότι είναι ο πρόεδρος ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται για το σκοπό αυτό με 

καταστατική πρόβλεψη, ενώ στην περίπτωση που υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης 

των πρακτικών στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, αντίγραφα πρέπει να υποβληθούν 

μέσα σε προθεσμία είκοσι ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στο Υπουργείο 

Εμπορίου (άρθρο 20, παρ.7 και 8). 

 

2.5 Λήψη Αποφάσεων Από Το Δ.Σ. 
  

 Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συζήτηση και έγκυρη λήψη απόφασης από το 

διοικητικό συμβούλιο είναι καταρχήν η ύπαρξη νόμιμης σύνθεσης του καθώς επίσης 

και η συγκέντρωση της απαιτούμενης από το νόμο ή το καταστατικό απαρτίας και 

πλειοψηφίας.  

 Ειδικότερα, όσον αφορά στην απαρτία, αυτή σχηματίζεται όταν παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, οι μισοί σύμβουλοι 

συν ένας, πάντοτε, όμως, ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δεν μπορεί να είναι 

λιγότερος από τρεις. Σε περίπτωση που προκύπτει κλάσμα, αυτό παραλείπεται. Για το 
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σχηματισμό της απαρτίας δεν προσμετράται το μέλος του διοικητικού συμβουλίου 

που σύμφωνα με το άρθρο 66 του Αστικού Κώδικα, δεν δικαιούται να ψηφίσει. Αυτό 

συμβαίνει όταν η απόφαση του Δ.Σ. αφορά την «επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την 

έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του νομικού προσώπου και του μέλους της 

διοίκησης ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενή του μέχρι τον τρίτο βαθμό».      

 Αναφορικά με την πλειοψηφία που απαιτείται για την έγκυρη λήψη απόφασης 

από το διοικητικό συμβούλιο, η παράγραφος 2 του άρθρου 21 ορίζει την απόλυτη 

πλειοψηφία των παρόντων και αντιπροσωπευόμενων μελών, αρκεί ο νόμος ή το 

καταστατικό να μην ορίζουν διαφορετικά. 

 Όμως, το άρθρο 21 του Κ.Ν. 2190/1920 που αναφέρεται στο σχηματισμό 

απαρτίας και πλειοψηφίας για την λήψη έγκυρων αποφάσεων από το διοικητικό 

συμβούλιο, εκτός από παρόντα μέλη κάνει λόγο και για αντιπροσωπευόμενα. Ωστόσο 

για να είναι επιτρεπτή η αντιπροσώπευση θα πρέπει να πληρούνται δύο προϋποθέσεις: 

• κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα 

μόνο ένα άλλο μέλος και όχι περισσότερα  

• και η αντιπροσώπευση στο συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε άλλα 

πρόσωπα που δεν αποτελούν μέλη του. Αυτό σημαίνει ότι μόνο μέλος του 

Δ.Σ. μπορεί να αντιπροσωπεύει άλλο μέλος. 

 Ολοκληρώνοντας τις διαδικασίες που απαιτούνται για την έγκυρη λήψη 

απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο, θα πρέπει να επισημανθεί και η δυνατότητα 

που προστέθηκε με τον Ν.3604/2007, ο οποίος τροποποίησε τον Κ.Ν.2190/1920, για 

λήψη έγκυρης απόφασης από μέρους του με την κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού 

από όλα τα μέλη του ή τους αντιπροσώπους τους, ακόμη και αν δεν έχει υπάρξει 

προηγουμένως συνέλευση. 

 

2.6 Αρμοδιότητες  Διοικητικού Συμβουλίου 
  

 Οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 22 

του Κ.Ν. 2190/1920. Λαμβάνοντας υπόψη ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι το 

διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό συλλογικό όργανο της ανώνυμης εταιρίας, αυτό 

είναι αρμόδιο να αποφασίζει κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της, τη διαχείριση 

της περιουσίας της και την επιδίωξη του εταιρικού της σκοπού γενικότερα. Οι 
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πράξεις στις οποίες προβαίνει το διοικητικό συμβούλιο εκφράζουν τη βούληση του 

νομικού προσώπου της εταιρίας και επομένως αποτελούν πράξεις αυτού. 

 Ωστόσο, θα πρέπει να διακριθούν οι πράξεις διαχείρισης από εκείνες της 

εκπροσώπησης του Δ.Σ. καθώς  έχουν διαφορετική έκταση και διαφορετικές έννομες 

συνέπειες σε περίπτωση που υπάρχει υπέρβαση τους. Ειδικότερα, οι πράξεις 

διαχείρισης αφορούν τις εσωτερικές σχέσεις του διοικητικού συμβουλίου με την 

εταιρία, ενώ οι πράξεις εκπροσώπησης τις εξωτερικές σχέσεις της δεσμεύοντας την 

έναντι των τρίτων. 

 Τόσο η άσκηση της διαχειριστικής όσο και της εκπροσωπευτικής εξουσίας 

από το διοικητικό συμβούλιο γίνεται συλλογικά. Ωστόσο, αυτή δεν έχει το νόημα ότι 

πρέπει να συμπράττουν όλοι οι διαχειριστές για κάθε πράξη, αλλά το νόημα της 

συμμετοχής στις  συλλογικές διαδικασίες. Συνεπώς, απαιτούνται τόσα μέλη όσα 

χρειάζεται για την έγκυρη λήψη απόφασης από το Δ.Σ. και απόφαση της πλειοψηφίας 

των παριστάμενων συμβούλων. 

 Ειδικότερα, όσον αφορά στην εκπροσωπευτική εξουσία οι παράγραφοι 1 και 

2 του άρθρου 22 του Κ.Ν. 2190/1920, καθιερώνουν το απεριόριστο καθώς επίσης και 

το μη περιορίσιμό της συγκεκριμένης μορφής εξουσίας. Συγκεκριμένα, οι πράξεις του 

διοικητικού συμβουλίου δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, ακόμη και αν 

αυτές βρίσκονται εκτός του εταιρικού σκοπού, εκτός εάν αποδειχθεί ότι ο τρίτος 

γνώριζε ή όφειλε να γνωρίζει ότι οι συγκεκριμένες πράξεις υπερβαίνουν τον εταιρικό 

της σκοπό. Επίσης, περιορισμοί που θέτουν το καταστατικό ή απόφαση της γενικής 

συνέλευσης δεν μπορούν να αντιταχθούν στους τρίτους, ακόμη και αν έχουν 

υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας. Ωστόσο, προκειμένου να ισχύσει η 

δέσμευση της εταιρίας ως προς τους τρίτους, θα πρέπει οι πράξεις εκπροσώπησης να 

περιλαμβάνονται στις αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου και όχι άλλων 

οργάνων της και το μέλος ή τα μέλη να διαθέτουν την εκπροσωπευτική εξουσία γι’ 

αυτές τις πράξεις είτε από το καταστατικό είτε από απόφαση της γενικής συνέλευσης. 

Διαφορετικά δέσμευσης της εταιρίας έναντι των τρίτων δεν υφίσταται. 

 Αντιθέτως, η διαχειριστική εξουσία που διαθέτουν τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου είναι τόσο περιορισμένη όσο και περιορίσιμη, αφού το μέλος του Δ.Σ., 

δεν μπορεί να προβαίνει σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στον εταιρικό της σκοπό ή δεν 

επιτρέπονται από το καταστατικό της εταιρίας ή από αποφάσεις της γενικής 

συνέλευσης. Ωστόσο, οι πράξεις αυτές είναι έγκυρες, αλλά είναι ενδεχόμενο το μέλος 
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του διοικητικού συμβουλίου που προέβη σε αυτές, να υποχρεωθεί να αποζημιώσει 

την εταιρία. 

 Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να επισημανθεί και η δυνατότητα, που παρέχεται 

στο διοικητικό συμβούλιο να αναθέτει σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή ακόμη και 

σε τρίτους για συγκεκριμένα θέματα, που προβλέπονται στο καταστατικό τις εξουσίες 

διαχείρισης και εκπροσώπησης είτε εν όλω είτε εν μέρει (άρθρο 22, παρ.3). Οι 

προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν όσον αφορά την ανάθεση είναι:   

• η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου σε σώμα, 

• καταστατική πρόβλεψη, 

• σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, που έχει υποβληθεί στις 

διατυπώσεις δημοσιότητας, ωστόσο η ισχύ της ανάθεσης δεν επηρεάζεται από 

τη δημοσίευση και μπορεί να είναι και σιωπηρή. 

  Το διοικητικό συμβούλιο, παρά το γεγονός της ανάθεσης, μπορεί να ασκεί 

παράλληλη διοίκηση και να προβαίνει σε ανάκληση των υποκατάστατων οργάνων 

ελεύθερα. Επίσης, υποχρεούται να ενημερώνεται για την πορεία των υποθέσεων που 

έχουν ανατεθεί σε τρίτους και ενδεχόμενα να φέρει ευθύνη σε περίπτωση που 

υπάρχει ζημιογόνα διαχείριση.  

 Εκτός, όμως, από τη δυνατότητα ανάθεσης της διαχειριστικής και 

εκπροσωπευτικής εξουσίας του Δ.Σ. σε μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους, υπάρχει και εκείνη 

που επιτρέπει στα πρόσωπα αυτά να αναθέσουν τις πιο πάνω εξουσίες ή μέρος τους 

σε άλλα μέλη του Δ.Σ. ή τρίτους (δυνατότητα υποανάθεσης). Προκειμένου να γίνει 

αυτό απαιτείται να μην υπάρχει καταστατική απαγόρευση και η δυνατότητα αυτή να 

προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου. Και στην περίπτωση 

αυτή, τόσο το διοικητικό συμβούλιο όσο και τα πρόσωπα, στα οποία έχει γίνει η 

αρχική ανάθεση, μπορούν να ασκούν παράλληλη διοίκηση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΙ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. 

 

 
3.1 Γενικά 
 

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αποτελούν μέλη του βασικού διαχειριστικού 

και εκπροσωπευτικού οργάνου διοίκησης της εταιρίας , το οποίο δρα συλλογικά 

προκειμένου να εκφράσει τη βούληση του νομικού προσώπου. Τα μέλη του Δ.Σ. 

συνδέονται με το νομικό πρόσωπο της εταιρίας με μια δισυπόστατη σχέση, όπως 

επισημαίνει ο Περάκης 3 . Η σχέση αυτή από τη μια πλευρά είναι σωματειακού 

δικαίου δημιουργούμενη με την εκλογή του προσώπου ως μέλος του Δ.Σ. και την 

παροχή σε αυτό της διαχειριστικής και εκπροσωπευτικής εξουσίας. Από την άλλη 

πλευρά, όμως, δημιουργείται και μια υποκείμενη ενοχική σχέση με την αποδοχή εκ 

μέρους του μέλους της εντολής και τη σύναψη της σύμβασης πρόσληψης. 

 Στα πλαίσια αυτά, αν το μέλος του διοικητικού συμβουλίου προσφέρει τις 

υπηρεσίες του στην εταιρία, υπηρεσίες που η υποχρέωση για παροχή τους πηγάζει 

από το νόμο ή το καταστατικό, χωρίς να αμείβεται γι’ αυτές, τότε πρόκειται για 

σύμβαση εντολής, ενώ στην περίπτωση που για τις ίδιες υπηρεσίες λαμβάνει τακτική 

αμοιβή τότε πρόκειται για σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

 Τελευταία περίπτωση αποτελεί εκείνη, που το μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, παράλληλα με την άσκηση των καθηκόντων του που πηγάζουν από το 

νόμο ή το καταστατικό, προσφέρει και άλλες υπηρεσίες, όπως του οικονομολόγου, 

του μηχανικού κτλ., προς την εταιρία με τακτικώς καταβαλλόμενη αμοιβή. Εν 

προκειμένω οι υπηρεσίες αυτές αποτελούν υπηρεσίες που προσφέρονται με βάση 

ειδική σχέση μίσθωσης ή εντολής, που μπορεί να είναι ή σχέση εξαρτημένης 

εργασίας ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

 

 

                                                           
3 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 1-35γ, Περάκης 

Ευάγγελος, Τόμος Ι, Έκδοση Γ’, Αθήνα 2010, σελ. 1080. 
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3.2 Διάκριση Αμοιβών Μελών Δ.Σ. Με Βάση Τον Κ.Ν. 2190/1920 
 

Α. Το Άρθρο 24 
 

 Ο εμπορικός νόμος διακρίνει τις αμοιβές που καταβάλλονται στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου σε εκείνες που ρυθμίζονται από το άρθρο 24 του Κ.Ν. 

2190/1920 καθώς και σε εκείνες που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 

23α του ίδιου νόμου. 

 Ειδικότερα, το άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 αναφέρεται στις αμοιβές που 

λαμβάνουν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου για τις υπηρεσίες που προσφέρουν 

στην ανώνυμη εταιρία βάσει νόμου ή καταστατικού. Στο άρθρο 24 περιλαμβάνονται 

οι αμοιβές που προέρχονται από τη διάθεση των κερδών της εταιρίας και ειδικότερα, 

από το υπόλοιπο που προκύπτει μετά την αφαίρεση από αυτά των κρατήσεων για 

τακτικό αποθεματικό και για την διανομή του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος. Οι 

αμοιβές αυτής της κατηγορίας καταβάλλονται στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, 

εφόσον υπάρχει σχετική καταστατική πρόβλεψη ή σε περίπτωση που δεν υφίσταται 

τέτοια πρόβλεψη με σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης . Τέλος, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι οι αμοιβές των μελών Δ.Σ. που προέρχονται από τη διάθεση των 

κερδών της καταβάλλονται, αφού η επιχείρηση συντάξει ισολογισμό και λογαριασμό 

αποτελεσμάτων χρήσης και αυτά εγκριθούν από την τακτική γενική συνέλευση, ενώ 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του φορολογικού νόμου, αυτές οι αμοιβές αποτελούν για τα 

μέλη εισόδημα κινητών αξιών, φορολογούμενες εφάπαξ και με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης. 

 Επίσης, στο άρθρο 24 του Κ.Ν. 2190/1920 περιλαμβάνονται οι αμοιβές που 

αφορούν τα έξοδα παράστασης των μελών του Δ.Σ., που λαμβάνουν τα τελευταία για 

τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις στο όργανο διοίκησης της εταιρίας, καθώς και 

οι άλλες εκτός μισθού αμοιβές  που καταβάλλονται από την εταιρία στα μέλη του 

διοικητικού της συμβουλίου, για υπηρεσίες που παρέχουν βάσει νόμου ή 

καταστατικού. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορά των εκτός 

μισθού αμοιβών που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που τα 

τελευταία προσφέρουν με βάση το νόμο ή το καταστατικό, από τις παροχές άνευ 

ανταλλάγματος οι οποίες καταβάλλονται από την εταιρία, χωρίς να υπάρχει νόμιμη ή 

συμβατική υποχρέωση γι’ αυτό. Ωστόσο, τόσο για την καταβολή των εκτός μισθού 



27 

 

αμοιβών όσο και των παροχών άνευ ανταλλάγματος, απαιτείται απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική 

γενική συνέλευση των μετόχων. Αναφορικά με τα έξοδα παράστασης, αντίστοιχα η 

καταβολή τους είναι δυνατή εάν υπάρχει είτε σχετική καταστατική πρόβλεψη είτε 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου η οποία επίσης τελεί υπό την έγκριση της 

τακτικής γενικής συνέλευσης. Τόσο οι εκτός μισθού αμοιβές, τα έξοδα παράστασης 

όσο και οι παροχές άνευ ανταλλάγματος αποτελούν για τα μέλη του Δ.Σ. εισόδημα 

κινητών αξιών εφάπαξ φορολογούμενο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 

  

Β. Το Άρθρο 23α 
 

 Η δεύτερη κατηγορία αμοιβών των μελών Δ.Σ. είναι εκείνες που αποτελούν 

αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Ειδικότερα τα μέλη του 

διοικητικού είναι δυνατό να προσφέρουν υπηρεσίες πέρα από εκείνες  που ορίζουν ο 

νόμος ή το καταστατικό. Πρόκειται για υπηρεσίες για τις οποίες αντί η ανώνυμη 

εταιρία να προσλάβει τρίτους π.χ. μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς, τις 

αναθέτει σε μέλη του διοικητικού της συμβουλίου. Όταν το μέλος του Δ.Σ. 

παράλληλα με τα καθήκοντα του, που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό, 

προσφέρει και υπηρεσίες διαφορετικής φύσεως και μάλιστα εξαρτημένης εργασίας, 

τότε για τις αμοιβές των τελευταίων ισχύει το άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920. Στις 

αμοιβές που ρυθμίζονται από το άρθρο 23α περιλαμβάνονται: 

• οι μισθοί μελών Δ.Σ. λόγω σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, 

• οι αμοιβές μελών Δ.Σ. λόγω σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών, 

• οι μισθοί και οι αμοιβές διευθυντών που τελούν υπό την αίρεσης της 

έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

 Προκειμένου να γίνει εφικτή η χορήγηση των πιο πάνω αμοιβών από την 

ανώνυμη εταιρία, απαιτείται προέγκριση της ειδικής σύμβασης εξαρτημένης εργασίας 

ή εντολής από τη γενική συνέλευση των μετόχων και συγχρόνως να μην αντιταχθούν 

μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου που 

εκπροσωπείται στην Γ.Σ. Ωστόσο, σύμφωνα με το άρθρο 23α παρ.4 του Κ.Ν. 

2190/1920, είναι δυνατή και η εκ των υστέρων έγκριση αρκεί στην απόφαση να μην 

αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του εκπροσωπούμενου στη γενική 

συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου. Στην εγκριτική απόφαση θα πρέπει να περιέχεται 
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το ανώτατο ύψος μισθού καθώς και η δυνατότητα του Δ.Σ. να καθορίζει το ύψος του, 

που, ωστόσο, δεν μπορεί να είναι ανώτερο από αυτό που ενέκρινε η γενική 

συνέλευση. Εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 

αποτελεί η περίπτωση που τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πριν από την εκλογή 

τους ως τέτοια, είχαν ήδη προσληφθεί ως υπάλληλοι της εταιρίας. 

 Οι αμοιβές των μελών του Δ.Σ. που αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του 

άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920, φορολογικώς αντιμετωπίζονται είτε ως εισόδημα 

από μισθωτές υπηρεσίες, είτε ως εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις είτε τέλος ως 

εισόδημα από ελεύθερα επαγγέλματα (άρθρα 28 & 48, του Ν.2238/1994). Στην 

περίπτωση που αποτελούν εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις η φορολόγηση τους 

πραγματοποιείται εφάπαξ και με αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση (άρθρο 

55, παρ.1, Ν. 2238/1994), ενώ όταν αποτελούν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή 

ελεύθερα επαγγέλματα τότε φορολογούνται με βάση τις γενικές διατάξεις της 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 

3.3 Σχέση Μελών Δ.Σ. Και Εταιρίας   
 

 Όσον αφορά στη σχέση που δημιουργείται μεταξύ του μέλους του διοικητικού 

συμβουλίου και του νομικού προσώπου της ανώνυμης εταιρίας ο Περάκης Ε.4 τη 

χαρακτηρίζει δισυπόστατη. Ειδικότερα θα πρέπει να υπάρξει διάκριση ανάμεσα στη 

σχέση που δημιουργείται από τη μια πλευρά με την εκλογή του μέλους του Δ.Σ. από 

τη γενική συνέλευση που είναι οργανικής νομικής φύσης και με την οποία εκλογή 

παρέχεται στο σύμβουλο η εξουσία εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρίας, ενώ 

από την άλλη δημιουργείται και μια υποκείμενη ενοχική σχέση όταν το μέλος 

αποδεχθεί την εκλογή του και συναφθεί επομένως η σύμβαση πρόσληψης. Εάν η 

ανωτέρω σύμβαση πρόσληψης δεν προβλέπει αμοιβή τότε πρόκειται για σύμβαση 

εντολής, ενώ στη διαφορετική περίπτωση που ο σύμβουλος λαμβάνει αμοιβή   

πρόκειται για σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. 

 Τέλος, υπάρχει και η περίπτωση που το μέλος του Δ.Σ. παράλληλα με τα 

καθήκοντα του που απορρέουν από το νόμο ή το καταστατικό, προσφέρει και άλλες 

υπηρεσίες στην εταιρία π.χ. του νομικού, του οικονομολόγου κτλ για τις οποίες του 

                                                           
4 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 1-35γ, Περάκης 

Ευάγγελος, Τόμος Ι, Έκδοση Γ’, Αθήνα 2010, σελ. 1080. 
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καταβάλλεται τακτική αμοιβή. Εν προκειμένω, οι αμοιβές που καταβάλλονται με τον 

τρόπο αυτό, αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης των διατάξεων του άρθρου 23α του 

Κ.Ν. 2190/1920 

     

3.4 Διάκριση Εννοιών Διευθύνοντος Συμβούλου, Γενικού Διευθυντή 

Και Διευθύνοντος Υπαλλήλου 
 

 Το διοικητικό συμβούλιο αποτελεί ένα από τα τρία υποχρεωτικά όργανα που 

υπάρχουν στην ανώνυμη εταιρία. Πρόκειται για το διαχειριστικό και εκπροσωπευτικό 

όργανο της Α.Ε. που με τη βούληση και τις διαχειριστικές και εκπροσωπευτικές του 

πράξεις εκφράζει τη βούληση του νομικού προσώπου της εταιρίας. Επίσης το 

διοικητικό συμβούλιο είναι συλλογικό όργανο, όμως η συλλογικότητα αυτή έχει την 

έννοια της συμμετοχής τόσων μελών στις συλλογικές διαδικασίες όσων απαιτούνται 

σύμφωνα με το νόμο για την έγκυρη λήψη απόφασης και όχι της σύμπραξης όλων 

των μελών σε κάθε πράξη, όπως συμβαίνει στις προσωπικές εταιρίες και στις Ε.Π.Ε. 

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι τις εξουσίες του διοικητικού 

συμβουλίου τις έχει το όργανο και όχι μεμονωμένα τα μέλη που το αποτελούν. 

 Παρόλα αυτά, το διοικητικό συμβούλιο είναι δυνατό, εφόσον υπάρχει 

καταστατική πρόβλεψη, να μεταβιβάσει την εξουσία του εν όλω ή εν μέρει σε ένα 

από τα μέλη του ή τρίτο. Στην περίπτωση αυτή το συγκεκριμένο πρόσωπο ασκεί ίδια 

εξουσία υπό ίδια ευθύνη και πρωτοβουλία και αποτελεί όργανο της ανώνυμης 

εταιρίας που υποβάλλεται στο καθεστώς του διοικητικού συμβουλίου. 

 Όταν η ανάθεση της εξουσίας του Δ.Σ. γίνεται σε μέλος του διοικητικού 

συμβουλίου, τότε το πρόσωπο αυτό ονομάζεται διευθύνων ή εντεταλμένος 

Σύμβουλος, ενώ όταν το πρόσωπο δεν αποτελεί μέλος του Δ.Σ. λέγεται γενικός 

διευθυντής. Οι αμοιβές που ενδεχομένως μπορεί να λαμβάνει ο διευθύνων σύμβουλος 

αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920, ενώ εκείνες του 

γενικού διευθυντή ρυθμίζονται από το άρθρο 23α του ίδιου νόμου. 

 Τέλος, υπάρχει και η έννοια του διευθύνοντος υπαλλήλου που περιλαμβάνει 

το πρόσωπα που βρίσκονται στην επιχείρηση σε θέση διεύθυνσης, παίρνουν πρώτες 

αποφάσεις και κατευθύνουν στο σχετικό τομέα δραστηριότητας της, υποκείμενοι 

μόνο στις οδηγίες της διοίκησης. Τα πρόσωπα αυτά διακρίνονται από τους 

υπόλοιπους υπαλλήλους, όσον αφορά τις δυνατότητες κίνησης και πρωτοβουλιών. 
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Ασκούν δικαιώματα που προσιδιάζουν συχνά στον εργοδότη και ο μισθός που 

λαμβάνουν είναι μεγαλύτερος σε σχέση με εκείνο των υπολοίπων υπαλλήλων5. 

                                                           
5 Διανεμόμενα Κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ, Αληφαντής Γ., Έκδοση 6η, Πάμισος 2011, σελ 41. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΕΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ 

 

 
4.1 Γενικά 
 

Το διοικητικό συμβούλιο, όπως ειπώθηκε παραπάνω, είναι το βασικό διαχειριστικό 

και εκπροσωπευτικό όργανο στην ανώνυμη εταιρία. Τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου για την άσκηση των καθηκόντων τους που απορρέουν από τη συμμετοχή 

τους στο όργανο διοίκησης της εταιρίας, είναι δυνατό να δικαιούνται αμοιβής. Δύο 

είναι τα άρθρα του Κ.Ν. 2190/1920 που ρυθμίζουν το θέμα των αμοιβών των μελών 

του Δ.Σ., το άρθρο 24 καθώς και το άρθρο 23α. Ειδικότερα, τα έξοδα παράστασης ή 

διαφορετικά πάγια κατά συνεδρίαση αμοιβή ή αποζημίωση, ρυθμίζονται από την 

παράγραφο 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Το άρθρο 24 στην δεύτερη παράγραφό του αναφέρεται σε οποιαδήποτε 

παροχή παρέχεται στα μέλη του Δ.Σ. για τις υπηρεσίες που τα τελευταία προσφέρουν 

ως μέλη του συλλογικού οργάνου διοίκησης της εταιρίας. Στη συγκεκριμένη 

παράγραφο δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

που προέρχονται από τα κέρδη, οι οποίες αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης της 

παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου του Κ.Ν. 2190/1920. Συνεπώς, η παράγραφος 2 του 

άρθρου 24, αναφέρεται στις υπόλοιπές παροχές προς τα μέλη του οργάνου διοίκησης 

της εταιρίας, εξαιτίας των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν λόγω των υποχρεώσεων 

τους που πηγάζουν από το νόμο και το καταστατικό. 

 Τέτοιες παροχές,  αντικείμενο ρύθμισης της συγκεκριμένης παραγράφου του 

άρθρου 24, σύμφωνα με τον Περάκη Ε. 6  αποτελούν: η μηνιαία αντιμισθία, η 

αποζημίωση ανά συνεδρίαση, η αποζημίωση μετά τη λήξη της θητείας, τα έξοδα 

παράστασης και κίνησης, τα έξοδα παραμονής εκτός έδρας, τα οδοιπορικά, τα έξοδα 

συμμετοχής σε συνέδρια, όπου τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου εκπροσωπούν 

την εταιρία, η συμμετοχή στις πωλήσεις ή προμήθειες, τα δωρεάν εισιτήρια ή η 

                                                           
6 Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας κατ’ άρθρο ερμηνεία του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρα 1-35γ, Περάκης 

Ευάγγελος, Τόμος Ι, Έκδοση Γ’, Αθήνα 2010, σελ. 1086. 
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χρήση αυτοκινήτων ή άλλων κτιριακών εγκαταστάσεων, η σύνταξη κατά την 

αποχώρηση κτλ. 

 Συνεπώς, τα έξοδα παράστασης που καταβάλλει η εταιρία στα μέλη του 

διοικητικού της συμβουλίου για τη συμμετοχή των τελευταίων στις συνεδριάσεις του, 

αποτελούν αντικείμενο ρύθμισης της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του Κ.Ν. 

2190/1920. 

 

4.2 Προϋποθέσεις Καταβολής Των Εξόδων Παράστασης 

 

 Προκειμένου να γίνουν απαιτητά τα έξοδα παράστασης από τα μέλη του Δ.Σ. 

θα πρέπει αυτά είτε να καθορίζονται από το καταστατικό, είτε από το διοικητικό 

συμβούλιο, η απόφαση του οποίου τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της τακτικής 

γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας. 

 Στην περίπτωση που τα έξοδα παράστασης προβλέπονται από το καταστατικό 

της εταιρίας, θα πρέπει αυτά να ορίζονται με ακρίβεια έστω κατά ανώτατο ποσό και 

όχι γενικώς και αορίστως. Μάλιστα, όταν συμβαίνει αυτό δεν είναι απαραίτητο να 

υπάρξει έγκριση τους από την γενική συνέλευση των μετόχων. Επίσης, για να γίνει 

δυνατή η μεταβολή του ύψους των εξόδων παράστασης σε σχέση με αυτό που ορίζει 

το καταστατικό, θα πρέπει να υπάρξει προηγούμενη τροποποίηση του. 

 Όταν, όμως, το καταστατικό δεν ορίζει το ύψος των εξόδων παράστασης, τότε 

αυτά ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο, η απόφαση του οποίου τελεί υπό την 

αίρεση της έγκρισης της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ειδικότερα, 

απαιτείται ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης γεγονός που σημαίνει αυτοτελές 

θέμα στην ημερησία διάταξη της συνεδρίασης και αυτοτελή ψηφοφορία. Συνεπώς, 

δεν είναι δυνατή η παράλληλη έγκριση των συγκεκριμένων εξόδων από τη γενική 

συνέλευση των μετόχων που συγκροτήθηκε με σκοπό να εγκρίνει μόνο τις ετήσιες 

οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Επίσης, η εγκριτική απόφαση πρέπει να 

προέρχεται από την τακτική και όχι από την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων. 

Αυτό διότι, μόνο η πρώτη είναι δυνατό να έχει στη διάθεση της όλα τα στοιχεία της 

διαχείρισης και επομένως, μια πληρέστερη εικόνα της οικονομικής θέσης στην οποία 

βρίσκεται η εταιρία. Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η παροχή πάγιας 

αντιμισθίας στα μέλη του Δ.Σ. είναι δυνατή μόνο αν προβλέπεται στο καταστατικό, 
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διότι η παροχή της με απόφαση της τακτικής συνέλευσης θα περιόριζε την εξουσία 

των τακτικών γενικών συνελεύσεων των επόμενων ετών. 

 Ωστόσο, και στις δυο περιπτώσεις καθορισμού των εξόδων παράστασης είτε 

από το καταστατικό είτε από το διοικητικό συμβούλιο, είναι απαραίτητο να 

καθορίζονται: 

• το ποσό της αμοιβής για κάθε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. 

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να ορίζεται το μικτό μετά φόρους ποσό από το οποίο 

η ανώνυμη εταιρία θα παρακρατήσει το φόρο εισοδήματος και το χαρτόσημο. 

• ποιοί σύμβουλοι θα εισπράττουν τα έξοδα παράστασης. Ειδικότερα, τα έξοδα 

παράστασης θα καταβάλλονται μόνο σε εκείνα τα μέλη που συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου ή θα καταβάλλονται σε όλα τα 

μέλη ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους σ’ αυτές; 

• το ανώτατο όριο συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου ανά μήνα για τις 

οποίες θα καταβάλλονται έξοδα παράστασης. Το ανώτατο αυτό όριο 

περιλαμβάνει τον αριθμό των συνεδριάσεων που απαιτούνται προκειμένου να 

είναι δυνατή η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης. Συνεπώς, τα μέλη του Δ.Σ. 

δεν μπορούν να συνεδριάζουν σε καθημερινή βάση έτσι ώστε, να αυξήσουν 

τη συγκεκριμένη αμοιβή. 

 

4.3 Δικαστικός Έλεγχος Εξόδων Παράστασης 

 

 Πιο πάνω ειπώθηκε, ότι τα έξοδα παράστασης περιλαμβάνονται σε εκείνες τις 

παροχές προς τα μέλη του Δ.Σ., που ρυθμίζονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 

24 του Κ.Ν. 2190/1920. Όμως, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου γίνεται 

λόγος για δυνατότητα μείωσης των συγκεκριμένων αμοιβών από το δικαστήριο. Έτσι 

λοιπόν, οι αμοιβές που δεν καθορίζονται από το καταστατικό της εταιρίας ή δεν 

προέρχονται από τα καθαρά κέρδη της, καθώς τα τελευταία ρυθμίζονται από την 

πρώτη παράγραφο του άρθρου 24, είναι δυνατό να μειωθούν με απόφαση του 

δικαστή. Απαραίτητες προϋποθέσεις για τον δικαστικό έλεγχο αποτελούν: 

1. η καταψήφιση της απόφασης της γενικής συνέλευσης από το 1/10 του 

μετοχικού κεφαλαίου, 

2. η άσκηση αγωγής. Η αγωγή μπορεί να ασκηθεί από οποιονδήποτε μέτοχο, 

εταιρία ή δανειστή έχει έννομο συμφέρον να μην εφαρμοστεί η απόφαση της 
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γενικής συνέλευσης. Η αγωγή των μετόχων ή των δανειστών στρέφεται τόσο 

κατά των μελών του διοικητικού συμβουλίου, όσο και της εταιρίας, ενώ της 

εταιρίας κατά των μελών του Δ.Σ. Ο νόμος δεν ορίζει προθεσμία για την 

άσκηση της ανωτέρω αγωγής. Όμως η άσκηση της κρίνεται καλό να μην 

ασκηθεί ύστερα από την πάροδο μεγάλου χρονικού διαστήματος. Στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι η απόφαση του δικαστηρίου δεν ακυρώνει 

την εγκριτική απόφαση της γενικής συνέλευσης αλλά τη μεταρρυθμίζει.  

3. Τελευταία προϋπόθεση αποτελεί, το κατ’ αγαθή κρίση υπέρογκο της αμοιβής. 

Όσον αφορά στην πλήρωση της προϋπόθεσης αυτής, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι δεν υπάρχουν προκαθορισμένα κριτήρια, τα οποία θα 

ληφθούν υπόψη από το δικαστήριο για τη λήψη της απόφασης του. Αντιθέτως, 

το δικαστήριο θα πρέπει να κρίνει κατά περίπτωση συνυπολογίζοντας το ύψος 

των αμοιβών που δίνονται στα μέλη διοικητικών συμβουλίων άλλων 

συγκρίσιμων επιχειρήσεων, την οικονομική κατάσταση της ίδιας της εταιρίας, 

όπως προκύπτει με βάση το είδος, το μέγεθος, την πορεία και την ενδεχόμενη 

δραστηριοποίηση της στο εξωτερικό και τέλος τα καθήκοντα που έχουν 

αναλάβει τα μέλη του Δ.Σ. της εταιρίας. Αντικείμενο του δικαστικού ελέγχου 

δεν πρέπει να αποτελεί το σύνηθες επίπεδο των αμοιβών, αλλά το υπερβολικό 

ύψος αυτών, σε σχέση με την υλοποίηση των επιχειρησιακών στόχων της 

εταιρίας. 

 

4.4 Φορολογία Των Εξόδων Παράστασης  
 

4.4.1 Ορισμός Εισοδήματος Εξόδων Παράστασης 

 

 Από φορολογική άποψη τα ποσά των εξόδων παράστασης που καταβάλλει η 

ανώνυμη εταιρία στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, αποτελούν εισόδημα από 

κινητές αξίες για τα τελευταία. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 

άρθρου 24 του Ν. 2238/1994 εισόδημα κινητών αξιών είναι αυτό που αποκτάται από 

«αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός μισθού αμοιβές και 

ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων εταιριών». Το άρθρο 25 

του ίδιου νόμου στην πέμπτη παράγραφο αναφέρει ως εισόδημα κινητών αξιών τις 

«παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτίμησης που 
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γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία χωρίς νόμιμη ή συμβατική για το σκοπό αυτό 

υποχρέωση προς διευθυντές ή εντεταλμένους σύμβουλους ή προέδρους ή μέλη του 

που εκπροσωπούν νόμιμα αυτή». 

4.4.2 Χρόνος Κτήσης Και Είσπραξη Των Εξόδων Παράστασης 

 

 Η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του Κ.Ν. 2238/1994 ορίζει ως χρόνο κτήσης 

του εισοδήματος από το μέλος του διοικητικού συμβουλίου το χρόνο καταβολής ή 

πίστωσης των εξόδων παράστασης στο όνομα του δικαιούχου. Η είσπραξη, όμως, 

των εξόδων παράστασης από το μέλος του Δ.Σ. πραγματοποιείται με την έκδοση από 

την εταιρία απόδειξης επαγγελματικής δαπάνης (άρθρο 15, παρ.1 και 2, Κ.Β.Σ.), με 

την οποία γίνεται και η λογιστικοποίηση τους. 

 

4.4.3 Παρακράτηση Φόρου Εξόδων Παράστασης 

  
 Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του Ν. 3697/2008, με την οποία 

τροποποιήθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 54 του Ν. 2238/1994, στις αμοιβές και 

αποζημιώσεις μελών Δ.Σ. που βαρύνουν την ανώνυμη εταιρία βάσει του άρθρου 24 

του Κ.Ν. 2190/1920 και οι οποίες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της, 

διενεργείται από 1/1/2009 παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35% με την οποία 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα συγκεκριμένα 

εισοδήματα. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι σύμφωνα με τη 

νομολογία, ο παραπάνω φόρος που επιβάλλεται στις καταβαλλόμενες αμοιβές των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου, υπολογίζεται μετά την αφαίρεση του 

χαρτοσήμου 1% πλέον ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου, επί των αμοιβών αυτών 

(άρθρο 15ε, παρ.7, Κ.Τ.Χ.). 

 Όσον αφορά στο χρόνο που γίνεται η παρακράτηση του φόρου με συντελεστή 

35%, αυτή πραγματοποιείται κατά το χρόνο που καταβάλλονται τα έξοδα 

παράστασης στο σύμβουλο ή εγγράφονται σε πίστωση του λογιστικού λογαριασμού 

του δικαιούχου (άρθρο 54,παρ.6,περ.α, Ν.2238/1994). 

 Τέλος, στην παράγραφο 7 του άρθρου 54 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι 

υποχρέωση για την παρακράτηση του φόρου εισοδήματος των εξόδων παράστασης 

με συντελεστή 35% έχει η ανώνυμη εταιρία. 
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4.4.4 Απόδοση Φόρου Εξόδων Παράστασης 

 

 Ο φόρος που παρακρατήθηκε με τον πιο πάνω τρόπο καταβάλλεται εφάπαξ με 

δήλωση στη Δ.Ο.Υ. στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών μέσα 

στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση του μήνα φόρου 

(άρθρο 60, παρ.2, Ν.2238/1994). Το έντυπο που χρησιμοποιείται από την εταιρία για 

την απόδοση του παρακρατημένου φόρου είναι το Ε558 “ Δήλωση Απόδοσης Φόρου 

Κινητών Αξιών εκτός τόκων ”. 

 

4.4.5 Φορολογική Αναγνώριση Εξόδων Παράστασης 
 

 Ειπώθηκε παραπάνω, ότι τα έξοδα παράστασης αποτελούν εισόδημα από 

κινητές αξίες για τους δικαιούχους, όμως για την εταιρία που τις καταβάλλει στα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου, είναι έξοδα. Τα έξοδα αυτά προκειμένου να 

εκπέσουν φορολογικά από τα ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας θα πρέπει να 

ακολουθηθεί η διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 24 

παράγραφο 2 του Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 105, παρ.6, περ.γ, Ν. 2238/1994). Τα έξοδα 

παράστασης εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, ανεξαρτήτως των 

αποτελεσμάτων χρήσης που παρουσιάζει (κέρδη ή ζημίες). 

 Έτσι λοιπόν, όταν τα έξοδα παράστασης προβλέπονται από το καταστατικό, 

θα πρέπει το ύψος του ποσού να είναι εκείνο που αναφέρεται στο καταστατικό. Στην 

περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η έγκριση τους από τη τακτική γενική συνέλευση των 

μετόχων. Όμως, όταν το καταστατικό δεν κάνει καμιά αναφορά σε έξοδα 

παράστασης, τότε είναι αναγκαίο να υπάρξει ιδιαίτερη απόφαση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης της εταιρίας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται ιδιαίτερο θέμα στην ημερησία 

διάταξη και ειδική ψηφοφορία, ενώ δεν αρκεί η γενική συνέλευση που έχει 

συγκροτηθεί προκειμένου να εγκρίνει μόνο τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 

εταιρίας. 

 Συνεπώς, για να εκπέσουν τα έξοδα παράστασης από τα ακαθάριστα έσοδα 

της εταιρίας απαιτείται: 

• απόφαση διοικητικού συμβουλίου ή πρόβλεψη του καταστατικού για την 

καταβολή τους, 
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• νόμιμο δικαιολογητικό, που είναι η απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης που 

εκδίδεται από την εταιρία, 

• λογιστικοποίηση του παραπάνω εξόδου με βάση το νόμιμο δικαιολογητικό, 

• έγκριση της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου από την τακτική γενική 

συνέλευση των μετόχων (η εγκριτική απόφαση της τακτικής γενικής 

συνέλευσης δεν απαιτείται όταν τα έξοδα παράστασης προβλέπονται από το 

καταστατικό). 

 Ολοκληρώνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα έξοδα παράστασης, 

αναγνωρίζονται φορολογικά στην χρήση την οποία καταβλήθηκαν και όχι στη χρήση 

την οποία εγκρίθηκαν από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. Για 

παράδειγμα, τα έξοδα παράστασης που καταβλήθηκαν το 2009 και εγκρίθηκαν από 

την τακτική γενική συνέλευση κατά τη διάρκεια του 2010, αναγνωρίζονται 

φορολογικά στην χρήση την οποία αφορούν, δηλαδή το 2009 και όχι το 2010, που 

είναι το έτος της έγκρισης τους. 

 

4.4.6 Χαρτόσημο Των Εξόδων Παράστασης 
  

 Ο Κώδικας Τελών Χαρτοσήμου (Κ.Τ.Χ.) στο άρθρο 15ε και ειδικότερα στην 

παράγραφο 7 ορίζει ότι οι αμοιβές που καταβάλλονται από τις ανώνυμες εταιρίες 

προς οποιονδήποτε για τη συμμετοχή του στη διοίκηση ή τη διεύθυνση της εταιρίας, 

έστω και αν παρέχονται υπό μορφή ποσοστών ή εξόδων παράστασης, υπόκεινται σε 

τέλος 1% (πλέον εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%), εκτός αν από κάποια άλλη διάταξη 

προβλέπεται ελαφρότερο τέλος ή ατέλεια.  

 Το τέλος χαρτοσήμου 1% και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20% επί του χαρτοσήμου, 

υπολογίζεται από το λογιστή της εταιρίας πριν πραγματοποιηθεί η παρακράτηση του 

35%. Το τέλος χαρτοσήμου που υπολογίζεται στα έξοδα παράστασης αποδίδεται εξ 

ολοκλήρου με αποδεικτικό πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου εντός πέντε ημερών 

από την ημερομηνία της σχετικής εξοφλητικής απόδειξης ή της σχετικής πιστωτικής 

εγγραφής, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ.1 του Κ.Τ.Χ., όπως 

τροποποιημένο ισχύει από 22/10/1998 με το άρθρο 27, παρ.1 του Ν. 2648/19987. 

                                                           
7 Διανεμόμενα Κέρδη ΑΕ και ΕΠΕ, Αληφαντής Γ., Έκδοση 6η , Πάμισος 2011, σελ 69.  
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 Το έντυπο που χρησιμοποιεί η εταιρία για την απόδοση του ανωτέρου 

χαρτοσήμου είναι το “ Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου τιμολογίων, 

φορτωτικών κτλ”. 

4.4.7 Ασφαλιστικές Εισφορές  
 

 Δεδομένου ότι τα έξοδα παράστασης που καταβάλλει η ανώνυμη εταιρία στα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου της για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

οργάνου διοίκησης της επιχείρησης αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες, δεν 

υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. 

 

4.4.8 Υποχρέωση Υποβολής Καταστάσεων Με Βάση Το Άρθρο 20 Κ.Β.Σ 
 

 Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. η ανώνυμη εταιρία για τα ποσά που 

καταβάλλει ως αμοιβή στα μέλη του διοικητικού της συμβουλίου, όποια μορφή και 

αν παίρνει αυτή, είναι υποχρεωμένη να υποβάλλει στην Δ.Ο.Υ. καταστάσεις από 

όπου θα προκύπτουν τα στοιχεία των μελών Δ.Σ., το παραστατικό που 

χρησιμοποιήθηκε για την απόδοση και λογιστικοποίηση της αμοιβής, καθώς και το 

καθαρό ποσό που εισέπραξε κάθε μέλος. Οι καταστάσεις αυτές θα πρέπει να 

υποβληθούν το αργότερο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο. 

 

4.5 Λογιστικός Χειρισμός Εξόδων Παράστασης Καθορισμένων Από 

Το Καταστατικό 
 

 Ειπώθηκε παραπάνω ότι τα έξοδα παράστασης είτε καθορίζονται από το 

καταστατικό της εταιρίας είτε από το διοικητικό συμβούλιο η απόφαση του οποίου 

τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων. 

Στην περίπτωση των οριζόμενων από το καταστατικό εξόδων παράστασης, θα πρέπει 

να συγκεκριμενοποιείται το ακριβές ποσό που θα καταβάλλεται στα μέλη του Δ.Σ. 

 Στα πλαίσια αυτά, ο λογιστής της εταιρίας θα εργαστεί ως εξής: από το μικτό 

ποσό της αμοιβής θα πρέπει αρχικά να αφαιρέσει 1% χαρτόσημο και 20% εισφορά 

ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου. Στη συνέχεια θα πρέπει από το υπολειπόμενο πόσο να 

προχωρήσει σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 35%, έτσι ώστε να προκύψει το 

καθαρό ποσό που θα εισπράξει το κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου. 
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 Αναφορικά με την λογιστικοποίηση χρησιμοποιούνται οι λογαριασμοί 

61.01.00 “Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού συμβουλίου” ως λογαριασμός 

εξόδου, οι λογαριασμοί 54.09.01 “Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου” 

και 54.09.02 “Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου” που 

δηλώνουν την υποχρέωση της εταιρίας προς απόδοση του παρακρατημένου φόρου 

και του τέλους στην εφορία καθώς επίσης και ο δευτεροβάθμιος λογαριασμός 53.08 

“Δικαιούχοι Αμοιβών” ο οποίος αναπτύσσεται σε τριτοβάθμιους για κάθε μέλος του 

Δ.Σ. και δηλώνει την υποχρέωση που έχει η εταιρία σε καθένα από αυτά. Τέλος 

χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 38.00.00 “Ταμείο Επιχείρησης” όταν γίνεται η 

καταβολή των οφειλόμενων ποσών από την εταιρία. 

 Συνεπώς στα λογιστικά βιβλία οι λογιστικές εγγραφές θα εμφανίζονται με την 

παρακάτω μορφή: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

53.08 

53.08.XX 

53.08.XX 

53.08.XX 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   XXX 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Δικαιούχος “Α”   XXX  

                            Δικαιούχος “B”   XXX 

                            Δικαιούχος “Γ”   XXX 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   XXX 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ          

Εγγραφή πίστωσης σε λογ/σμούς δικαιούχων 

XXX  

 

 

 

 

XXX 

 

 

 

 

ΧΧΧ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.02 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ      

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής χαρτοσήμων 

XXX  

 

 

 

XXX 

 

 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού 

συμβουλίου   XXX 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής παρακρατούμενου φόρου 

XXX  

 

 

 

XXX 

 

 

53 

53.08 

53.08.ΧΧ 

53.08.XX 

53.08.ΧΧ 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Δικαιούχος “Α”   XXX 

Δικαιούχος “Β”   XXX 

Δικαιούχος “Γ”   XXX                  

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής οφειλ/νων αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. 

XXX  

 

 

 

 

XXX 
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4.5 Παράδειγμα Εξόδων Παράστασης Καθορισμένων Από Το 

Καταστατικό 
 

 Στο καταστατικό της εταιρίας “NEON AE” ορίζεται ότι θα καταβάλλεται σε 

κάθε μέλος του διοικητικού συμβουλίου της για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις 

του οργάνου διοίκησης ποσό 700€ το μήνα ως έξοδα παράστασης. Τα μέλη που 

συμμετέχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας είναι τρία και ειδικότερα είναι ο 

Αναστασίου Χρήστος που αποτελεί τον πρόεδρο του Δ.Σ., ο Παπαδόπουλος Ιωσήφ 

ως διευθύνων σύμβουλος και η Καραογλάνογλου Κωνσταντίνα ως μέλος του. 

 Με βάση τα στοιχεία αυτά ο λογιστής της εταιρίας θα πρέπει να ακολουθήσει 

την παρακάτω διαδικασία προκειμένου να γίνει η καταβολή των εξόδων παράστασης 

στους δικαιούχους: 

 Αρχικά πρέπει να εκδώσει μια απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης (άρθρο 15, 

Κ.Β.Σ.) στην οποία θα γράφονται τα πλήρη στοιχεία τόσο της εταιρίας όσο και των 

μελών, η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης καθώς επίσης ο παρακρατούμενος 

φόρος, το τέλος χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ. Συνεπώς ο λογιστής θα 

υπολογίσει: 

 
Έξοδα παράστασης μηνός Ιανουαρίου  700,00€ 

- Χαρτόσημο (700,00x1,20%)     -8,40€ 

- Φόρος [(700,00-8,40)x35%] -242,06€ 

Καθαρό πληρωτέο ποσό  449,54€ 

    

 Κατόπιν, οι εγγραφές που πρέπει να γίνουν με βάση το παραστατικό είναι: 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

53.08 

53.08.00 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   700€ 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Αναστασίου Χρήστος    449,54€    

700€  

 

 

 

 

449,54€ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   242,06€ 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   8,40€          

                             

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Αναστασίου μηνός 

Ιουλ. με βάση απόδειξη επαγγελμ/κης δαπάνης Νο… 

 250,46€ 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

53.08 

53.08.01 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   700€ 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Παπαδόπουλος Ιωσήφ    449,54€ 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   242,06€ 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   8,40€          

   

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Παπαδόπουλο μηνός 

Ιουλ. με βάση απόδειξη επαγγελμ/κης δαπάνης Νο… 

700€  

 

 

 

 

449,54€ 

 

 

250,46€ 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   700€ 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

700€  

 

 

 

 

449,54€ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

53.08 

53.08.02 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Καραογλάνογλου Κων/να    449,54€ 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   242,06€ 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   8,40€          

   

Καταβολή εξόδων παράστασης στην Καραογλάνογλου 

μηνός Ιουλ. με βάση απόδ. επαγγελμ/κης δαπάνης Νο… 

  

 

250,46€ 

53 

53.08 

53.08.00 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Αναστασίου Χρήστος   449,54€ 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   449,54€ 

 

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Αναστασίου μηνός 

Ιουλίου 

449,54€  

 

 

449,54€ 

53 

53.08 

53.08.01 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Παπαδόπουλος Ιωσήφ   449,54€ 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   449,54€ 

 

Καταβολή εξόδων παράστασης στον Παπαδόπουλο μηνός 

Ιουλίου 

449,54€  

 

 

449,54€ 

53 

53.08 

53.08.02 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Καραογλάνογλου Κων/να   449,54€ 

449,54€  



44 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

38 

38.00 

38.00.00 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   449,54€ 

 

Καταβολή εξόδων παράστασης στην Καραογλάνογλου 

μηνός Ιουλίου 

 449,54€ 

 

 Αναφορικά με την απόδοση του τέλους χαρτοσήμου και της εισφοράς υπέρ 

ΟΓΑ, αυτή θα πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία 5 ημερών στη Δ.Ο.Υ. σύμφωνα 

με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 3 παρ.1 του Κ.Τ.Χ.. Για το σκοπό αυτό ο 

λογιστής ο λογιστής θα συμπληρώσει την σχετική δήλωση απόδοσης του τέλους που 

είναι η “Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου τιμολογίων, φορτωτικών κτλ. Τέλος 

η καταβολή του τέλους χαρτοσήμου και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ στα λογιστικά βιβλία 

της επιχείρησης θα έχει τη μορφή: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.02 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   (8,40€x3)     

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   25,20€ 

                          

Εγγραφή καταβολής χαρτοσήμων  

25,20€  

 

 

 

25,20€ 

 

 Όσον αφορά για το φόρο που η εταιρία έχει παρακρατήσει από τα έξοδα 

παράστασης των μελών του διοικητικού συμβουλίου, ο λογιστής πρέπει να τον 

αποδώσει μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα. 

Για αυτόν τον λόγο ο λογιστής συμπληρώνει το έντυπο Ε558 με τίτλο “Δήλωση 

Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Κινητών Αξιών εκτός τόκων”. 

Στη συνέχεια πραγματοποιείται η πιο κάτω έγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης: 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                            

συμβουλίου   (242,06€x3) 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   726,18€ 

                          

Εγγραφή καταβολής παρακρατούμενου φόρου εξόδων 

παράστασης 

726,18€  

 

 

 

726,18€ 

 

 Ολοκληρώνοντας ο λογιστής θα πρέπει να υποβάλει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 

στην Δ.Ο.Υ. κατάσταση σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κ.Β.Σ. εις τριπλούν, από την 

οποία θα φαίνονται τα ποσά που εισέπραξαν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της 

εταιρίας ως έξοδα παράστασης. Η συγκεκριμένη κατάσταση πρέπει να περιλαμβάνει 

πληροφορίες αναφορικά με τα στοιχεία των μελών του Δ.Σ., το είδος και τον αριθμό 

του παραστατικού με το οποίο έγινε η καταβολή καθώς επίσης και την καθαρή αξία 

της αμοιβής που τελικά τα μέλη εισέπραξαν.  

 Ακολουθούν οι δηλώσεις απόδοσης χαρτοσήμου και παρακρατούμενου φόρου 

που υπέβαλε η εταιρία. 
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4.6 Λογιστικός Χειρισμός Εξόδων Παράστασης Υπό Την Αίρεση Της 

Έγκρισης Από Τη Γ.Σ. Των Μετόχων 
 

 Όταν τα έξοδα παράστασης δεν προβλέπονται από το καταστατικό της 

εταιρίας απαιτείται απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, έτσι ώστε αυτά να 

καταβληθούν στους δικαιούχους. Όμως η απόφαση του Δ.Σ. τελεί υπό την αίρεση της 

έγκρισης των εξόδων αυτών από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της 

εταιρίας. Μάλιστα η απόφαση της γενικής συνέλευσης θα πρέπει να είναι ειδική, 

γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει ειδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της 

συνεδρίασης καθώς και να πραγματοποιηθεί ειδική ψηφοφορία ως προς το 

συγκεκριμένο ζήτημα. 

 Τέλος, τα έξοδα παράστασης αυτής της κατηγορίας είναι δυνατό να 

περιοριστούν από το δικαστήριο με βάση τη διαδικασία του ελέγχου που ορίζει το 

άρθρο 24 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920. Αν συμβεί αυτό τότε το επιπλέον ποσό των 

εξόδων που καταβλήθηκε στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου πρέπει να 

επιστραφεί στην εταιρία, η οποία στη συνέχεια υποβάλλει στην εφορία 

τροποποιητική δήλωση φόρου εισοδήματος δηλώνοντας το ως λογιστική διαφορά. Η 

τροποποιητική δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί κατά το χρόνο της απόφασης του 

δικαστηρίου.  

 Με βάση τα παραπάνω προκειμένου να εμφανιστούν τα έξοδα παράστασης 

που καταβάλλονται στα μέλη του Δ.Σ. για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του 

οργάνου διοίκησης της εταιρίας, ο λογιστής είναι απαραίτητο να προχωρήσει στις 

ακόλουθες ενέργειες: 

 Το χρόνο που καταβάλλονται τα εν λόγω έξοδα στα μέλη του Δ.Σ. θα χρεωθεί 

ο λογαριασμός 36.99 “Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την αίρεση της έγκρισης της 

γενικής συνέλευσης”, ενώ θα πιστωθούν οι λογαριασμοί 38.00 “Ταμείο” ή 53.08 

“Δικαιούχοι Αμοιβών”, 54.09.01 “Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου” 

και 54.09.02 “Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών διοικητικού συμβουλίου”. Συνεπώς η 

εγγραφή θα έχει τη μορφή: 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

36 

36.99 

 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την έγκριση 

της γενικής συνέλευσης  

ΧΧΧ  
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

36.99.ΧΧ 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

 

53 

53.08 

53.08.ΧΧ 

Δικαιούχος “Α”    ΧΧΧ 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   XXX 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Δικαιούχος “Α”   XXX  

 

Εγγραφή πίστωσης σε λογ/σμούς δικαιούχων 

  

ΧΧΧ 

 

 

 

 

 

ΧΧΧ 

53 

53.08 

53.08.ΧΧ 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Δικαιούχος “Α”   XXX 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής οφειλ/νων αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. 

ΧΧΧ  

 

 

ΧΧΧ 

 

 

 

 

 Επόμενη ενέργεια του λογιστή αποτελεί η απόδοση του τέλους χαρτοσήμου 

και της εισφοράς υπέρ ΟΓΑ 1,2% επί των αμοιβών εντός 5 ημερών από την 

καταβολή των εξόδων παράστασης. Το λογιστικό άρθρο στα βιβλία της εταιρίας θα 

είναι ως εξής: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.02 

 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ      

XXX  
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

38 

38.00 

38.00.00 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής χαρτοσήμων 

 XXX 

 

 Μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την παρακράτηση μήνα θα 

πρέπει να αποδοθεί ο φόρος στην Δ.Ο.Υ., δηλαδή η εγγραφή θα περιλαμβάνει στη 

χρέωση τον λογαριασμό 54.09.01 “Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού συμβουλίου”, 

ενώ στην πίστωση τον λογαριασμό 38.00.00 “Ταμείο Επιχείρησης”. Επομένως 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού 

συμβουλίου   XXX 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

Εγγραφή καταβολής παρακρατούμενου φόρου 

XXX  

 

 

 

XXX 

 

 

 

 Στη συνέχεια, κατά το κλείσιμο του ισολογισμού της επιχείρησης ο λογιστής 

θα πρέπει να σχηματίσει πρόβλεψη εκμετάλλευσης χρησιμοποιώντας τους 

λογαριασμούς 68.09.00 “Προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης” και 44.09.00 

“Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης”. Άρα η λογιστική εγγραφή 

που γίνεται στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας είναι η παρακάτω 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

68 

68.09 

68.09.00 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης  

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης    ΧΧΧ 

XXX  
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 Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44 

44.09 

44.09.00 

                            Προβλέψεις 

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

                            Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

                            παράστασης χρήσης   XXX  
                          
Εγγραφή πρόβλεψης εξόδων παράστασης υπό την έγκριση 

της γενικής συνέλευσης  

 ΧΧΧ 

 

 

 

 Όταν εγκριθούν τα έξοδα παράστασης, για τα οποία είχε σχηματιστεί 

πρόβλεψη την προηγούμενη χρήση, από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων,  

ο λογιστής μπορεί να τα εμφανίσει στα λογιστικά της βιβλία της βιβλία με έναν από 

τους παρακάτω τρόπους ( Γνωμ. 91/1683/1992) 
 

α΄ τρόπος 

 Τα έξοδα παράστασης καταχωρούνται στους υπολογαριασμούς τις ομάδας 6 

και ειδικότερα στον λογαριασμό 61.01.00 “Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού 

συμβουλίου”, ενώ ο λογαριασμός που πιστώνεται είναι ο 36.99 “Έξοδα παράστασης 

τελούντα υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης”. Κατόπιν θα χρεωθεί ο 

λογαριασμός 44.09.00 “Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης”, 

αφού η πρόβλεψη πλέον έχει πραγματοποιηθεί και θα μεταφερθεί ισόποσο πόσο στην 

πίστωση του λογαριασμού 44.09.01 “Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης”. Τέλος, ο λογιστής της εταιρίας θα χρεώσει το λογαριασμό 

44.09.01 “Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης” για να 

εξισωθεί και θα πιστώσει το λογαριασμό 78.05 “Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς 

κάλυψη εξόδων παράστασης”.  Συνεπώς το ημερολογιακό άρθρο έχει τη μορφή 
 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   ΧΧΧ 

XXX  
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

36 

36.99 

 

36.99.XX 

 

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Δικαιούχος “Α”   ΧΧΧ 

                          

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 61.01 

 ΧΧΧ 

 

 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

44.09.01 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Προβλέψεις 

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

                            παράστασης χρήσης   XXX  

                          

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.00 στον 44.09.01 με το 

ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε 

XXX  

 

 

 

ΧΧΧ 

44 

44.09 

44.09.01 

 

78 

 

 

78.05 

 

78.05.09 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Ιδιοπαραγωγή παγίων &  

                            χρησιμοποιημένες προβλέψεις 

                            εκμετάλλευσης 

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς 

                            κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης  

                            Λοιπές προβλέψεις  

                            εκμετάλλευσης    ΧΧΧ 

                              

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.00 στον 78.05.09 με το 

ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε  

XXX  

 

 

 

ΧΧΧ 
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β΄ τρόπος 

 Σύμφωνα με τον δεύτερο τρόπο η επιχείρηση μπορεί να καταχωρίσει τα έξοδα 

παράστασης που έχουν εγκριθεί από τη γενική συνέλευση και για τα οποία είχε 

σχηματιστεί πρόβλεψη την προηγούμενη χρήση στους υπολογαριασμούς του 44 με 

τίτλο “Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης”, πιστώνοντας 

αντίστοιχα το λογαριασμό 36.99 “Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την έγκριση της 

γενικής συνέλευσης” δηλαδή 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44 

44.09 

44.09.01 

 

36 

36.99 

 

36.99.ΧΧ 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Δικαιούχος “Α”   ΧΧΧ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 44.09.01 

ΧΧΧ  

 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Προβλέψεις 

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης                                               

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

                            παράστασης χρήσης   ΧΧΧ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 44.09.00 

ΧΧΧ  

 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

 

γ΄ τρόπος 

 Ο τρίτος τρόπος αντιμετώπισης των εξόδων παράστασης των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου που τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από την γενική 



54 

 

συνέλευση παρέχει στην επιχείρηση τη δυνατότητα να καταχωρεί τα καταβαλλόμενα 

έξοδα παράστασης για τα οποία σε προηγούμενη χρήση είχαν σχηματιστεί 

προβλέψεις  στον λογαριασμό 82.00 “Έξοδα προηγούμενων χρήσεων, πιστώνοντας 

τον λογαριασμό 36.99. Στη συνέχεια οι σχηματισμένες προβλέψεις για κάθε έξοδο 

που καταβάλλεται, ανεξάρτητα από το ύψος τους, με χρέωση των υπολογαριασμών 

του 44 μεταφέρονται στην πίστωση του 84 “Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

χρήσεων” και ειδικότερα στον λογαριασμό 84.91 “Έσοδα από χρησιμοποιημένες 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης”, ο οποίος 

αναλύεται σε τριτοβάθμιους αντίστοιχους των 44.00 και 44.09. Επομένως οι 

εγγραφές που απαιτείται να γίνουν είναι 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

82 

82.00 

82.00.90 

 

36 

36.99 

 

36.99.ΧΧ 

Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων   

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών 

Διοικητικού συμβουλίου    ΧΧΧ  

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Δικαιούχος “Α”   ΧΧΧ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 82.00 

ΧΧΧ  

 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

84 

 

84.91 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις χρήσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

                            χρήσεων                                               

                            Έσοδα από χρησιμοποιημένες  

                            προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς 

                            κάλυψη εξόδων παράστασης   ΧΧΧ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 84.91 

ΧΧΧ  

 

 

 

ΧΧΧ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις χρήσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    ΧΧΧ  

                            Προβλέψεις                                               

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης  

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων  

                            παράστασης χρήσης   ΧΧΧ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 44.09.00 

ΧΧΧ  

 

 

 

ΧΧΧ 

 

 

 

 Τέλος, η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να καταχωρίσει τα έξοδα παράστασης 

που τελούν υπό την αίρεση της έγκρισης από τη γενική συνέλευση των μετόχων με 

την ίδια εγγραφή, η οποία χρησιμοποιείται στην περίπτωση των εξόδων παράστασης 

που προβλέπονται από το καταστατικό δηλαδή 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

53.08 

53.08.XX 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   XXX 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Δικαιούχος “Α”   XXX  

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   XXX 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ    

XXX  

 

 

 

 

XXX 

 

 

ΧΧΧ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

53 

53.08 

53.08.ΧΧ 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Δικαιούχος “Α”   XXX  

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής οφειλ/νων αμοιβών στα μέλη Δ.Σ. 

XXX  

 

 

XXX 

 

 

54 

54.09 

54.09.02 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   ΧΧΧ      

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής χαρτοσήμων 

XXX  

 

 

 

XXX 

 

 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού 

συμβουλίου   XXX 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   XXX  

                          

Εγγραφή καταβολής παρακρατούμενου φόρου 

XXX  

 

 

 

XXX 
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4.7 Παράδειγμα Εξόδων Παράστασης Που Τελούν Υπό Την Έγκριση 

Της Γενικής Συνέλευσης Των Μετόχων 
 

 Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας “ALEN A.E.” στη συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2008 αποφάσισε να καταβάλλει σε κάθε 

μέλος του Δ.Σ. έξοδα παράστασης 800 ευρώ το μήνα ως αποζημίωση για τη 

συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του για τη χρήση 2009. Στο πρακτικό της 

συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου σημειώθηκε ότι η απόφαση αυτή τελεί υπό 

την έγκριση της γενικής τακτικής συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα 

πραγματοποιηθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2009 για να εγκρίνει τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρίας. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από τρία μέλη, τα 

οποία είναι ο Νικάκης Χρήστος που είναι πρόεδρος του Δ.Σ., η Αγγελίδου Αντωνία 

που αποτελεί τη διευθύνοντα σύμβουλο και ο Φωτίου Δημήτριος που είναι απλό 

μέλος. 

 

 Λαμβάνοντας υπόψη ο λογιστής της εταιρίας τα παραπάνω στοιχεία αρχικά 

θα προχωρήσει σε μια έκδοση επαγγελματικής δαπάνης (άρθρο 15, Κ.Β.Σ) με τα 

πλήρη στοιχεία της εταιρίας και των δικαιούχων μελών, την αιτιολογία της δαπάνης 

και το ύψος του ποσού καθώς επίσης και τον παρακρατούμενο φόρο και το 

χαρτόσημο που αναλογεί σε αυτό. Προκειμένου ο λογιστής να υπολογίσει το καθαρό 

ποσό που δικαιούται το κάθε μέλος θα κάνει τους εξής υπολογισμούς: 

 

Ακαθάριστο ποσό  800,00€ 

- Χαρτόσημο (800,00x1,20%)     -9,60€ 

- Φόρος [(800,00-9,60)x35%] -276,64€ 

Καθαρό ποσό πληρωμής  513,76€ 

 

Οι εγγραφές στα λογιστικά βιβλία θα είναι οι παρακάτω: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

36 

36.99 

Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την έγκριση 

της γενικής συνέλευσης  

2.400€  
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

36.99.00 

36.99.01 

36.99.02 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

 

 

53 

53.08 

53.08.00 

53.08.01 

53.08.02 

 

Νικάκης Χρήστος    800,00€ 

Αγγελίδου Αντωνία    800,00€ 

Φωτίου Δημήτριος   800,00€  

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   (276,64x3=829,92€) 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου    

                            (9,60x3=28,80€) 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Νικάκης Χρήστος   513,76€  

                            Αγγελίδου Αντωνία    513,76€ 

                            Φωτίου Δημήτριος    513,76€ 

 

Εγγραφή πίστωσης εξόδων παράστασης στους λογ/σμούς 

δικαιούχων μελών Δ.Σ. με βάση απόδ. επαγγ. δαπάν. 

  

 

 

858,72€ 

 

 

 

 

 

 

1.541,28€ 

 

 

53 

53.08 

53.08.00 

53.08.01 

53.08.02 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Νικάκης Χρήστος   513,76€ 

Αγγελίδου Αντωνία    513,76€  

Φωτίου Δημήτριος    513,76€ 

                           Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   1541,28€  

                          

Εγγραφή καταβολής οφειλ/νων εξόδων παράστασης  

1.541,28€  

 

 

 

 

1.541,28 

 

 

 

 

 Το χαρτόσημο και η εισφορά υπέρ ΟΓΑ ποσού 28,80€ που παρακράτησε η 

εταιρία από τα έξοδα παράστασης των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα πρέπει 

να αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ. εντός πέντε ημερών από την καταβολή τους. Η απόδοση του 
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πιο πάνω χαρτοσήμου θα γίνει με το έντυπο “Δήλωση Απόδοσης Τελών Χαρτοσήμου 

τιμολογίων, φορτωτικών κτλ”. Η σχετική εγγραφή θα είναι η εξής: 

  

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.02 

 

38 

38.00 

38.00.00€ 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   28,80€      

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   28,80€  

 

Απόδοση χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ  

28,80€  

 

 

 

28,80€ 

 

 Ο παρακρατούμενος φόρος ύψους 829,92€ που αφορά τα έξοδα παράστασης  

πρέπει να αποδοθεί στη Δ.Ο.Υ. μέσα σε δεκαπέντε μέρες του επόμενου από την 

παρακράτηση μήνα. Το έντυπο που θα χρησιμοποιήσει ο λογιστής είναι “Δήλωση 

Απόδοσης Παρακρατούμενου Φόρου Εισοδήματος Κινητών Αξιών εκτός τόκων”, 

ενώ η λογιστική εγγραφή στα βιβλία της επιχείρησης θα έχει τη μορφή: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού 

συμβουλίου   829,92€ 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   829,92€  

                          

Εγγραφή καταβολής παρακρατούμενου φόρου 

829,92€  

 

 

 

829,92€ 

 

 

 

 Το συνολικό ποσό των εξόδων παράστασης που καταβλήθηκε στα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2009 είναι 800€x12μήνεςx3μέλη=28.800€, ενώ 
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τα παρακρατούμενα ποσά του φόρου και του χαρτοσήμου που αποδόθηκαν στο 

δημόσιο είναι: 

Χαρτόσημο 28,80€x12μήνες=354,60€ 

                               και  Φόρος 829,92x12μήνες=959,04€ 

 

 Τα καθαρά ποσά των εξόδων παράστασης των μελών διοικητικού συμβουλίου 

αποτελούν γι’ αυτά εισόδημα κινητών αξιών και συνεπώς με την παρακράτηση των 

πιο πάνω ποσών εξαντλείται η φορολογική τους υποχρέωση για τα εισοδήματα αυτά. 

Ωστόσο οι δικαιούχοι μπορούν να τα εμφανίσουν στη φορολογική τους δήλωση όχι 

για να φορολογηθούν αλλά για να δικαιολογήσουν τεκμήρια. 

 Το σύνολο των εξόδων παράστασης που καταβλήθηκε μέσα στο 2009 δηλαδή 

τα 28.800€ δεν περιλαμβάνονται στα έξοδα της εταιρίας διότι δεν έχουν εγκριθεί 

ακόμη από την γενική συνέλευση των μετόχων. Άρα θα πρέπει να σχηματιστεί από 

τον λογιστή της εταιρίας πρόβλεψη του πιο πάνω ποσού. Η εγγραφή που γίνεται είναι 

η εξής: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

68 

68.09 

68.09.00 

44 

44.09 

44.09.00 

Προβλέψεις εκμετάλλευσης  

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Προβλέψεις εξόδων παράστασης χρήσης    28.800€ 

                            Προβλέψεις 

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

                            Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

                            παράστασης χρήσης   28.800€ 

                          

Εγγραφή πρόβλεψης εξόδων παράστασης υπό την έγκριση 

της γενικής συνέλευσης 

28.800€  

 

 

28.800€ 

 

 Έστω ότι η γενική συνέλευση συνήλθε στις 30/5/2010 και ενέκρινε εκτός από 

τον ισολογισμό και τον λογαριασμό των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας και τα 

πιο πάνω έξοδα παράστασης ονομαστικά για κάθε σύμβουλο. Το παραπάνω γεγονός 

μπορεί να απεικονιστεί από τον λογιστή με έναν από τους τρεις παρακάτω τρόπους, 

δηλαδή 
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α’ τρόπος 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

36 

36.99 

 

36.99.00 

36.99.01 

36.99.02 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   28.800€ 

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Νικάκης Χρήστος   9.600€ 

                            Αγγελίδου Αντωνία    9.600€ 

                            Φωτίου Δημήτριος    9.600€    

                       

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 61.01 

28.800€  

 

 

 

 

28.000€ 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις χρήσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Προβλέψεις                                               

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης  

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων  

                            παράστασης χρήσης   28.800€ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 44.09.00 με το 

ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε  

28.800€  

 

 

 

28.800€ 

 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

78 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Ιδιοπαραγωγή παγίων & χρησιμ/νες 

                            προβλέψεις εκμετάλλευσης  

28.800€  

 

 

 

28.800€ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

78.05 

 

78.05.09 

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς 

                            κάλυψη εξόδων εκμετάλλευσης  

                            Λοιπές προβλέψεις  

                            εκμετάλλευσης    28.800€ 

                              

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.00 στον 78.05.09 με το 

ποσό της πρόβλεψης που πραγματοποιήθηκε 

  

 

β’ τρόπος 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44 

44.09 

44.09.01 

 

36 

36.99 

 

36.99.00 

36.99.01 

36.99.02 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Νικάκης Χρήστος   9.600€ 

                            Αγγελίδου Αντωνία    9.600€ 

                            Φωτίου Δημήτριος    9.600€ 

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 44.09.01 

28.800€  

 

 

 

28.800€ 

 

 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Προβλέψεις 

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης                                               

                            Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

                            παράστασης χρήσης   28.800€ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 44.09.00 

28.800€  

 

 

 

28.800€ 
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γ’ τρόπος 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

82 

82.00 

82.00.90 

 

36 

36.99 

 

36.99.00 

36.99.01 

36.99.02 

Έσοδα και έξοδα προηγούμενων χρήσεων   

Έξοδα προηγούμενων χρήσεων 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών 

Διοικητικού συμβουλίου    28.800€  

                            Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 

                            Έξοδα παράστασης τελούντα υπό την                                               

                            έγκριση της γενικής συνέλευσης 

                            Νικάκης Χρήστος   9.600€ 

                            Αγγελίδου Αντωνία    9.600€ 

                            Φωτίου Δημήτριος    9.600€ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 36.99 στον 82.00 

28.800€  

 

 

 

28.800€ 

 

 

44 

44.09 

44.09.01 

 

84 

 

84.91 

 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις χρήσης 

Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Έσοδα από προβλέψεις προηγούμενων 

                            χρήσεων                                               

                            Έσοδα από χρησιμοποιημένες  

                            προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς 

                            κάλυψη εξόδων παράστασης   28.800€ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 84.91 

28.800€  

 

 

 

28.800€ 

 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44 

44.09 

44.09.00 

 

44 

44.09 

Προβλέψεις   

Λοιπές προβλέψεις χρήσης 

Σχηματισμένες προβλέψεις εξόδων 

παράστασης χρήσης    28.800€  

                            Προβλέψεις                                               

                            Λοιπές προβλέψεις εκμετάλλευσης  

28.800€  

 

 

 

28.800€ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

44.09.01                             Χρησιμοποιημένες προβλέψεις εξόδων  

                            παράστασης χρήσης   28.000€ 

 

Μεταφορά του λογαριασμού 44.09.01 στον 44.09.00          

  

 

 Βέβαια εκτός από τους παραπάνω τρόπους η επιχείρηση έχει και τη 

δυνατότητα να καταχωρίσει τα έξοδα παράστασης που τελούν υπό την έγκριση της 

γενικής συνέλευσης χρησιμοποιώντας τους λογαριασμούς που κινούνται όταν τα 

έξοδα παράστασης προβλέπονται από το καταστατικό δηλαδή για κάθε μήνα θα 

γίνεται η εγγραφή: 

 

Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

61 

61.01 

 

61.01.00 

 

53 

53.08 

53.08.00 

53.08.01 

53.08.02 

54 

54.09 

54.09.01 

 

54.09.02 

Αμοιβές και έξοδα τρίτων 

Αμοιβές και έξοδα μη ελεύθερων 

επαγγελματιών υποκείμενες σε παρακράτηση φόρου 

Αμοιβές συνεδριάσεων μελών διοικητικού  

συμβουλίου   2.400€ 

                            Πιστωτές Διάφοροι 

                            Δικαιούχοι Αμοιβών 

                            Νικάκης Χρήστος   513,76€ 

                            Αγγελίδου Αντωνία    513,76€  

                            Φωτίου Δημήτριος    513,76€ 

                            Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

                            Λοιποί Φόροι-Τέλη 

                            Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού                                              

                            συμβουλίου   829,92€ 

                            Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

                            μελών διοικητικού συμβουλίου   28,80€ 

 

Εγγραφή πίστωσης των εξόδων παράστασης στους 

λογαριασμούς των δικαιούχων μελών Δ.Σ.     

2.400€  

 

 

 

 

1.541,28€ 

 

 

 

 

858,72€ 
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Κωδικοί Λογαριασμοί- Αιτιολογία Χρέωση Πίστωση 

53 

53.08 

53.08.00 

53.08.01 

53.08.02 

38 

38.00 

38.00.00 

Πιστωτές Διάφοροι 

Δικαιούχοι αμοιβών 

Νικάκης Χρήστος   513,76€  

Αγγελίδου Αντωνία    513,76€ 

Φωτίου Δημήτριος    513,76€ 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   1.531,28€  

                          

Εγγραφή καταβολής οφειλ/νων εξόδων παράστασης στα 

μέλη Δ.Σ. 

1.541,28€  

 

 

 

 

1.541,28€ 

 

 

54 

54.09 

54.09.02 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Χαρτόσημο και ΟΓΑ αμοιβών  

μελών διοικητικού συμβουλίου   28,80€      

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   28,80€  

                          

Εγγραφή απόδοσης χαρτοσήμων και εισφοράς υπέρ ΟΓΑ  

28,80€  

 

 

 

28,80€ 

 

 

54 

54.09 

54.09.01 

 

38 

38.00 

38.00.00 

Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 

Λοιποί Φόροι-Τέλη 

Φόρος αμοιβών μελών διοικητικού 

συμβουλίου   829,92€ 

                            Χρηματικά Διαθέσιμα 

                            Ταμείο 

                            Ταμείο Επιχείρησης   829,92€  

                          

Εγγραφή απόδοσης παρακρατούμενου φόρου εξόδων 

παράστασης 

829,92€  

 

 

 

829,92€ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 
Είναι σαφές, λοιπόν, με βάση τα προαναφερόμενα ότι το διοικητικό συμβούλιο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην ανώνυμη εταιρία. Αυτός, άλλωστε, είναι και ο 

λόγος για τον οποίο ο Κ.Ν. 2190/1920 αφιερώνει επτά ολόκληρα άρθρα (18-24) 

αναφορικά με το βασικό όργανο διοίκησης της συγκεκριμένης εταιρικής μορφής. 

Ειδικότερα, με βάση τα άρθρα αυτά ρυθμίζονται θέματα όπως η συγκρότηση, η 

σύγκλιση, η θητεία, οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου, ενώ όσον αφορά 

στο θέμα των αμοιβών των μελών του Δ.Σ. αυτό ρυθμίζεται κυρίως από το άρθρο 24 

του Κ.Ν. 2190/1920. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αμοιβές των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου, είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο ρύθμισης του 

άρθρου 23α του ίδιου νόμου. 

 Μεταξύ των αμοιβών που ρυθμίζονται από το άρθρο 24 περιλαμβάνονται και 

τα έξοδα παράστασης που καταβάλλει η ανώνυμη εταιρία στα μέλη του Δ.Σ. για τη 

συμμετοχή των τελευταίων στις συνεδριάσεις του. Τα έξοδα παράστασης ρυθμίζονται 

ειδικότερα από την παρ.2 του ανωτέρου άρθρου. Διακρίνονται σε εκείνα που η 

καταβολή τους προβλέπεται από το καταστατικό και σε εκείνα που καταβάλλονται 

ύστερα από απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, όταν δεν υπάρχει σχετική 

καταστατική πρόβλεψη, υπό την αίρεση της έγκρισης τους από την τακτική γενική 

συνέλευση των μετόχων. Τα έξοδα παράστασης, σύμφωνα με το νόμο 2238/1994, 

αποτελούν για τους λαμβάνοντες εισόδημα κινητών αξιών. Για την εταιρία που τα 

καταβάλλει είναι δυνατόν να τις αναγνωριστούν φορολογικά και να εκπέσουν από τα 

ακαθάριστα έσοδα της, εφόσον ακολουθηθεί η διαδικασία, που προβλέπει η παρ.2 

του άρθρου 24 του Κ.Ν. 2190/1920. 

 Ωστόσο, αν και το ζήτημα των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., ρυθμίζεται από 

τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920, στη σύγχρονη εποχή που η δομή της 

ανώνυμης εταιρίας έχει γίνει πολυπλοκότερη, είναι αρκετά εύκολο να υπάρξουν 

καταστρατηγήσεις εις βάρος της από τα ίδια τα διευθυντικά στελέχη που τη διοικούν. 

Στα πλαίσια αυτά, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση καταχρηστικών 

καταστάσεων, η ανώνυμη εταιρία είναι δυνατό να προχωρήσει στην υιοθέτηση αρχών 
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εταιρικής διακυβέρνησης, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο την προστασία της και 

βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα της. Ήδη ο νόμος 3016/2002 για την εταιρική 

διακυβέρνηση είναι υποχρεωτικός για τις επιχειρήσεις που έχουν τη μορφή της 

ανώνυμης εταιρίας και έχουν εισάγει ή πρόκειται να εισάγουν μετοχές ή άλλες 

κινητές αξίες σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

  
1. ΝΟΜΟΣ 2190/1920  «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» 

 

Άρθρον 10  

«Μεταγενέστερη Απόκτηση Στοιχείων Του Ενεργητικού» 

 
1. Μέσα στα πρώτα δύο χρόνια από τη νόμιμη λειτουργία της εταιρίας, καθώς και δύο 

χρόνια μετά από κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, απαγορεύεται και είναι απολύτως 

άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε στοιχείου του ενεργητικού με τίμημα ανώτερο του 

1/10 του μετοχικού κεφαλαίου, που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι ιδρυτές, 

μέτοχοι εκπροσωπούντες ποσοστό μεγαλύτερο του 1/20 του καταβεβλημένου 

μετοχικού κεφαλαίου, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας, συγγενείς των 

ανωτέρω μέχρι και του δευτέρου βαθμού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας 

συμπεριλαμβανομένου, σύζυγοι των ανωτέρω, καθώς και εταιρίες στις οποίες ιδρυτές, 

μέτοχοι ή εταίροι εκπροσωπούντες το 1/20 του κεφαλαίου των εν λόγω εταιριών, 

μέλη των Διοικητικών τους Συμβουλίων ή διαχειριστές, συγγενείς των ανωτέρω μέχρι 

και του δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας συμπεριλαμβανομένου ή 

σύζυγοι των ανωτέρω έχουν την ιδιότητα των παραπάνω προσώπων. 

Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που μεταβιβάζεται από κάποιο από 

αυτά τα πρόσωπα, ή συγγενή τους των πιο πάνω βαθμών, μέσα στους προηγούμενους 

δώδεκα μήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγματοποίηση της 

αύξησης του κεφαλαίου. 

Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν αυξήσεις 

κεφαλαίου που έγιναν χωρίς καταβολή νέων εισφορών. 

2. Οι αποκτήσεις στοιχείων που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 

θεωρούνται ότι έγιναν έγκυρα, αν προηγηθεί έγκριση της γενικής συνέλευσης και 

αποτίμηση των στοιχείων που μεταβιβάζονται στην εταιρία, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9. Η έκθεση αποτίμησης υποβάλλεται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 7β. Εν προκειμένω εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του άρθρου 9α. 
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3. Πρόσωπα, μη περιλαμβανόμενα εις τινα των κατηγοριών της πρώτης παραγράφου 

του παρόντος άρθρου, μεταβιβάζοντα δε εις την εταιρείαν αντικείμενα προς παγίαν 

εκμετέλλευσιν της επιχειρήσεως αυτής, δεν δύνανται κατά την διάρκειαν της 

απαγορεύσεως της μνημονευθείσης παραγράφου να εκλεγώσι σύμβουλοι, 

διορισθώσιν υπάλληλοι ή λάβωσιν αμοιβήν ή αποζημίωσίν τινα παρά της εταιρείας 

άνευ προηγουμένης εγκρίσεως γενικής συνελεύσεως. 

4. Η απαγόρευση της παραγράφου 1 δεν ισχύει όταν πρόκειται για αποκτήσεις που 

γίνονται στο πλαίσιο των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας, για αποκτήσεις που 

πραγματοποιούνται με απόφαση διοικητικής ή δικαστικής αρχής ή στο πλαίσιο 

διαδικασιών που εποπτεύονται από τις αρχές αυτές, καθώς και για αποκτήσεις που 

πραγματοποιούνται σε χρηματιστήριο. 

5. Την ακυρότητα της παραγράφου 1 μπορεί να επικαλεσθεί όποιος έχει έννομο 

συμφέρον. Επίκληση της ακυρότητας δεν είναι επιτρεπτή μετά παρέλευση διετίας 

από το τέλος του ημερολογιακού έτους κατά το οποίο αποκτήθηκαν τα στοιχεία του 

ενεργητικού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 1. 

 

Άρθρον 18  

«Εκπροσώπηση Της Εταιρείας»  
 

1. Η ανώνυμος εταιρεία εκπροσωπείται επί δικαστηρίου και εξωδίκως υπό του 

Διοικητικού αυτής Συμβουλίου, ενεργούντος συλλογικώς.  

2. Ο αριθμός των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από το καταστατικό ή 

από τη γενική συνέλευση, εντός των ορίων που προβλέπονται στο καταστατικό. Το 

διοικητικό συμβούλιο αποτελείται τουλάχιστον από τρία μέλη. Το καταστατικό 

μπορεί να προβλέπει ότι μέλος του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να είναι και 

νομικό πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ορίσει 

ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των εξουσιών του νομικού προσώπου ως 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου.  

3. Το Καταστατικόν δύναται να ορίση ότι ωρισμένος μέτοχος ή μέτοχοι δύνανται να 

διορίσωσι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ουχί όμως πέραν του ενός τρίτου του 

προβλεπομένου συνολικού αριθμού αυτών, ορίζον άμα και τας προϋποθέσεις 

ασκήσεως του δικαιώματος ιδία εξ απόψεως ποσοστού συμμετοχής εις το εταιρικόν 

κεφάλαιον και δεσμεύσεως των μετοχών.  
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Η άσκησις του δικαιώματος τούτου πρέπει να πραγματοποιήται προ της εκλογής του 

Διοικητικού Συμβουλίου υπό της Γενικής Συνελεύσεως, περιοριζομένης εν τη 

περιπτώσει ταύτη εις την εκλογήν των υπολοίπων συμβούλων. Οι ασκήσαντες το 

ανωτέρω δικαίωμα γνωστοποιούν τον διορισμόν των συμβούλων των εις την 

εταιρείαν τρεις πλήρεις ημέρας, προ της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως και 

δεν συμμετέχουν εις την εκλογήν του υπολοίπου Συμβουλίου.  

4. Οι ούτως οριζόμενοι σύμβουλοι δύνανται ν' ανακληθώσιν οποτεδήποτε από τους 

έχοντες το δικαίωμα του διορισμού των και να αντικαθίστανται δι' άλλων. Λόγω 

σπουδαίου λόγου εγκειμένου εις το πρόσωπον του διορισθέντος, δύναται ο Πρόεδρος 

Πρωτοδικών της περιφερείας εις την οποίαν εδρεύει η Εταιρεία, τη αιτήσει μετόχων 

εκπροσωπούντων το 1/10 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου κατά την επ' 

αναφορά διαδικασίαν να ανακαλέση τούτον.  

5. Εν περιπτώσει μεταβολής του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 

διατηρείται υποχρεωτικώς η υφισταμένη εν τω καταστατικώ αναλογία ιδιαιτέρας εν 

αυτώ εκπροσωπήσεως.  

6. Το καταστατικό μπορεί να ορίζει ότι προτείνονται προς εκλογή στο διοικητικό 

συμβούλιο υποψήφιοι βάσει καταλόγων και ότι εκλέγονται από αυτούς τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων που λαμβάνει κάθε 

κατάλογος. Τυχόν κλάσματα λογίζονται υπέρ του καταλόγου που συγκέντρωσε τις 

περισσότερες ψήφους. Από τον κάθε κατάλογο εκλέγονται, ανάλογα με τις 

προβλέψεις του καταστατικού είτε τα πρόσωπα που έλαβαν τις περισσότερες ψήφους 

είτε τα πρόσωπα που προηγούνται στη σειρά του καταλόγου. Το σύστημα της 

εκλογής αυτής, εάν δεν προβλέπεται από το αρχικό καταστατικό, μπορεί να εισαχθεί 

ή να καταργηθεί με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με 

τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 29 και την παράγραφο 1 του άρθρου 31, εκτός 

αν το καταστατικό προβλέπει υψηλότερα ποσοστά απαρτίας ή πλειοψηφίας. Το 

σύστημα εκλογής της παρούσας παραγράφου δεν επιτρέπεται, εάν το καταστατικό 

προβλέπει δικαίωμα απευθείας διορισμού μελών του διοικητικού συμβουλίου 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3 έως 5 του παρόντος άρθρου.  

7. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι το διοικητικό συμβούλιο εκλέγει μέλη 

αυτού σε αντικατάσταση μελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 

ιδιότητα τους με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η εκλογή αυτή είναι δυνατή με την 

προϋπόθεση ότι η αναπλήρωση των παραπάνω μελών δεν είναι εφικτή από 
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αναπληρωματικά μέλη, που έχουν τυχόν εκλεγεί από τη γενική συνέλευση, εφόσον 

τούτο επιτρέπεται από το καταστατικό. Η ανωτέρω εκλογή από το διοικητικό 

συμβούλιο γίνεται με απόφαση των απομενόντων μελών, εάν είναι τουλάχιστον τρία 

(3), και ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που αντικαθίσταται. Η 

απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β και 

ανακοινώνεται από το διοικητικό συμβούλιο στην αμέσως προσεχή γενική συνέλευση, 

η οποία μπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόμη και αν δεν έχει αναγραφεί 

σχετικό θέμα στην ημερήσια διάταξη.  

8. Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει ότι, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του διοικητικού 

συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη μπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 

εκπροσώπηση της εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων μελών 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την προϋπόθεση ότι ο αριθμός αυτών 

υπερβαίνει το ήμισυ των μελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω 

γεγονότων. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτά δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των 

τριών (3).  

9. Σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, ανεξάρτητα 

από τον αριθμό τους, μπορούν να προβούν σε σύγκληση γενικής συνέλευσης με 

αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου διοικητικού συμβουλίου. 

 

Άρθρον 19  

«Θητεία Μελών Διοικητικού Συμβουλίου»  
 

1. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ουδέποτε δύναται να υπερβαίνει 

τα εξ έτη.  

Κατ' εξαίρεση η θητεία του διοικητικού συμβουλίου παρατείνεται μέχρι τη λήξη της 

προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική 

συνέλευση.  

2. Οι σύμβουλοι, μέτοχοι ή μη μέτοχοι είναι πάντοτε επανεκλέξιμοι και ελεύθερα 

ανακλητοί.  
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Άρθρον 20  

«Σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου» 

  

1. Το διοικητικό συμβούλιο οφείλει να συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά 

που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρείας το απαιτούν.  

2. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος τόπος, στην 

ημεδαπή ή την αλλοδαπή, στον οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το διοικητικό 

συμβούλιο.  

3. Το διοικητικό συμβούλιο εγκύρως συνεδριάζει εκτός της έδρας του σε άλλο τόπο 

είτε στην ημεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στην συνεδρίαση αυτή παρίστανται 

ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη αποφάσεων.  

3α. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, εφόσον αυτό 

προβλέπεται από το καταστατικό ή συμφωνούν όλα τα μέλη του. Στην περίπτωση 

αυτή η πρόσκληση προς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνει τις 

αναγκαίες πληροφορίες για τη συμμετοχή αυτών στη συνεδρίαση. Με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να ορίζονται ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές 

ασφάλειας για την εγκυρότητα της συνεδρίασης.  

4. Το διοικητικό συμβούλιο συγκαλείται «από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του» 

με πρόσκληση που γνωστοποιείται στα μέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιμες 

ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 

αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά η 

λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη αποφάσεων.  

5. Τη σύγκληση του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα 

μέλη του με αίτηση τους προς τον πρόεδρο αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι 

υποχρεούνται να συγκαλέσουν το διοικητικό συμβούλιο, προκειμένου αυτό να 

συνέλθει εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Στην 

αίτηση πρέπει, με ποινή απαραδέκτου, να αναφέρονται, με σαφήνεια και τα θέματα 

που θα απασχολήσουν το διοικητικό συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το διοικητικό 

συμβούλιο από τον πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσμίας, 

επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το διοικητικό 
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συμβούλιο εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας 

των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου.  

5α. Το καταστατικό εταιρειών των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο μπορεί να ορίσει άλλες διατυπώσεις ή βραχύτερες προθεσμίες 

πρόσκλησης, κατά παρέκκλιση των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου.  

6. Οι συζητήσεις και αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου καταχωρούνται 

περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό 

σύστημα. Ύστερα από αίτηση μέλους του διοικητικού συμβουλίου, ο πρόεδρος 

υποχρεούται να καταχωρήσει στα πρακτικά ακριβή περίληψη της γνώμης του. Στο 

βιβλίο αυτό καταχωρείται επίσης κατάλογος των παραστάντων ή 

αντιπροσωπευθέντων κατά τη συνεδρίαση μελών του διοικητικού συμβουλίου.  

7. Αντίγραφα πρακτικών συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου, για τα οποία 

υπάρχει υποχρέωση καταχώρισής τους στο μητρώο ανωνύμων εταιριών, σύμφωνα με 

το άρθρο 7α του παρόντος, υποβάλλονται στο υπουργείο Εμπορίου μέσα σε 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου.  

8. Τα πρακτικά του διοικητικού συμβουλίου υπογράφονται από τον πρόεδρο ή άλλο 

πρόσωπο που ορίζεται προς τούτο από το καταστατικό. Αντίγραφα των πρακτικών 

εκδίδονται επισήμως από τα πρόσωπα αυτά, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή 

τους.  

 

Άρθρον 21  

«Λήψη Αποφάσεων Από Το Διοικητικό Συμβούλιο»  
 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον ευρίσκεται εν απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν 

παρίστανται ή αντιπροσωπεύωνται εν αυτώ το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 

ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων δύναται να είναι ελάσσων των 

τριών. Προς εξεύρεσιν του αριθμού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσμα.  

2. Εφόσον δεν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το καταστατικό, οι αποφάσεις του 

διοικητικού συμβουλίου λαμβάνοντας έγκυρα με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων 

και αντιπροσωπευόμενων μελών.  

Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου του διοικητικού 

συμβουλίου, εκτός εάν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά.  
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3. Έκαστος σύμβουλος δύναται ν' αντιπροσωπεύη εγκύρως μόνον ένα έτερον 

σύμβουλον.  

4. Η αντιπροσώπευσις εν τω συμβουλίω δεν δύναται να ανατεθή εις πρόσωπα μη 

ανήκοντα εις το συμβούλιον.  

5. Η κατάρτιση και υπογραφή πρακτικού από όλα τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου ή τους αντιπροσώπους τους ισοδυναμεί με απόφαση του διοικητικού 

συμβουλίου, ακόμη και αν δεν έχει προηγηθεί συνεδρίαση. 

 

Άρθρον 22  

«Αρμοδιότητες Του Διοικητικού Συμβουλίου»  
 

1. Το Διοικητικόν Συμβούλιον είναι αρμόδιον ν' αποφασίζη πάσαν πράξιν αφορώσαν 

εις την διοίκησιν της εταιρίας, εις την διαχείρισιν της περιουσίας αυτής και εις την εν 

γένει επιδίωξιν του σκοπού της εταιρίας.  

Πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού 

σκοπού, δεσμεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν αποδειχθεί ότι ο 

τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει. Δε 

συνιστά απόδειξη μόνη η τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας ως προς το 

καταστατικό της εταιρίας ή τις τροποποιήσεις του.  

2. Περιορισμοί της εξουσίας του διοικητικού συμβουλίου από το καταστατικό ή από 

απόφαση της γενικής συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους ακόμα και αν 

έχουν υποβληθεί στις διατυπώσεις δημοσιότητας.  

3. Επιτρέπεται το καταστατικό να ορίζει θέματα για τα οποία το διοικητικό 

συμβούλιο μπορεί να αναθέτει τις εξουσίες του διαχείρισης και εκπροσώπησης σε ένα 

ή περισσότερα πρόσωπα, μέλη του ή μη. Μπορεί επίσης να επιτρέπει στο διοικητικό 

συμβούλιο ή να το υποχρεώνει να αναθέτει τον εσωτερικό έλεγχο της εταιρείας σε 

ένα ή περισσότερα πρόσωπα, μη μέλη του ή, εάν ο νόμος δεν το απαγορεύει και σε 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα πρόσωπα αυτά μπορούν, εφόσον δεν το 

απαγορεύει το καταστατικό και προβλέπεται από τις αποφάσεις του διοικητικού 

συμβουλίου, να αναθέτουν περαιτέρω την άσκηση των εξουσιών που τους 

ανατέθηκαν ή μέρος τούτων σε άλλα μέλη ή τρίτους. Κατά την ίδρυση της εταιρείας 

ο διορισμός προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλμένου συμβούλου ή 

προσώπων με άλλη ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο διοικητικό συμβούλιο 
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μπορεί να γίνει και με το καταστατικό. Το διοικητικό συμβούλιο μπορεί οποτεδήποτε 

να προβεί σε διαφορετική κατανομή των ανωτέρω ιδιοτήτων μεταξύ των μελών του. 

 

 Άρθρο 23α  

«Συμβάσεις Της Εταιρείας Με Μέλη Του Διοικητικού Συμβουλίου» 

  
1. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εκάστοτε διέπουν τις συναλλαγές 

πιστωτικών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων με πρόσωπα τα οποία έχουν ειδική σχέση 

με αυτά, καθώς και του άρθρου 16α του παρόντος νόμου, δάνεια της εταιρείας προς 

τα πρόσωπα της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου απαγορεύονται και είναι 

απολύτως άκυρα. Η απαγόρευση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για την 

παροχή πιστώσεων προς τα πρόσωπα αυτά με οποιονδήποτε τρόπο ή την παροχή 

εγγυήσεων ή ασφαλειών υπέρ αυτών προς τρίτους.  

β) Κατ' εξαίρεση, η παροχή εγγύησης ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων της 

παραγράφου 5 επιτρέπεται μόνο εφόσον: αα) η εγγύηση ή η ασφάλεια υπηρετεί το 

εταιρικό συμφέρον, ββ) η εταιρεία έχει δικαίωμα αναγωγής κατά του πρωτοφειλέτη ή 

του προσώπου υπέρ του οποίου παρέχεται η ασφάλεια, γγ) προβλέπεται ότι οι 

λαμβάνοντες την εγγύηση ή την ασφάλεια θα ικανοποιούνται μόνο μετά την πλήρη 

εξόφληση ή τη συναίνεση όλων των πιστωτών με απαιτήσεις που είχαν ήδη γεννηθεί 

κατά το χρόνο της υποβολής σε δημοσιότητα, σύμφωνα με την επόμενη περίπτωση γ' 

και δδ) ληφθεί προηγουμένως άδεια της γενικής συνέλευσης, η οποία όμως δεν 

παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 

ένα δέκατο (1/10) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου ή το 

ένα εικοστό (1/20), εάν πρόκειται για εταιρείες με μετοχές εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο. Το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλει στη γενική συνέλευση έκθεση 

για τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρούσας υποπαραγράφου.  

γ) Η απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με την 

προηγούμενη υποπερίπτωση δδ', η οποία περιέχει τα βασικά στοιχεία της εγγύησης ή 

της ασφάλειας, και ιδίως το ύψος και τη διάρκεια τους, καθώς και την έκθεση του 

διοικητικού συμβουλίου, υπόκειται στη δημοσιότητα του άρθρου 7β. Η ισχύς της 

εγγύησης ή της ασφάλειας αρχίζει μόνο από τη δημοσιότητα αυτή.  

2. Απαγορεύεται και είναι άκυρη η σύναψη οποιωνδήποτε άλλων συμβάσεων της 

εταιρείας με τα πρόσωπα της παραγράφου 5 χωρίς ειδική άδεια της γενικής 
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συνέλευσης. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει προκειμένου για πράξεις που δεν 

εξέρχονται των ορίων των τρεχουσών συναλλαγών της εταιρείας με τρίτους.  

3. Η άδεια της γενικής συνέλευσης κατά την προηγούμενη παράγραφο 2 δεν 

παρέχεται, εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι εκπροσωπούντες τουλάχιστον το 

ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.  

4. Η άδεια της παραγράφου 2 μπορεί να παρασχεθεί και μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, εκτός εάν στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 

τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση μετοχικού 

κεφαλαίου.  

5. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν για τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, τα πρόσωπα που ασκούν έλεγχο επί της εταιρείας, τους συζύγους και 

τους συγγενείς των προσώπων αυτών εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι του τρίτου 

βαθμού, καθώς και τα νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Ένα 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο θεωρείται ότι ασκεί έλεγχο επί της εταιρείας, εάν 

συντρέχει μια από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε. Το 

καταστατικό μπορεί να επεκτείνει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου και σε άλλα 

πρόσωπα, όπως ιδίως στους γενικούς διευθυντές και διευθυντές της εταιρείας.  

6. Οι απαγορεύσεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν και στις συμβάσεις που 

συνάπτουν τα πρόσωπα της παραγράφου 5 με νομικά πρόσωπα ελεγχόμενα από την 

εταιρεία κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε ή με ομόρρυθμες ή 

ετερόρρυθμες εταιρείες, στις οποίες ομόρρυθμο μέλος είναι η εταιρεία, καθώς και 

στις συμβάσεις εγγυήσεων ή ασφαλειών που παρέχονται από τα πρόσωπα αυτά.  

7. Συμβάσεις της παραγράφου 2 που συνάπτονται μεταξύ του μοναδικού μετόχου και 

της εταιρείας, την οποία αυτός εκπροσωπεί, καταχωρίζονται στα πρακτικά της 

γενικής συνέλευσης ή του διοικητικού συμβουλίου ή καταρτίζονται εγγράφως επί 

ποινή ακυρότητας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις 

τρέχουσες συναλλαγές της εταιρείας. 

 

Άρθρον 24  
 

1. Πάσα επί των κερδών χορηγουμένη εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβή, 

δέον να λαμβάνηται εκ του απομένοντος υπολοίπου των καθαρών κερδών μετά την 

αφαίρεσιν των κρατήσεων διά τακτικόν αποθεματικόν και του απαιτουμένου ποσού 
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προς διανομήν του πρώτου μερίσματος υπέρ των μετόχων, ίσου τουλάχιστον προς 

6 % επί του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου.  

2. Πάσα ετέρα, μη καθοριζομένη κατά ποσόν υπό του Καταστατικού, χορηγουμένη 

δε εξ οιουδήποτε λόγου εις σύμβουλον αμοιβή ή αποζημίωσις, θεωρείται βαρύνουσα 

την Εταιρείαν, μόνον, εάν εγκριθή δι' ειδικής αποφάσεως της τακτικής Γενικής 

Συνελεύσεως. Αύτη δύναται να μειωθή υπό του δικαστηρίου εάν κατ' αγαθήν κρίσιν 

είναι υπέρογκος και αντετάχθησαν κατά της ληφθείσης αποφάσεως μέτοχοι 

εκπροσωπούντες το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου.  

3. Η διάταξις της προηγουμένης παραγράφου δεν εφαρμόζεται προκειμένου περί 

αμοιβών οφειλομένων εις μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δι' υπηρεσίας αυτών 

παρεχομένας εις την Εταιρείαν επί τη βάσει ειδικής σχέσεως μισθώσεως εργασίας ή 

εντολής. 

 

2. ΝΟΜΟΣ 2238/1994  

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ» 

(ΦΕΚ Α΄ 151/16.9.1994) 
 

Άρθρο: 24 

« Εισόδημα Από Κινητές Αξίες-Εισόδημα Και Απόκτηση Του» 
 

1. Εισόδημα από κινητές αξίες είναι αυτό που αποκτάται κάθε οικονομικό έτος από 

κάθε δικαιούχο κινητών αξιών, το οποίο προκύπτει: 

α) Από μερίσματα και τόκους ιδρυτικών τίτλων και μετοχών των ημεδαπών 

ανωνύμων εταιριών, ομολογιών και χρεογράφων γενικά του Ελληνικού Δημοσίου ή 

ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ημεδαπών επιχειρήσεων κάθε 

είδους, καθώς και από αμοιβές και ποσοστά των διοικητικών συμβούλων και εκτός 

μισθού αμοιβές και ποσοστά των διευθυντών και διαχειριστών των ανωνύμων 

εταιριών. 

β) Από μερίσματα και τόκους των τίτλων αλλοδαπής προέλευσης που αναφέρονται 

στην προηγούμενη περίπτωση. 

γ) Από τόκους κάθε τίτλου έντοκης κατάθεσης τοις μετρητοίς ή εγγύησης, καθώς και 

κάθε τίτλου χρεωστικού με υποθήκη, ενέχυρο ή όχι, από εκείνους που δεν 

περιλαμβάνονται στις περιπτώσεις α' και β'. Ομοίως, το εισόδημα από τόκους που 



81 

 

επιδικάζονται με δικαστική απόφαση, με εξαίρεση αυτά που αναφέρονται στο 

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 25 και της παρ. 4 του άρθρου 48 του 

παρόντος. 

δ) Από κέρδη αμοιβαίων κεφαλαίων, καθώς και η πρόσθετη αξία που αποκτούν οι 

μεριδιούχοι αμοιβαίων κεφαλαίων από την εξαγορά μεριδίων σε τιμή ανώτερη της 

τιμής κτήσης. 

ε) Από κέρδη ανωνύμων εταιριών που διανέμονται με τη μορφή μετρητών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. 

στ) Από την υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων, που 

σχηματίζονται με τις διατάξεις του ν.δ. 400/1970 (ΦΕΚ 22Α') για ασφαλίσεις ζωής. 

ζ) Από τόκους με τους οποίους πιστώνεται ο "Λογαριασμός Νεότητας Προσωπικού 

Ο.Τ.Ε.", που τηρείται στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας Α.Ε. και ο οποίος 

αποτελείται σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του λογαριασμού αυτού από την 

τοποθέτηση των μηνιαίων εισφορών των υπαλλήλων του με σκοπό τη χορήγηση 

εφάπαξ χρηματικής παροχής στα ενήλικα τέκνα τους. Επί των τόκων αυτών 

ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) 

εξαντλουμένης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα 

αυτά. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 περίπτωση β' και 5 περίπτωση α' του άρθρου 

54 εφαρμόζονται αναλόγως και στα εισοδήματα της περίπτωσης αυτής. 

η) Από συμβάσεις ή πράξεις επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων, εφόσον 

ο δικαιούχος του εισοδήματος είναι κάτοικος Ελλάδας και δεν είναι επιτηδευματίας 

που τηρεί βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ή εταιρεία 

επενδύσεων χαρτοφυλακίου ή αμοιβαίο κεφάλαιο του ν. 1969/1991. Ως παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα νοούνται τα χρηματοοικονομικά μέσα που ορίζονται 

στις υποπεριπτώσεις γγ' έως και ζζ' της περ. α' της παρ. 1 και στην παρ. 20 του 

άρθρου 2 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α'), καθώς και αυτά που καθορίζονται με 

πράξεις του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Για τους σκοπούς της περίπτωσης αυτής, ως παράγωγο χρηματοοικονομικό προϊόν 

θεωρείται και κάθε σύμβαση SWAP επί συναλλάγματος, ανεξάρτητα από το χρόνο 

σύναψής της, ως ενιαίας ή ως σύνολο επί μέρους συμβάσεων. 

2. Όταν τα εισοδήματα του παρόντος άρθρου υπόκεινται σε φορολογία και περαιτέρω 

ορίζεται ότι αυτά θα καταβάλλονται ελεύθερα φόρου στο δικαιούχο, ως εισόδημα 
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υποκείμενο σε φορολογία είναι το ποσό, από το οποίο, αφαιρουμένου του 

αναλογούντος σε αυτό φόρου, προκύπτει το καταβαλλόμενο στο δικαιούχο ποσό. 

 

Άρθρο: 25 

«Φορολογία Εισοδήματος Από Εμπορικές Επιχειρήσεις - 

Εισόδημα Ειδικών Περιπτώσεων» 
 

1. Το εισόδημα που προέρχεται από αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, τα οποία 

διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιονδήποτε χρόνο, 

ανεξάρτητα αν η διανομή τους γίνεται σε χρήμα ή σε ακίνητα ή σε κινητά ή σε άλλες 

αξίες, λογίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες. 

2. Το ποσό που λαμβάνουν οι κάτοχοι ιδρυτικών τίτλων ανώνυμης εταιρίας, κατά την 

εξαγορά τους από αυτή, λογίζεται ως εισόδημα από κινητές αξίες. 

3. Κάθε δάνειο που συνομολογείται μεταξύ ιδιωτών ή παρέχεται από εταιρία προς τα 

μέλη της ή τρίτους, λογίζεται ότι συνάπτεται με ελάχιστο επιτόκιο αυτό που ισχύει 

για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά το χρόνο σύναψης 

του δανείου. 

4. Οι τόκοι συναλλαγματικών και γραμματίων από εμπορικές συναλλαγές, οι τόκοι 

από τις αποδεδειγμένες πωλήσεις εμπορευμάτων με πίστωση μεταξύ εμπόρων και οι 

προκύπτοντες τόκοι υπερημερίας, λόγω καθυστέρησης στην καταβολή του 

πιστωθέντος τμήματος, δεν λογίζονται ως εισόδημα από κινητές αξίες, αλλά ως 

εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση ότι αυτός που αποκτά το 

εισόδημα αυτό ασκεί εμπορική γενικά επιχείρηση στην Ελλάδα ή, προκειμένου για 

αλλοδαπό, ότι αυτός έχει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και οι τόκοι προέρχονται 

από εργασίες τη μόνιμης αυτής εγκατάστασης. Ως εισόδημα από εμπορικές 

επιχειρήσεις λογίζονται και οι τόκοι της παραγράφου αυτής που επιδικάζονται με 

δικαστική απόφαση. 

5. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος και γενικά παροχές χρηματικής αποτιμήσεως, που 

γίνονται από ημεδαπή ανώνυμη εταιρία, χωρίς νόμιμη ή συμβατική, για το σκοπό 

αυτόν, υποχρέωση προς διευθύνοντες ή εντεταλμένους συμβούλους ή διευθυντές και 

γενικά προς πρόσωπα τα οποία εκπροσωπούν νόμιμα αυτή, λογίζονται ως εισόδημα 

από κινητές αξίες των ανωτέρω προσώπων, με την προϋπόθεση ότι έχουν βαρύνει τα 

αποτελέσματα χρήσεως της οικείας διαχειριστικής χρήσης. 
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Άρθρο: 26 

«Εισόδημα Από Κινητές Αξίες-Χρόνος Απόκτησης Του Εισοδήματος» 
 

1. Για τα κέρδη που διανέμονται από τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες με τη μορφή 

μερισμάτων, προμερισμάτων, αμοιβών και ποσοστών, εκτός μισθού, σε διευθυντές 

και αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους, ο χρόνος έγκρισης αυτών από 

τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

2. Για τους τόκους που προέρχονται από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες 

μετοχές, ο χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων και 

προκειμένου για τοκομερίδια, ο χρόνος που έχει οριστεί για την εξαργύρωσή τους. 

3. Για τα εισοδήματα της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο χρόνος 

εξαργύρωσης ή είσπραξης των μερισμάτων και τόκων. 

4. Για τους τόκους του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 24, ο χρόνος κατά τον οποίο αυτοί καθίστανται ληξιπρόθεσμοι και απαιτητοί, 

ενώ για τους τόκους του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης γ' της  παραγράφου 1 του 

άρθρου 24, ο χρόνος καταβολής ή πίστωσης των τόκων. Σε περίπτωση κατά την 

οποία εξοφλείται το κεφάλαιο δανείου ή απαίτηση γενικά ή παρέχεται συναίνεση, με 

ιδιωτική βούληση ή με βάση δικαστική απόφαση, για την εξάλειψη υποθήκης ή 

προσημείωσης, που είχε εγγραφεί προς ασφάλεια του δανείου ή γενικά απαίτησης, 

θεωρείται, μη επιτρεπόμενης ανταποδείξεως, ότι εξοφλούνται ταυτόχρονα, 

καθιστάμενοι απαιτητοί και οι μέχρι του χρόνου εξόφλησης του δανείου ή εξάλειψης 

της υποθήκης ή της προσημειώσεως αναλογούντες τόκοι, οι οποίοι δεν εδηλώθησαν 

από τον υπόχρεο, ούτε έχουν υπαχθεί διαφορετικώς σε φορολογία μέχρι τη 

χρονολογία αυτή. Οι τόκοι αυτοί, προκειμένου να υπαχθούν σε φορολογία, μπορούν 

να κατανεμηθούν, μετά από αίτηση του φορολογούμενου, στο έτος εξόφλησης και 

στα δύο προηγούμενα έτη και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν από το έτος της 

συνομολόγησης του δανείου ή της δημιουργίας της απαίτησης. 

5. Για τα κέρδη, που προέρχονται από ημεδαπά αμοιβαία κεφάλαια, ο χρόνος 

έγκρισης τους από την Α.Ε. Διαχειρίσεως και προκειμένου για κέρδη που  

προέρχονται από αμοιβαία κεφάλαια αλλοδαπής, ο χρόνος είσπραξης αυτών. 

6. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 25, ο 

χρόνος έγκρισης τους από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 
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7. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση στ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 24, στην παράγραφο 5 του άρθρου 25, καθώς και για τις αμοιβές μελών 

διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, που δεν προέρχονται από τη διάθεση 

των καθαρών κερδών της, ο χρόνος της καταβολής ή πίστωσης αυτών στο όνομα των 

δικαιούχων. 

8. Για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην περίπτωση η' της παρ. 1 του άρθρου 24, 

ο χρόνος λήξης της σύμβασης. Κάθε ανανέωση ή παράταση της σύμβασης θεωρείται 

για την εφαρμογή της διάταξης αυτής ως νέα σύμβαση. 

 

Άρθρο: 54 

«Παρακράτηση Φόρου Στο Εισόδημα Από Κινητές Αξίες» 

 

1. Στα κέρδη που διανέμουν οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες με τη μορφή αμοιβών 

και ποσοστών στα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και στους διευθυντές και 

αμοιβών στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, καθώς και μερισμάτων ή 

προμερισμάτων σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, ενώσεις 

προσώπων ή ομάδες περιουσίας, ανεξάρτητα αν η καταβολή τους γίνεται σε μετρητά 

ή μετοχές, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις εκατό. 

Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για 

τα πιο πάνω εισοδήματα. Αν δικαιούχος των μερισμάτων είναι φυσικό πρόσωπο και ο 

υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά 

τη συνάθροιση των μερισμάτων με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%,  

με την πιο πάνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 

δικαιούχου, αλλά τα υπόψη μερίσματα φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το 

πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται. Όταν ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία προβαίνει 

σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της 

σε άλλο νομικό πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 101, από το φόρο που 

υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που ορίζεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 6 του άρθρου 54, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη 

παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από την ίδια κέρδη τα 

οποία προέρχονται από τις πιο πάνω συμμετοχές. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής 

δεν εφαρμόζονται όταν τα μερίσματα καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους - 

μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα 
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μερίσματα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 11 του ν. 2578/1998 (ΦΕΚ 30 Α'). Ο φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος 

της ανώνυμης εταιρείας επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα 

μερίσματα που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους -μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου. Οι διατάξεις της 

παραγράφου 1 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα 

κέρδη παρελθουσών χρήσεων. 

2. Στα εισοδήματα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24 ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%), εξαντλουμένης της 

φορολογικής υποχρέωσης του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. 

3. Στα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από αλλοδαπή 

ανώνυμη εταιρεία ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι πέντε τοις 

εκατό. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του 

δικαιούχου για τα πιο πάνω εισοδήματα. Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττονται 

εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι ένα τοις 

εκατό, με την οποία εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου. 

4.. Στα εισοδήματα της περίπτωσης η' της παρ. 1 του άρθρου 24 ενεργείται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Με την 

παρακράτηση του φόρου αυτού εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για τα 

εισοδήματα αυτά. 

5. Στα λοιπά εισοδήματα των άρθρων 24 και 25 ενεργείται παρακράτηση, έναντι του 

φόρου που αναλογεί, με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), επιφυλλασσομένων των 

διατάξεων του άρθρου 12 του παρόντος. «Εξαιρετικά, για αμοιβές μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου και τόκους από ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που 

καταβάλλονται από 1.1.2009 και μετά και εκπίπτουν σύμφωνα με τις διατάξεις των 

περιπτώσεων α', β' και γ' της παρ.6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς 

και για τα εισοδήματα των παραγράφων 2 και 5 του άρθρου 25, γίνεται παρακράτηση 

με συντελεστή τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με την παρακράτηση αυτή 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου για τα εισοδήματα αυτά. 

6. Η παρακράτηση φόρου ενεργείται: 

α) Για εισοδήματα από αμοιβές μελών διοικητικού συμβουλίου, τόκους από 

ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που εκπίπτουν, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των περιπτώσεων α, β' καλής της παρ.6 του άρθρου 105 από τα ακαθάριστα 
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έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα της παρ. 5 του άρθρου 25, κατά την καταβολή ή 

την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου. 

β) Για τα εισοδήματα της περίπτωσης στ' της παρ. 1 του άρθρου 24, κατά την 

καταβολή ή την εγγραφή τους σε πίστωση του δικαιούχου ή της εγγραφής αυτών 

στον οικείο λογαριασμό των βιβλίων της ασφαλιστικής εταιρίας. 

γ) Για τα εισοδήματα της παρ. 2 του άρθρου 25 κατά την καταβολή ή την εγγραφή 

τους σε πίστωση του δικαιούχου και το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την 

έγκριση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 

δ) Για εισοδήματα από ομολογίες και χρεόγραφα των ημεδαπών νομικών προσώπων 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και από κινητές αξίες γενικά αλλοδαπής 

προέλευσης, κατά την εξαργύρωση των τοκομεριδίων ή της εισπράξεως των 

μερισμάτων από το δικαιούχο. 

ε) Για τόκους, από την καταβολή τους ή την εγγραφή τους στα βιβλία του οφειλέτη 

σε πίστωση του δανειστή. Εξαιρετικά, αν ο οφειλέτης τόκων είναι φυσικό πρόσωπο 

το οποίο δεν ασκεί επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, δεν ενεργείται παρακράτηση 

φόρου. Στην περίπτωση αυτή, ο δικαιούχος του εισοδήματος των τόκων έχει 

υποχρέωση να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο εισοδήματος είκοσι τοις εκατό (20%) 

στην αρμόδια για τη φορολογία του δημόσια οικονομική υπηρεσία, μέσα στο πρώτο 

δεκαπενθήμερο του επόμενου μήνα, από αυτόν μέσα στον οποίο έγινε η καταβολή 

των τόκων. 

στ) Για τα εισοδήματα της περ. η' της παρ. 1 του άρθρου 24, κατά το χρόνο λήξης 

έκαστης σύμβασης ή κατά την καταβολή τους, εφόσον αυτό συμφωνείται να γίνει 

πριν από το χρόνο λήξης της σύμβασης. Για τα πιο πάνω εισοδήματα που 

προέρχονται από την αλλοδαπή, η παρακράτηση φόρου ενεργείται από το ημεδαπό 

πιστωτικό ίδρυμα κατά την καταβολή ή την πίστωση του λογαριασμού του 

δικαιούχου. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και όταν τα 

έσοδα από τα χρηματοοικονομικά παράγωγα επανεπενδύονται ή παραμένουν στο 

εξωτερικό. 

ζ) Ειδικά για τα εισοδήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1, η παρακράτηση 

ενεργείται κατά την καταβολή ή την εγγραφή των εισοδημάτων αυτών σε πίστωση 

των δικαιούχων και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα μήνα από την έγκριση 

του ισολογισμού από τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε περίπτωση διανομής 
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μερισμάτων από κέρδη προηγούμενων χρήσεων, η παρακράτηση φόρου ενεργείται 

μέσα σε ένα μήνα από τη λήψη της σχετικής απόφασης από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. Ο παρακρατηθείς φόρος αποδίδεται με την υποβολή δήλωσης στο Δημόσιο 

εφάπαξ εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση . 

7. Υπόχρεος σε παρακράτηση φόρου ορίζεται: 

α) Για τα εισοδήματα των περιπτώσεων α', β', γ' και ζ' της προηγούμενης παραγράφου, 

η ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία που τα καταβάλλει.  

β) Για τα εισοδήματα της παραγράφου 3 και της περίπτωσης δ' της προηγούμενης 

παραγράφου, αυτός που ενεργεί στην Ελλάδα την εξαργύρωση ή την καταβολή τους. 

Ειδικά για τα μερίσματα που εισπράττει φυσικό πρόσωπο, κάτοικος Ελλάδας, από 

αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία και τα οποία παραμένουν στην αλλοδαπή, ο δικαιούχος 

του εισοδήματος αποδίδει ο ίδιος τον οφειλόμενο φόρο εφάπαξ με την υποβολή 

δήλωσης, μέσα στον επόμενο μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε στην αλλοδαπή 

η καταβολή ή η πίστωση. 

γ) Για τα εισοδήματα της περίπτωσης ε' της προηγούμενης παραγράφου, ο χρεώστης 

που καταβάλλει τους τόκους. 

δ) Για τα εισοδήματα της περίπτωσης στ' της προηγούμενης παραγράφου, το 

πρόσωπο που τα καταβάλλει. Όταν τα εισοδήματα αυτά προέρχονται από την 

αλλοδαπή, η παρακράτηση ενεργείται από το ημεδαπό πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα 

αν έχει μεσολαβήσει ή όχι, για τη σύναψη της σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου του 

εισοδήματος και του αλλοδαπού οργανισμού. 

 

Άρθρο: 60 

«Απόδοση Του Φόρου Με Μηνιαίες Δηλώσεις» 
 

1. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του 

άρθρου 14, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν με εφάπαξ καταβολή στη δημόσια 

οικονομική υπηρεσία της έδρας τους, υποβάλλοντας δήλωση μέσα στον επόμενο από 

την παρακράτηση μήνα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, όνομα πατέρα ή 

συζύγου, τη διεύθυνση των δικαιούχων, τα καταβληθέντα ποσά και το φόρο που 

αναλογεί σε αυτά. 

2. Όσοι παρακρατούν φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54, υποχρεούνται 

να αποδίδουν αυτόν εφάπαξ, με την υποβολή δήλωσης στη δημόσια οικονομική 
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υπηρεσία, στην περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία 

παρακρατήθηκε ο φόρος, μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του επόμενου από την 

παρακράτηση του φόρου μήνα, με εξαίρεση τον φόρο που παρακρατήθηκε από τα 

εισοδήματα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 24, ο οποίος 

αποδίδεται εφάπαξ μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας που 

ορίζεται από τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων για το κλείσιμο του ισολογισμού. 

3. Όσοι παρακρατούν φόρο σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12 

και 13 του άρθρου 13, των περιπτώσεων β', γ', δ', στ' και ζ' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 55 και της παραγράφου 4 του άρθρου 57, υποχρεούνται να αποδίδουν αυτόν 

με σχετική δήλωση, που πρέπει να υποβάλλουν μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του 

επόμενου από την παρακράτηση μήνα στη δημόσια οικονομική υπηρεσία στην 

περιφέρεια της οποίας έγινε η καταβολή των ποσών για τα οποία παρακρατήθηκε ο 

φόρος, ο οποίος αποδίδεται εφάπαξ με την υποβολή της οικείας δήλωσης. 

4. Οι διαχειριστές πάγιας προκαταβολής και οι υπόλογοι χρηματικών ενταλμάτων, 

γενικά, αποδίδουν το φόρο με μηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλονται στη δημόσια 

οικονομική υπηρεσία της περιφέρειάς τους μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο του 

επόμενου μήνα από το μήνα της παρακράτησης. 

5. Σε περίπτωση θανάτου του προσώπου που ενήργησε την παρακράτηση του φόρου, 

υπόχρεοι σε απόδοσή του, κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, και 

σε επίδοση της οριστικής δήλωσης στον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής 

υπηρεσίας είναι οι κληρονόμοι αυτού και ο καθένας ανάλογα με την κληρονομική 

μερίδα που περιήλθε σε αυτόν. 

6. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης ή υποβολής εκπρόθεσμης ή ανακριβούς 

δήλωσης του άρθρου αυτού επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιμο, κατά τα 

οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 86 και 87. Επίσης, όταν συντρέχει 

περίπτωση, επιβάλλονται και οι λοιπές κυρώσεις του παρόντος. 

7. Δήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του φόρου θεωρείται 

απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα. 

8. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων αυτού του 

άρθρου, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του. 
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Άρθρο: 105 

«Προσδιορισμός Ακαθάριστου Και Καθαρού Εισοδήματος Νομικών 

Προσώπων» 
 

1. Ως ακαθάριστα έσοδα των νομικών προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 101 

λαμβάνονται: 

α) Το τίμημα των οριστικών πωλήσεων που έχουν πραγματοποιηθεί, καθώς και οι 

αμοιβές από παροχή υπηρεσιών που έχουν αποκτηθεί. 

β) Το εισόδημα από ακίνητα, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές 

επιχειρήσεις, από γεωργικές επιχειρήσεις, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις των 

άρθρων 13 παράγραφος 1, 20, 21, 22, 24, 25, 28 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4, 30, 37, 40, 

41, καθώς και κάθε εισόδημα από οποιαδήποτε άλλη πηγή σύμφωνα με τη διάταξη 

της παραγράφου 3 του άρθρου 48. 

2. Από τα ακαθάριστα έσοδα της προηγούμενης παραγράφου, εκπίπτουν οι δαπάνες 

απόκτησης εισοδήματος όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 31. Τα έξοδα μισθοδοσίας 

εργαζομένου σε ανώνυμη εταιρία και συνδεόμενου με διοικητικό σύμβουλο της 

εταιρίας αυτής με συγγενικό δεσμό εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον τέταρτο 

βαθμό εκπίπτουν μόνον εφόσον καταβλήθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές κύριας ή 

επικουρικής υποχρεωτικής ασφάλισης στο 1.Κ.Α ή άλλους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς. 

3. Για τις ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες εκπίπτουν, επιπλέον, από τα ακαθάριστα 

έσοδα: 

α) Τα μαθηματικά αποθέματα των ασφαλειών ζωής, τα οποία υπολογίζονται με βάση 

τους κανόνες της αναλογιστικής. 

β) Τα αποθεματικά για την κάλυψη των κινδύνων που ισχύουν, τα οποία 

υπολογίζονται επί των καθαρών ασφαλίστρων με συντελεστή που ορίζεται, κατά 

κλάδους, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εμπορίου. 

γ) Οι κρατήσεις για ζημίες που έχουν συμβεί, οι οποίες λαμβάνονται όπως αυτές 

καθορίζονται με πραγματογνωμοσύνη, η οποία καταχωρείται υποχρεωτικά στο βιβλίο 

επισυμβασών ζημιών, που προβλέπεται από την περίπτωση ια' της παρ. 5 του άρθρου 

10 του π.δ. 186/1993, μειωμένες, κατά το ποσό της τυχόν συμμετοχής των 

αντασφαλιστών στις κρατήσεις αυτές. Ως καθαρό ασφάλιστρο νοείται, για την 
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εφαρμογή αυτής της παραγράφου, το ολικό ποσό του ασφάλιστρου μειωμένο κατά το 

ποσό του αντασφαλίστρου. 

δ) Τα ποσά που καταβάλλουν σε άλλη ασφαλιστική εταιρεία, στην οποία 

μεταβιβάζεται το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων, περιλαμβανομένου 

ολόκληρου του χαρτοφυλακίου των ασφαλιστηρίων συμβολαίων μετά των συναφών 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, ασφαλιστικής εταιρείας ζωής της οποίας η άδεια 

λειτουργίας έχει ανακληθεί. Επίσης, από τα ακαθάριστα έσοδα της ασφαλιστικής 

ανώνυμης εταιρείας προς την οποία έχει μεταβιβαστεί το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων της παραπάνω ασφαλιστικής εταιρείας ζωής εκπίπτει το ποσό του 

ελλείμματος των επενδύσεων της τελευταίας που της αναλογεί, όπως το ποσό αυτό 

ορίζεται στην απόφαση του προηγούμενου εδαφίου. Η έκπτωση του ποσού αυτού 

πραγματοποιείται από τα ακαθάριστα έσοδα της διαχειριστικής περιόδου εντός της 

οποίας εκδίδεται η πιο πάνω απόφαση. Οι παραπάνω διατάξεις εφαρμόζονται 

ανεξάρτητα από το χρόνο ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής 

εταιρείας ζωής. 

4. Οι τράπεζες επιτρέπεται να εκπίπτουν, αντί των ποσών των αποσβέσεων των 

επισφαλών απαιτήσεων για τις οποίες έχουν γίνει οριστικές εγγραφές, ποσοστό στο 

ποσό του ετήσιου μέσου όρου των πραγματικών χορηγήσεων, όπως αυτός προκύπτει 

από τις μηνιαίες λογιστικές καταστάσεις τους. Τέτοιες χορηγήσεις είναι οι απαιτήσεις 

κεφαλαίου και οι απαιτήσεις των εγγεγραμμένων τόκων, όχι όμως και επισφαλών ή 

μη εισπράξιμων τόκων των επισφαλών απαιτήσεων ή απαιτήσεων μη παραγωγικών, 

τους οποίους οι τράπεζες δικαιούνται να μην εμφανίζουν ή εγγράφουν στα βιβλία 

τους, υποχρεούμενες να αποδεικνύουν ότι πρόκειται για τέτοιους τόκους, καθώς και η 

κάλυψη στο σύνολό του ή εν μέρει ομολογιακού δανείου ιδιωτικών επιχειρήσεων ή η 

απόκτηση μετοχών κατά τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας ή αύξηση του κεφαλαίου 

της, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι τίτλοι των ομολογιών ή μετοχών 

παραμένουν στο χαρτοφυλάκιο της τράπεζας. Στις χορηγήσεις αυτές δεν 

περιλαμβάνονται τα δάνεια γενικά προς το Δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα 

δημόσιου δικαίου, τα δάνεια γενικά για τα οποία δόθηκε εγγύηση του Δημοσίου και 

οι καταθέσεις σε άλλες Τράπεζες. Το πιο πάνω ποσοστό ορίζεται: 

α) Σε δύο τοις χιλίοις (2‰) για τις κτηματικές τράπεζες του ν. 3221/1924 (ΦΕΚ 210 

Α'), με εξαίρεση τις χορηγήσεις προς τις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις 

στις οποίες το ποσοστό ορίζεται σε ένα τοις εκατό (1%).  
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β) Σε δύο τοις εκατό (2%) για τράπεζες επενδύσεων. 

γ) Σε ένα τοις εκατό (1%) για τις άλλες τράπεζες. 

Οι πιο πάνω διατάξεις που αφορούν στις τράπεζες επενδύσεων εφαρμόζονται και στις 

ναυτιλιακές τράπεζες, καθώς επίσης και για τις εργασίες που ενεργούνται και για τα 

κεφάλαια που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εξαγωγικές δραστηριότητες από 

τράπεζες εξωτερικού εμπορίου και από ειδικά εξαγωγικά τμήματα άλλων τραπεζών. 

5. Πέρα από το ποσοστό έκπτωσης που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο 

οι τράπεζες δικαιούνται να εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα τους, για τον 

προσδιορισμό των αποτελεσμάτων της χρήσης πρόσθετες ειδικές κατά περίπτωση 

προβλέψεις για την απόσβεση απαιτήσεων κατά πελατών τους, για τις οποίες έχει 

διακοπεί ο λογισμός τόκων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρθρο 27 του ν. 

2076/1992 (ΦΕΚ 130 Α'). Κατά το μέρος που οι προβλέψεις αυτές δεν επαληθευθούν 

και δεν διενεργηθούν οριστικές εγγραφές διαγραφής των απαιτήσεων μέσα σης 

επόμενες οκτώ (8) χρήσεις από τη χρήση σχηματισμού τους, η τράπεζα υποχρεούται 

μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη της όγδοης χρήσης να υποβάλει 

συμπληρωματική δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους, 

στο οποίο σχηματίστηκε η πρόβλεψη, μη εφαρμοζομένων στην περίπτωση αυτή των 

διατάξεων του άρθρου 84. Η δήλωση αυτή του μη επαληθευθέντος υπολοίπου είναι 

εκπρόθεσμη και επιβάλλονται επί του φόρου που προκύπτει οι προσαυξήσεις που 

προβλέπονται για την εκπρόθεσμη υποβολή της. Σε περίπτωση μη υποβολής της 

δήλωσης αυτής εκδίδεται φύλλο ελέγχου καταλογισμού του οφειλόμενου τυχόν 

φόρου πλέον των νόμιμων προσαυξήσεων. 

6. Πλέον των αναφερόμενων στις προηγούμενες παραγράφους δαπανών, από τα 

ακαθάριστα έσοδα των ημεδαπών ανώνυμων εταιριών εκπίπτουν και οι ακόλουθες: 

α) Τα ποσά που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία για την εξαγορά ιδρυτικών 

τίτλων αυτής, καθώς και οι τόκοι που καταβάλλει στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων 

της, εφόσον οι τόκοι αυτοί δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

β) Οι τόκοι που καταβάλλει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία στους κατόχους 

προνομιούχων μετοχών αυτής, εφόσον οι τόκοι δεν προέρχονται από τα κέρδη της. 

γ) Οι αμοιβές και αποζημιώσεις μελών του διοικητικού συμβουλίου που βαρύνουν 

της ίδια την ανώνυμη εταιρία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 

του κ.ν. 2190/1920. 
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7. Το ποσό που απομένει μετά τις εκπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3, 

4, 5 και 6 αποτελεί το συνολικό καθαρό εισόδημα των νομικών προσώπων της παρ. 1 

του άρθρου 101. 

8. Ως καθαρό εισόδημα των αλλοδαπών επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται πλοία 

υπό ξένη σημαία και αεροσκάφη λαμβάνεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στα 

ακαθάριστα έσοδα που πραγματοποιούνται από τη μεταφορά επιβατών, 

εμπορευμάτων και πραγμάτων γενικά, από ελληνικούς λιμένες και αερολιμένες και 

μέχρι το λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό λιμένα ή αερολιμένα επιβίβασης 

των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε πλοίο ή 

αεροσκάφος άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. 

9. Για τον προσδιορισμό των τυχόν εισοδημάτων που αποκτούν από πηγές που 

υπάρχουν στην Ελλάδα, αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμοί που δε διατηρούν 

μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα κατά την έννοια του άρθρου 100, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του δεύτερου μέρους του πρώτου τμήματος του παρόντος, που αναφέρονται 

στον προσδιορισμό του εισοδήματος των φυσικών προσώπων. 

10. Οι διατάξεις του άρθρου 39 εφαρμόζονται και για τα νομικά πρόσωπα της παρ.1 

του άρθρου 101. Επίσης, οι ίδιες διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα και για τις 

αλλοδαπές επιχειρήσεις ή οργανισμούς που αποκτούν με τις διατάξεις του άρθρου 

100 μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, όταν η επιχείρηση που εδρεύει στην 

αλλοδαπή επιβάλλει το υποκατάστημα, πρακτορείο, εργοστάσιο κ.λ.π., που βρίσκεται 

στην Ελλάδα όρους εμπορικής ή οικονομικής συνεργασίας καταφανώς 

επαχθέστερους εκείνων, οι οποίοι θα συνομολογούνται αν η συναλλαγή εγένετο με 

τρίτους, με αποτέλεσμα να επέρχεται μετάθεση του κέρδους στην αλλοδαπή. Στην 

περίπτωση αυτή το κέρδος αυτό θεωρείται ότι προέκυψε στην Ελλάδα και επαυξάνει 

το κέρδος του υποκαταστήματος, πρακτορείου, εργοστασίου κ.λ.π., που προκύπτει 

από τη δραστηριότητά του στην Ελλάδα. 

11. Οι διατάξεις των άρθρων 4 παράγραφοι 3, 4 και 7, 32, 34 με την επιφύλαξη των 

διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού, 35, 36 και 38 εφαρμόζονται 

αναλόγως και για τα νομικά πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101. Ειδικά για 

το ποσό της ζημίας νομικού προσώπου της παραγράφου 1 του άρθρου 101, που 

αποσβέσθηκε με ειδική προς τούτο μείωση του μετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου 

αυτού, δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. 
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12. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για 

τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των νομικών προσώπων της παραγράφου 1 

του άρθρου 101, τα οποία ασχολούνται με την πώληση ανεγειρόμενων οικοδομών ή 

την εκτέλεση δημόσιων ή ιδιωτικών τεχνικών έργων, καθώς και των προσώπων της 

παραγράφου 4 του άρθρου 2 στα οποία συμμετέχει ένα ή περισσότερα νομικά 

πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101. Όταν κατά τις διαχειριστικές περιόδους 

μέσα στις οποίες κτώνται έσοδα από τις πιο πάνω εργασίες δεν έχει ολοκληρωθεί η 

ανέγερση της οικοδομής, ως καθαρά κέρδη δηλώνονται αυτά που προκύπτουν 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και με τη δήλωση 

φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους που αφορά στη διαχειριστική 

περίοδο της ολοκλήρωσης της οικοδομής δηλώνεται το τελικό αποτέλεσμα το οποίο 

προέκυψε, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, από τη συγκεκριμένη οικοδομή. Από τον 

αναλογούντα φόρο εισοδήματος της δήλωσης αυτής εκπίπτει ο φόρος που έχει 

καταβληθεί με βάση τις προηγούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ο 

οποίος προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 

34. 

13. Τα εισοδήματα των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων της παρ. 2 του άρθρου 

101 προσδιορίζονται ως εξής: 

α) Τα εισοδήματα από ακίνητα, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρων 20 έως 23. «Ειδικά 

για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από εκμίσθωση ακινήτων εκπίπτουν οι 

δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης, οι πάγιες και λειτουργικές δαπάνες και 

κάθε είδους άλλη δαπάνη των νομικών προσώπων και ιδρυμάτων αυτών, μέχρι 

πενήντα τοις εκατό (50%) επί των ακαθάριστων εσόδων, εφόσον καλύπτεται από 

νόμιμα παραστατικά. 

β) Τα εισοδήματα από κινητές αξίες, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 24 έως 27. 

Κατ' εξαίρεση, για τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος από τόκους που  

αποκτούν αυτά τα νομικά πρόσωπα, εκπίπτουν οι τόκοι που καταβάλλονται σε 

δανειοδοτικούς φορείς, μέχρι το ύψος του συνολικού ακαθάριστου εισοδήματος από 

τόκους. 

γ) Τα εισοδήματα από γεωργικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 40 και 41. 

δ) Τα εισοδήματα τα οποία δεν μπορούν να υπαχθούν σε μία από τις κατηγορίες Α' 

έως Ζ' της παρ. 2 του άρθρου 4, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 48, 49 και 50. 
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14. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των 

νομικών προσώπων και ιδρυμάτων της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται 

ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 3, 4 και 7 του άρθρου 4. 

15. Ο φόρος του παρόντος, οι πρόσθετοι φόροι και τα πρόστιμα δεν αναγνωρίζονται 

για έκπτωση κατά τον προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος.  

15. Τα έσοδα και τα έξοδα των εταιρειών που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα, που προκύπτουν κατά την αρχική αναγνώριση των χρηματοοικονομικών 

μέσων, κατανέμονται ανάλογα με τη χρονική διάρκεια των αντίστοιχων μέσων,  

σύμφωνα και με τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Ως 

χρηματοοικονομικά μέσα νοούνται τα οριζόμενα από τα Διεθνή Λογιστικά  Πρότυπα, 

όπως αυτά υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού 

1606/2002, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

16. Για την εξεύρεση του συνολικού καθαρού φορολογητέου εισοδήματος των 

εταιρειών που είτε υποχρεωτικά είτε προαιρετικά εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προβλέπεται από τον 

Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 19ης Ιουλίου 2002, που δημοσιεύθηκε στην 

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L 243) και των Κανονισμών που 

εκδίδονται από την Επιτροπή (Commission), κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 3 και 6 

του Κανονισμού αυτού, εφαρμόζονται τα εξής: 

(α) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τους 

κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας, τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας 

προκύπτουν αποκλειστικά από τα τηρούμενα βιβλία με βάση τους ισχύοντες κανόνες 

της φορολογικής νομοθεσίας. Τα κέρδη (ή ζημίες) της εταιρείας που προκύπτουν από 

τις Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν 

λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς φορολογίας. 

(β) Στην περίπτωση των εταιρειών που τηρούν τα βιβλία τους σύμφωνα με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα που υιοθετούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κέρδη (ή 

ζημίες) της εταιρείας προκύπτουν αποκλειστικά από τον Πίνακα Φορολογικών 

Αποτελεσμάτων Χρήσης της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων. 
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3. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ»  

(ΦΕΚ Α 239  28/07/1931) 

 

Άρθρο: 3 

 

1. Τα αναλογικά τέλη χαρτοσήμου εισπράττονται, εφ' όσον δεν ορίζεται άλλως εν τω 

παρόντι νόμω, εάν μεν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 300 δραχμών δια χρήσεως 

κινητού επισήματος, εάν δεν υπερβαίνουν το ποσόν των 300 δραχμών, εξ ολοκλήρου 

δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. 

Το αποδεικτικόν πληρωμής, μνημονεύον απαραιτήτως τα ουσιώδη στοιχεία του 

σημαινομένου εγγράφου, προσαρτάται εις το έγγραφον τούτο. Εις το σώμα δε του 

εγγράφου ή παραπόδας αυτού αναγράφονται υπό τίνος των συναλλασσομένων ή, 

προσκειμένου περί συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπό του συντάσσοντος τούτο 

συμβολαιογράφου, ο αριθμός και η ημερομηνία του αποδεικτικού πληρωμής των 

τελών. Το αποδεικτικό πληρωμής δέον να εκδίδεται το βραδύτερον εντός πέντε 

ημερών από της ημερομηνίας του συμαινομένου εγγράφου. 

Εξαιρετικώς α) επί δανείων συναπτομένων μεταξύ εμπόρων ή μεταξύ εμπορικών 

εταιριών ή μεταξύ εμπόρων και εμπορικών ως και μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών 

εταιριών και οιουδήποτε τρίτου β) επί των πάσης φύσεως απολήψεως υπό εταίρων, 

επί διαμονής κερδών ομορρύθμων και ετερορρύθμων εμπορικών εταιριών, ως και επί 

κεφαλαιοποιήσεως κερδών των εταιριών τούτων, τα οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου 

καταβάλλονται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του μηνός του επομένου της εις τα 

λογιστικά βιβλία εγγραφής των πράξεων τούτων. 

Ωσαύτως, εξαιρετικώς, επί αυξήσεως του κεφαλαίου των ανωνύμων εταιριών τα 

οφειλόμενα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται, εφ' όσον μεν απαιτείται προς τούτο 

έγκρισις του Υπουργού Εμπορίου, προ ταύτης, εις πάσαν δε άλλης περίπτωσιν εντός 

εικοσαημέρου από της λήψεως της αποφάσεως περί αυξήσεως του κεφαλαίου. 

2. Εξαιρετικώς προκειμένου περί ιδιωτικών εγγράφων εκδιδομένων επί συναλλαγών 

μετά Τραπεζών, τα κατά την προηγούμενην παράγραφον τέλη, εφ'όσον δεν αφορώσιν 

εις γραμμάτια εις διαταγήν ή συναλλαγματικάς, δύναται να εισπράττωνται, 

αδιαφόρως ποσού, εξ'ολοκλήρου είτε δια χρήσεως σφραγιστού χάρτου ή κινητού 

επισήματος είτε δι' εκδόσεως αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου. Εν τη 

τελευταία ταύτη περιπτώσει εφαρμόζονται αι διατάξεις των δύο τελευταίων περιόδων 
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της προηγούμενης παραγράφου. 

Τα εν τη παρούση παραγράφω οριζόμενα εφαρμόζονται αναλόγως και επί συμβάσεως 

συναπτομένων μεταξύ του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και οιουδήποτε 

τρίτου, αλλά μόνον εφ' όσον οι συμβάσεις αύται συντάσσονται διά συμπληρώσεως 

εντύπων σχεδίων. 

3. Παραφυλαττομένης της εφαρμογής των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρ.15α του 

παρόντος, το δια χρήσεως κινητού επισήματος εισπραττόμενον αναλογικόν τέλος, εάν 

μεν είναι συνολικού ποσού μέχρι μίας δραχμής αμελείται, εάν δε περιλαμβάνη 

κλάσμα δραχμής στρογγυλοποιείται εις την επομένην μονάδα ταύτης. 

4. Η παρ. 3 του άρθρου πρώτου του Β.Δ/τος της 6-6-1951 "περί τροποποιήσεως του 

Κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου" καταργείται. 

5. Τα πάγια τέλη χαρτοσήμου, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα ή σε 

άλλους ειδικούς νόμους, εισπράττονται, εάν δεν υπερβαίνουν τις 600 δρχ., με κινητό 

επίσημα και αν υπερβαίνουν το ποσό αυτό είτε με κινητό επίσημα είτε με αποδεικτικό 

πληρωμής του δημοσίου ταμείου, κατά την κρίση του υποχρέου. 

6. Εν ελλείψει σφραγιστού χάρτου και κινητού επισήματος, τα τέλη χαρτοσήμου 

εισπράττονται εν πάση περιπτώσει δι' αποδεικτικού πληρωμής του Δημοσίου Ταμείου, 

εφαρμοζομένων εν τοιαύτη περιπτώσει των διατάξεων των δύο τελευταίων περιόδων 

της ανωτέρω παρ. 1. 

Η έλλειψις σφραγιστού χάρτου και κινητού επισήματος τεκμαίρεται αμαχήτως εκ της 

υπό του Δημοσίου Ταμείου εκδόσεως γραμματίου παραλαβής ή αποδεικτικού 

πληρωμής δια της είσπραξιν τελών. 

7. Εις τας περιπτώσεις κατά τας ενεργουμένας πληρωμάς εις τα Δημόσια, Δημοτικά ή 

Κοινοτικά Ταμεία, και τα τοιαύτα νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οφείλονται 

οιαδήποτε αναλογικά τέλη, ταύτα εισπράττονται δι' αμέσου καταβολής. 

8. Διατάξεις άλλων Νόμων, Β.Δ/τος ή Υπουργικών αποφάσεων ορίζουσαι διάφορον 

του εν τω παρόντι άρθρω τρόπον καταβολής του τέλους χαρτοσήμου επί ειδικών 

περιπτώσεων διατηρούνται εν ισχύϊ. 
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Άρθρο: 15ε 

 «Πωλήσεις Και Αγοραί Διά Λογαριασμόν Τρίτων, Μισθώσεις Υπηρεσιών, 

Μισθώσεις Έργων κλπ.» 
 

1. Επί πωλήσεως ή αγοράς αγαθών ή βιομηχανοποιήσεως πρώτων υλών ή 

ημικατειργασμένων προϊόντων υπό επιτηδευματίου, διά λογαριασμόν των προσώπων 

των αναφερομένων εις τας περιπτ. α έως γ της παρ. 1 του άρθρ. 15δ του παρόντος: 

α) το δελτίον αποστολής των αγαθών εκδίδεται ατελώς. 

β) η εκκαθάρισις, την οποίαν αποστέλλει ο πωλήσας ή αγοράσας ή βιομηχανοποιήσας 

εις εκείνον διά λογαριασμόν του οποίου ενήργησε την πώλησιν ή αγοράν ή 

βιομηχανοποίησιν: 

α) διά το ποσόν της προμηθείας πωλήσεως ή αγοράς υπόκειται εις τέλος (1%,) 

β) διά το ποσόν της αμοιβής της βιομηχανοποιήσεως υπόκειται εις τέλος (0,50%). 

γ) διά τα λοιπά ποσά, τα σχετικά προς την δοσοληψίαν ταύτην, δεν υπόκειται εις 

τέλος. 

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου του 

Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικον. Έφορον υποβολήν υπό των προς τούτο 

κατά περίπτωσιν υποχρέων των υπό του άρθρ. 42 του Κ. Φ. Στοιχείων οριζομένων 

στοιχείων. 

«Επί βιομηχανοποιήσεως πρώτων και βοηθητικών υλών ή ημικατειργασμένων 

προϊόντων, αποστελλομένων υπό οίκων εξωτερικού και εισαγομένων υπό το 

καθεστώς της προσωρινής ατελείας άνευ διακανονισμού της αξίας αυτών εις 

συνάλλαγμα, τα διά την αμοιβήν βιομηχανοποιήσεως και την εξαγωγήν των εκ 

τούτων παραγομένων αγαθών εκδιδόμενα τιμολόγια, αποδείξεις ή έτερα έγγραφα εις 

ουδέν τέλος υπόκεινται. 

2. Εις τέλος (0,50%) επί του ολικού ποσού της αμοιβής, άνευ εκπτώσεώς τινος, 

υπόκειται το τιμολόγιον ή οιονδήποτε έτερον έγγραφον, εξοφλητικόν αυτής, 

προερχομένης εκ παροχής υπηρεσιών (μίσθωσις εργασίας, μίσθωσις έργου) υπό του 

επιτηδευματίου του υποκειμένου κατ αρχήν εις φόρον Δ κατηγορίας του Κώδικος 

Φορολογίας Καθαρών Προσόδων προς: 

α) ετέρους επιτηδευματίας διά την άσκησιν του επιτηδεύματος αυτών, 
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β) προς γεωργούς, κτηνοτρόφους, πτηνοτρόφους, σηροτρόφους, μελισσοκόμους, 

παραγωγούς δασικών προϊόντων, αλιείς κλπ. διά την άσκησιν του επαγγέλματος 

αυτών και προς τας συνεταιριστικάς οργανώσεις αυτών, 

γ) προς τα εν τη περιπτ. γ της παρ. 1 του άρθρ. 15δ αναφερόμενα πρόσωπα. 

Εξαιρετικώς προκειμένου περί αμοιβών καταβαλλομένων εις εκτελωνιστάς ή 

διασαφηστάς, πράκτορας μεταφορών, διαφημιστάς κλπ. το ως άνω τέλος 

υπολογίζεται επί μόνης της αμοιβής αυτών, ουχί δε και επί των διαφόρων δαπανών, δι 

ας δίδουσιν ούτοι λογαριασμόν εις τον προς ον παρέσχον τας υπηρεσίας αυτών, υπό 

την προϋπόθεσιν όμως ότι τα δικαιολογητικά των δαπανών τούτων έχουσιν υποβληθή 

ή θα υποβληθώσιν εν τω δέοντι χρόνω εις το προσήκον τέλος. 

Εις το τέλος της παρούσης παραγράφου υπόκειται και το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή 

οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλητικόν αμοιβής, επί παροχής υπηρεσιών υπό των 

εν τη ανωτέρω περιπτ. γ αναφερομένων προσώπων προς έτερα τοιαύτα, ως και προς 

τα εν ταις περιπτ. α και β πρόσωπα διά την άσκησιν του επιτηδεύματος ή 

επαγγέλματος αυτών. 

Ως παροχή υπηρεσιών εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου θεωρείται και η υπό 

οιουδήποτε επιτηδευματίου διάθεσις επί αμοιβή αποθηκών ή άλλων χώρων προς 

απόθεσιν αγαθών ανηκόντων εις τρίτους, εφ όσον η σχέσις αύτη δεν φέρει τα 

στοιχεία της μισθώσεως ακινήτου. 

Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν υπόκειται το τιμολόγιον ή 

οιονδήποτε έτερον 

έγγραφον παροχής υπηρεσιών αξίας μέχρι: 

(α) (δραχ. 150.(000), εφ όσον αι υπηρεσίαι παρέχονται προς τα εν τη ανωτέρω περιπτ. 

β πρόσωπα και 

(β) (δραχ. 25.(000) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν. 

Εις πάσαν περίπτωσιν παροχής υπηρεσιών εν τη εννοία της παρούσης παραγράφου 

προς ιδιώτας υφ οιουδήποτε των προσώπων της παρ. 1 του άρθρ. 15δ ουδέν τέλος 

οφείλεται. 

Προκειμένου περί εξοφλήσεως αντιτίμου διδάκτρων και τροφείων, νοσηλείων και 

εξόδων κηδείας εφαρμόζονται τα εν παρ. 21 του άρθρ. 15 του παρόντος και τα εν τη 

κατωτέρω παρ. 4 οριζόμενα. 
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Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος καταβάλλεται διά τριπλοτύπου του 

Δημοσίου Ταμείου κατά την εις τον Οικον. Έφορον υποβολήν των υπό των άρθρ. 39 

και 41 (παρ. 2) του Κ. Φ. Στοιχείων οριζομένων στοιχείων. 

3. Εις τέλος 1% υπόκειται η απόδειξις εξοφλήσεως αμοιβής του δικηγόρου, 

συμβολαιογράφου, αρχιτέκτονος  και παντός άλλου ασκούντος ελευθέριον επάγγελμα 

δι υπηρεσίας παρασχεθείσας προς τα εν παρ. 1 του άρθρ. 15δ του παρόντος 

αναφερόμενα πρόσωπα ή και προς ιδιώτας. Το αυτό τέλος οφείλεται και επί παροχής 

των εν λόγω υπηρεσιών επί παγία ή άλλως καθοριζομένη αμοιβή ή αντιμισθία προς 

τα αυτά ως άνω πρόσωπα. 

4. Εις τέλος 1% υπόκειται εν πάση περιπτώσει το τιμολόγιον ή η απόδειξις ή 

οιονδήποτε έτερον έγγραφον εξοφλήσεως υπό ιατρών, κλινικών ή οιωνδήποτε 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων νοσηλείων εν γένει, οιοσδήποτε και αν είναι ο καταβάλλων 

ταύτα. Απαξ υποβληθείσης της εξοφλήσεως των εν λόγω εξόδων εις το, ως είρηται, 

τέλος, η τυχόν απόδοσις υπό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητος ή άλλου νομικού 

προσώπου ή ασφαλιστικού οργανισμού ή Ταμείου του ποσού αυτών εις τον 

προκαταβαλόντα εις ουδέν τέλος υπόκειται. 

Τα εν τω προηγουμένω εδαφίω εφαρμόζονται αναλόγως και επί εξόδων κηδείας. 

5. Το κατά τας ανωτέρω παρ. 3 και 4 (πρώτον εδάφιον) τέλος, επί περιπτώσεων καθ 

ας η αμοιβή παρεσχέθη δι επαγγελματικήν εξυπηρέτησιν του καταβαλόντος, 

καταβάλλεται υπ αυτού κατά την εις τον Οικον. Έφορον υποβολήν των στοιχείων 

των οριζομένων υπό του άρθρ. 45 του Κ. Φ. Στοιχείων. 

Ειδικώς τα τέλη χαρτοσήμου τα αναλογούντα επί των αμοιβών των αρχιτεκτόνων και 

μηχανικών διά την υπ αυτών εκπόνησιν μελετών ή σχεδίων κλπ. πάσης φύσεως 

τεχνικών έργων, υποκειμένων εις θεώρησιν υπό Δημοσίας Αρχής, καταβάλλονται καθ 

ον χρόνον και τρόπον γίνεται η καταβολή του επί των αμοιβών τούτων 

προκαταβαλλομένου φόρου εισοδήματος». 

6. Εις τέλος (1%) υπόκειται η υπό των προσώπων των αναφερομένων εις την παρ. 1 

του άρθρ. 15δ του παρόντος εξόφλησις κατά τινα των εν τη πρώτη περιόδω του εδαφ. 

α της παρ. 4 του άρθρ. 32 του παρόντος αναφερομένων τρόπων ή και άλλως 

προμηθειών, μεσιτειών, αμοιβών ή άλλων παροχών (πλην των υπό ασφαλιστικών εν 

γένει και συνταξιοδοτικών Ταμείων ή Οργανισμών καταβαλλομένων παροχών), προς 

τραπέζας, εμπορικούς αντιπροσώπους, παραγγελιοδόχους, ανταποκριτάς, μεσίτας, 
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πράκτορας οιουσδήποτε, ως και προς οιουσδήποτε άλλους επιτηδευματίας ή και προς 

ιδιώτας. 

Το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος δεν οφείλεται επί α) τόκων εκ καταθέσεων 

χρημάτων παρά Τραπέζη ή άλλη Ανωνύμω Εταιρία ή Νομικώ Προσώπω, 

δικαιουμένοις να δέχωνται καταθέσεις, β) προμηθείας καταβαλλομένης υφ 

οιουδήποτε προσώπου εις τους διαθέτοντας Γραμμάτια Κρατικών Λαχείων και γ) εάν 

το κατά δικαιούχον ποσόν εκάστης καταβολής ή πιστώσεως τόκων, προμηθειών κλπ., 

δεν υπερβαίνη το ποσόν των 100 δραχμών. 

Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται, εις ην μεν περίπτωσιν υφίσταται υποχρέωσις 

υποβολής εις τον Οικον. Εφορον των υπό του άρθρ. 45 του Κ. Φ. Στοιχείων 

οριζομένων στοιχείων, διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν των στοιχείων τούτων, 

εις πάσαν δε άλλην περίπτωσιν κατά την κατά τινα των ανωτέρω τρόπων εξόφλησιν 

της προμηθείας κλπ. 

Εξαιρετικώς το χαρτόσημον καταβάλλεται, προκειμένου περί των άνω προμηθειών 

κλπ. α) υπέρ τραπεζών, δι ου αποδεικτικού και ο φόρος κύκλου εργασιών και β) 

εξοφλουμένων συμβολαιογραφικώς, κατά την τοιαύτην εξόφλησιν. 

Τ' ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και προκειμένου περί τόκων, το επ αυτών όμως 

τέλος υπολογίζεται επί τη βάσει των περί του τέλους της συμβάσεως ή της 

συναλλαγής, εξ ης οι τόκοι απέρρευσαν, διατάξεων, (εξαιρέσει της περιπτώσεως της 

παρ. 20 του άρθρ. 15 του παρόντος Νόμου). 

Εις πάσαν περίπτωσιν, καθ ην υφίσταται μεν υποχρέωσις καταβολής χαρτοσήμου, ο 

δε επιτηδευματίας κλπ. δεν υποχρεούται, κατά τας διατάξεις της παρ. 5 του άρθρ. 45 

και 4α του άρθρ. 15 του Κ. Φ. Στοιχείων, να υποβάλη σχετικά στοιχεία εις τον Οικον. 

Εφορον, το τέλος καταβάλλεται δι επικολλήσεως επί των σχετικών αποδείξεων ή επί 

οιουδήποτε άλλου εγγράφου αναλόγου κινητού επισήματος. 

7. Αι υπό του Δημοσίου, Δήμων ή Κοινοτήτων, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου 

δικαίου, κοινωφελών, εθνωφελών, νοσηλευτικών, θρησκευτικών, φιλανθρωπικών, 

εκπαιδευτικών κλπ. ιδρυμάτων ή σωματείων ή επιτροπών, ανωνύμων εταιρειών, 

συνεταιρισμών, σωματείων, συλλόγων κλπ. καταβαλλόμεναι αμοιβαί προς 

οιονδήποτε διά υπερωριακήν εργασίαν, συμμετοχήν εις συμβούλια, επιτροπάς, 

διοικήσεις ή διευθύνσεις εταιρειών κλπ., έστω και αν παρέχωνται υπό μορφήν 

ποσοστών ή εξόδων κινήσεως, υπόκεινται εις τέλος 1%, εάν εξ άλλης τινός ειδικής 

διατάξεως δεν προβλέπεται ελαφρότερον τέλος ή ατέλεια. 
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Το εν λόγω τέλος καταβάλλεται κατά την εξόφλησιν ή πίστωσιν των αμοιβών τούτων, 

συμφωνάς προς τον άρθρ. 3 του παρόντος Νόμου. 

8. Εις τας υπό των προηγουμένων της παρούσης παραγράφων προβλεπομένας 

περιπτώσεις η εγγράφως τυχόν καταρτιζομένη σύμβασις υπόκειται εις τέλος δραχ. 

(10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων και εφ όσον δεν ορίζεται άλλο τι περί αυτών 

εν τω παρόντι ή άλλω ειδικώ Νόμω. 

9. Προκειμένου περί μισθώσεως έργου (εργολαβίας) συνδεομένου μετά του εδάφους 

το τέλος ορίζεται: 

α) εις (1%) εάν το έργον προορίζηται να εξυπηρετήση επαγγελματικάς ανάγκας του 

εργοδότου ή τους σκοπούς τινός των εν παρ. 1γ του άρθρ. 15δ αναφερομένων 

προσώπων ή εάν ο έτερος των συμβαλλομένων είναι ανώνυμος εταιρία, 

β) εις (3%) εις πάσαν άλλην περίπτωσιν. 

Ως έργα συνδεόμενα μετά του εδάφους νοούνται ιδίως: 

Αι κατασκευαί οικοδομών, οδών, γεφυρών, λιμένων, σιδηροδρομικών γραμμών, 

σηράγγων, υδραγωγείων και υδραυλικών εν γένει έργων, υπονόμων, φρεάτων και 

άλλων κοινής ωφελείας έργων, εφ όσον ταύτα πάντα εκτελούνται επί τη βάσει 

συμβάσεως συναπτομένης απ ευθείας μεταξύ εργοδότου και εργολάβου και ουχί 

υπεργολαβικώς. 

Επί έργων κοινής ωφελείας, των οποίων την κατασκευήν ακολουθεί υπό του 

εργολάβου (αναδόχου) εκμετάλλευσις υφ' οιουσδήποτε όρους, δεν υπόκεινται εις το 

κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος, αλλά εις το υπό άλλων διατάξεων του 

παρόντος Νόμου ή υπό άλλων ειδικών Νόμων προβλεπόμενον τοιούτο, αι 

ακολουθούσαι την κατασκευήν των έργων επί μέρους συμβάσεις και συναλλαγαί του 

εργολάβου μετά των εκ των έργων ωφελουμένων φυσικών ή νομικών προσώπων εν 

γένει (καταναλωτών κλπ.). Εις το κατά την παρούσαν παράγραφον τέλος υπόκεινται 

και αι συμβάσεις, συμπληρώσεων, επεκτάσεων, διαρρυθμίσεων ή και ουσιωδών 

επισκευών των ως άνω έργων, αναλαμβανομένων υπό εργολάβων και ουχί υπό απλών 

τεχνιτών. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και επί κατεδαφίσεως ή 

αποσυνθέσεως εν γένει έργων συνδεομένων μετά του εδάφους. 

Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. 9 του άρθρ. 15ε του Δ/τος της 29 Ιουλ. 

1931 περί Κώδικος των Νόμων περί τελών χαρτοσήμου , ως αντικατεστάθη διά του 

άρθρ. 9 του Νόμ. 2246/1952, είναι ότι, επί μεταβιβάσεως υπό ιδιοκτήτου εις 

εργολάβον ποσοστών οικοπέδου επί αντιπαροχή συνισταμένη εις ανέγερσιν υπό του 
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εργολάβου διαμερισμάτων ισοπόσου αξίας προς το μεταβιβαζόμενον ποσοστόν 

οικοπέδου, οφείλεται, εκτός του φόρου μεταβιβάσεως και αναλογικόν τέλος 

χαρτοσήμου υπολογιζόμενον επί της αξίας του αντικειμένου της εγολαβικής 

συμβάσεως. Το τέλος τούτο καταβάλλεται κατά τα εν τη παρ. 11 του αυτού ως άνω 

άρθρου οριζόμενα (Αρθρ. 9 παρ. 4 Ν.Δ.4486/1965). 

10. Επί υπεργολαβικής εκτελέσεως των κατά την ανωτέρω παρ. 9 έργων, τα σχετικά 

τιμολόγια ή έτερα έγγραφα υπόκεινται εν πάση περιπτώσει εις τέλος (0,50%). 

11. Το κατά τας προηγουμένας παρ. 9 και 10 αναλογικόν τέλος χαρτοσήμου 

καταβάλλεται διά τριπλοτύπου κατά την υποβολήν εις τον Οικον. Εφορον των 

στοιχείων των οριζομένων υπό του Κώδικος Φορολογικών Στοιχείων (άρθρ. 25 παρ. 

8γ, 26 παρ. 1 και 2 και 39). Η εγγράφως όμως καταρτιζομένη σύμβασις υπόκειται εις 

τέλος δραχ. (10) 20, ανεξαρτήτως αριθμού φύλλων. 

Εξαιρετικώς το εν λόγω αναλογικόν τέλος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου κατά την 

κατάρτισιν της σχετικής συμβάσεως, εάν το έργον προορίζεται να εξυπηρετήση 

οικογενειακάς ή ατομικάς ανάγκας του εργοδότου. Εν τη περιπτώσει ταύτη δεν 

καταβάλλεται και το πάγιον τέλος των δραχ. (10) 20. Το β' εδάφιον της παρ.11 

αντικαταστάθηκε ως άνω από το άρθρ. 7 Νομ. 3300/1955. 

 

4. Π.Δ. ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 186 

«Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων» 

 

Άρθρο 15 

«Αποδείξεις Δαπανών»  
 

1. Ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία οποιασδήποτε κατηγορίας και τα πρόσωπα της 

παραγράφου 3 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού για κάθε δαπάνη που αφορά την 

άσκηση της επιχείρησης του ή την εκτέλεση του σκοπού τους, αντίστοιχα, για την 

οποία ο δικαιούχος δεν υποχρεούται στην έκδοση στοιχείου του Κώδικα αυτού, 

εκδίδει διπλότυπη απόδειξη δαπάνης. 

Διπλότυπη απόδειξη δαπάνης εκδίδεται επίσης και από τον εκμεταλλευτή επιβατικού 

αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης για την καταβολή στους οδηγούς αμοιβών οι οποίες 

δεν υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας. 
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2. Στην απόδειξη δαπάνης, η οποία υπογράφεται και από το δικαιούχο και στα δύο 

αντίτυπα, αναγράφονται: 

α) τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων όπως περιγράφονται στην παράγραφο 10 

του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού, 

β) η αιτιολογία και το ποσό της δαπάνης αριθμητικώς και ολογράφως. Δεν απαιτείται 

η αναγραφή του ποσού ολογράφως στις αποδείξεις που εκδίδονται με Η/Ύ, 

γ) οι τυχόν φόροι και οι λοιπές φορολογικές επιβαρύνσεις. 

3. Για τα δώρα που γίνονται από τον επιτηδευματία σε διάφορα πρόσωπα, για την 

επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης, 

συνυφασμένης με την επαγγελματική του δραστηριότητα, αξίας του καθενός μέχρι 

τριάντα (30) ευρώ, μπορεί να συντάσσεται σχετική κατάσταση, με το ονοματεπώνυμο 

και τη διεύθυνση των προσώπων αυτών, αντί της έκδοσης της διπλότυπης απόδειξης 

της παρ. 1 για κάθε πρόσωπο. 

4. Όταν καταβάλλονται μισθοί, ημερομίσθια, ή άλλες παροχές σε μισθωτούς δύναται, 

αντί της έκδοσης απόδειξης δαπάνης, να συντάσσεται κατάσταση στην οποία 

υπογράφουν οι δικαιούχοι για τα ποσά που λαμβάνουν. Επί καταβολής μισθών και 

ημερομισθίων με τη μεσολάβηση τράπεζας δεν απαιτείται υπογραφή της κατάσταση, 

εφόσον υπάρχει σχετική εξουσιοδότηση των δικαιούχων της αμοιβής, που δίδεται μία 

φορά με ταυτόχρονη εντολή προς την τράπεζα για πίστωση συγκεκριμένου 

λογαριασμού. 

 

Άρθρο 20  

«Υποβολή Φορολογικών Στοιχείων Για Διασταύρωση» 
 

1. Μέχρι την εικοστή πέμπτη (25η) Ιουνίου κάθε χρόνου υποβάλλονται στην αρμόδια 

Δ.O.Y. τριπλότυπες καταστάσεις, για μηχανογραφική επεξεργασία και διασταύρωση 

πληροφοριών, με συναλλαγές και δεδομένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους 

ως εξής: 

α. O επιτηδευματίας και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του 

Kώδικα αυτού με τις συναλλαγές που πραγματοποίησαν για την επαγγελματική τους 

εξυπηρέτηση ή την εκπλήρωση του σκοπού τους, από αγορές αγαθών και λήψη 

υπηρεσιών, από χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχή υπηρεσιών, και από 
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καταβολή ή είσπραξη αμοιβών, αποζημιώσεων, οικονομικών ενισχύσεων και άλλων 

δικαιωμάτων. 

Εξαιρετικά, δεν συμπεριλαμβάνονται στις καταστάσεις αυτές συναλλαγές, εφόσον η 

αξία ενός εκάστου στοιχείου που έχει εκδοθεί γι’ αυτές δεν υπερβαίνει τα 300 

(τριακόσια) ευρώ. 

β. O υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου μεριδολογίου ιατρών για τους ιατρούς, που περιέχει 

το βιβλίο αυτό. 

γ. O υπόχρεος σε τήρηση βιβλίου αποθήκευσης για τους επιτηδευματίες αποθέτες, 

που περιέχει το βιβλίο αυτό. 

δ. O υπόχρεος σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου για τους 

αντισυμβαλλόμενους επιτηδευματίες. 

2. Οι Τελωνειακές Αρχές αποστέλλουν μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου κάθε χρόνου στο 

ΚΕ.Π.Υ.Ο, ένα αντίτυπο κάθε άδειας εξόδου εισαχθέντων αγαθών, διασάφησης 

εξαγωγής αγαθών και εντολών επιστροφής δασμών, που εκδόθηκαν κατά το 

προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε άδεια εξόδου ή διασάφηση εξαγωγής 

επισυνάπτεται αντίτυπο του σχετικού τιμολογίου. 

3. Oι καταστάσεις της παραγράφου 1 περιέχουν το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο 

ή την επωνυμία του υπόχρεου, το επάγγελμα και την ταχυδρομική διεύθυνση, καθώς 

και τον A.Φ.M. αυτού εντύπως ή με σφραγίδα, την αρμόδια Δ.O.Y. και το έτος που 

αφορούν. 

Στις καταστάσεις αυτές καταχωρούνται ανά περίπτωση της παραγράφου 1 τα εξής: 

α. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης α΄, το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία, το επάγγελμα, η διεύθυνση και ο A.Φ.M. των συναλλασσομένων με τον 

υπόχρεο (προμηθευτών, πελατών κ.λπ.), κατά αλφαβητική σειρά επωνύμου ή 

επωνυμίας, ο συνολικός αριθμός των τιμολογίων ή άλλων φορολογικών στοιχείων 

και η καθαρή αξία του εσόδου ή της δαπάνης. 

β. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης β΄, για κάθε γιατρό, το 

ονοματεπώνυμο, με αλφαβητική σειρά, η διεύθυνση, ο A.Φ.M., η Δ.O.Y. φορολογίας 

του και ανά γιατρό το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κάθε ασθενή, καθώς και την 

ημερομηνία παροχής της περίθαλψης. 

γ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης γ΄, το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία των επιτηδευματιών αποθετών, με αλφαβητική σειρά, η διεύθυνση, ο 

A.Φ.M., η Δ.O.Y. φορολογίας και το ποσό της αμοιβής. 
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δ. Στις καταστάσεις των υποχρέων της περίπτωσης δ΄, το ονοματεπώνυμο ή η 

επωνυμία των αντισυμβαλλομένων, κατά αλφαβητική σειρά, και το συνολικό πλήθος 

των εκδοθέντων δελτίων κίνησης για κάθε αντισυμβαλλόμενο. 

Αντί καταστάσεων, οι υπόχρεοι που τηρούν τα βιβλία τους μηχανογραφικά, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο έκδοσης των στοιχείων και τήρησης των λοιπών βιβλίων, 

υποβάλλουν τα δεδομένα που απαιτούνται από τις εκάστοτες ισχύουσες διατάξεις με 

ηλεκτρομαγνητικά μέσα αποθήκευσης ή ηλεκτρονικό τρόπο επικοινωνίας. 

4. Οι παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, που δεν έχουν υπαχθεί στο κανονικό 

καθεστώς Φ.Π.Α., υποβάλλουν τις καταστάσεις της παραγράφου 1 μόνο για τα 

τιμολόγια πώλησης των προϊόντων τους που εκδίδουν οι ίδιοι μετά από έγκριση του 

προϊσταμένου δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. 

5. Δεν υποχρεούνται στην υποβολή των καταστάσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 

αυτού: 

α) οι τράπεζες για τους τόκους καταθέσεων που χορηγούν, καθώς και για τους τόκους 

και τις προμήθειες που χορηγούν σε άλλες τράπεζες ή επιτηδευματίες και πρόσωπα 

των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή λαμβάνουν από τα 

παραπάνω πρόσωπα, με την εξαίρεση των προμηθειών που λαμβάνουν από 

επιτηδευματίες ή πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού 

που πωλούν αγαθά ή παρέχουν υπηρεσίες σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 

β) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του 

Κώδικα αυτού για τους τόκους καταθέσεων που λαμβάνουν από τράπεζες, για τους 

τόκους και τις προμήθειες που καταβάλλουν σε τράπεζες ή λαμβάνουν από αυτές, 

καθώς και για τους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις που χορηγούν, με την 

εξαίρεση των προμηθειών που καταβάλλουν στις τράπεζες λόγω πώλησης αγαθών ή 

παροχής υπηρεσιών σε κατόχους - χρήστες πιστωτικών καρτών, 

γ) οι επιτηδευματίες και τα πρόσωπα των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 2 του 

Κώδικα αυτού για τις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών εκτός της χώρας, καθώς και 

για τις αγορές αγαθών ή υπηρεσιών από επιχειρήσεις που δεν ασκούν δραστηριότητα 

εντός της χώρας. 

6. O επιτηδευματίας της τρίτης κατηγορίας υποβάλλει μέχρι την τελευταία ημέρα του 

ενάτου (9ου) μήνα από το κλείσιμο της διαχειριστικής περιόδου, στην αρμόδια 

Δ.O.Y., ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων της κλειόμενης χρήσης στο 
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οποίο περιέχονται και τα πλήρη στοιχεία του υποχρέου, η αρμόδια Δ.O.Y. και η 

διαχειριστική περίοδος που αφορά. 

Το ισοζύγιο της παραγράφου αυτής υποβάλλεται σε ηλεκτρομαγνητικά μέσα 

αποθήκευσης δεδομένων, από τους υπόχρεους που χρησιμοποιούν για την ενημέρωση 

των βιβλίων τους μηχανογραφικά μέσα. 

 

 

 

 

5. Νόμος 2648 της 21/22.10.98 

«Ρυθμίσεις Δασμολογικού Και Φορολογικού Περιεχομένου, 

Τροποποίηση Του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας Και Άλλες 

Διατάξεις» 

 

`Άρθρο 27 

 «Ρυθμίσεις Στα Τέλη Χαρτοσήμου» 
 

1. Το ποσό που ορίζεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του 

προεδρικού διατάγματος της 28ης Ιουλίου 1931. για την είσπραξη του αναλογικού 

τέλους χαρτοσήμου με χρήση κινητού επισήματος, αυξάνεται σε πέντε χιλιάδες 

(5.000) δραχμές. 

2. Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α του προεδρικού διατάγματος της 28ης Ιουλίου 

1931, όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως: 

1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, 

επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως: 

Για ονομαστική αξία δρχ.   1 -100.000 δρχ.    500 

      100.001-200.000    1.000 

     400.001-600.000    3.000 

     600.001-800.000    4.000 

     800.001-1.000.000    5.000 

     1.000.001-1.400.000    7.000 

     1.400.001-1.800.000    9.000 
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     1.800.001-2.200.000    11.000 

     2.200.001 -2.600.000    13.000 

     2.800.001-3.000.000    15.000 

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 

τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις 

(5%ο) για την πέρα των τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών ονομαστική αξία 

αυτών. 

Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε 

διαταγή συντάσσονται ατελώς. 

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και 

γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι 3.000.000 (τρία εκατομμύρια) δραχμές 

εισπράττεται υποχρεωτικό με χρήση ειδικών εντύπων ενσήμων, για συναλλαγματικές 

δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση του ειδικού εντύπου ενσήμου 

της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας τριών εκατομμυρίων 

(3.000.000) δραχμών και με χρήση κινητού επισήματος ή αποδεικτικού πληρωμής 

της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 3 του Κώδικα αυτού. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος είναι ή 

περιλαμβάνει κλάσμα της δραχμής αυτό στρογγυλοποιείται σε ακέραιη δραχμή. 

3. Με απόφαση του Υπ. Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, ορίζεται η ημερομηνία θέσης σε κυκλοφορία των ως άνω νέων 

ειδικών εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή και 

καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων αυτών, καθώς και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου αυτού. 

 

6. Αστικός Κώδικας 

(ΦΕΚ: Α’ 164/ 24.10.1984) 

 

Άρθρο: 66 

 

Μέλος της διοίκησης δεν δικαιούται να ψηφίσει, αν η απόφαση αφορά την 

επιχείρηση δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του νομικού 

προσώπου και του μέλους ή του συζύγου του ή εξ αίματος συγγενούς του ως και τον 

τρίτο βαθμό. 
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Άρθρο: 69 

«Έλλειψη Προσώπων Διοίκησης» 
 

Αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή, 

αν τα συμφέροντά τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο 

πρόεδρος των πρωτοδικών διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου 

έχει έννομο συμφέρον. 

 

7. Γνωμ. 91/1683/1992 

«Λογιστικός Χειρισμός Της Χρησιμοποιήσεως Των Σχηματισμένων 

Προβλέψεων Εκμεταλλεύσεως» 
 

Παρακαλούμε να γνωστοποιήσετε στα μέλη του Σ.Ο.Λ. τα ακόλουθα, για να τα έχουν 

υπόψη τους ως όργανα ελέγχου της εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

( άρθρο 5 Ν. 1819/1988): 

Ι. Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο προβλέπει στην παραγρ. 2.2.405 περίπτ. 5 εδ. β’ 

τους εξής δύο λογιστικούς χειρισμούς για τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων 

προβλέψεων εκμεταλλεύσεως: 

Πρώτος Χειρισμός:  

Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν 

σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση των οικείων υπολογαριασμών 

του 44 με τον τίτλο "χρησιμοποιημένες προβλέψεις". Μετά από κάθε τέτοια 

καταχώριση εξόδου επακολουθεί τακτοποίηση των λογαριασμών ως εξής: 

α) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μεγαλύτερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, 

το επιπλέον ποσό της προβλέψεως, με χρέωση των υπολογαριασμών του 44 

"σχηματισμένες προβλέψεις", μεταφέρεται στην πίστωση του λογ/σμού 84.00 "έσοδα 

από αχρησιμοποίητες προβλέψεις προηγουμένων χρήσεων". 

β) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μικρότερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, 

με το ελλείπον ποσό της προβλέψεως χρεώνεται σχετικός υπολογαριασμός του 82.00 

"έξοδα προηγούμενων χρήσεων". 

Ο παραπάνω χειρισμός έχει το πλεονέκτημα, ότι είναι απλούστερος από τον επόμενο 

Δεύτερο Χειρισμό και οι κίνδυνοι των λαθών είναι σημαντικά λιγότεροι, μειονεκτεί, 

όμως, στο ότι τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων καταχωρούνται στη χρέωση 
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λογαριασμού του ισολογισμού (του 44 και του υπολογαριασμού του 

"χρησιμοποιημένες προβλέψεις") και αυτό δημιουργεί δυσκολίες στην κατάρτιση του 

ταμιακού απολογισμού καθώς και του πίνακα πηγών και διαθέσεων κεφαλαίων 

(γνωστού και ως "κατάσταση μεταβολών της χρηματοοικονομικής θέσεως") και ίσως 

και να προκύψουν και τυπικοφορολογικά θέματα, από υπερβολική (και εσφαλμένη 

βέβαια) προσήλωση του φορολογικού ελέγχου στους "τύπους" κ.λπ. (γιατί στη 

φορολογική δήλωση θα περιλαμβάνονται προς έκπτωση και ποσά εξόδων που θα 

έχουν καταχωρισθεί στη χρέωση λογαριασμού του ισολογισμού και όχι των 

αποτελεσμάτων χρήσεως). 

Δεύτερος Χειρισμός: 

 Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν 

σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στους αρμόδιους λογαριασμούς εξόδων της 

Ομάδας 6. Μετά από κάθε τέτοια καταχώριση εξόδου, το ποσό της προβλέψεως που 

είχε σχηματισθεί για το έξοδο αυτό μεταφέρεται, από τον οικείο υπολογαριασμό του 

44, στην πίστωση του λογ/σμού 78.05 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη 

εξόδων εκμεταλλεύσεως" και στη συνέχεια γίνονται οι ακόλουθες τακτοποιήσεις: 

α) Εάν είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μεγαλύτερη από το ποσό που τελικά καταβλήθηκε, 

το επιπλέον ποσό της προβλέψεως, με χρέωση του οικείου υπολογαριασμού του 44, 

μεταφέρεται στην πίστωση του λογαριασμού 84.00 "έσοδα από αχρησιμοποίητες 

προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων". Εάν όμως είχε προηγηθεί η μεταφορά 

ολόκληρου του ποσού της σχηματισμένης προβλέψεως στην πίστωση του 78.05, τότε 

το επιπλέον ποσό μεταφέρεται (υπό μορφή αντιλογισμού) στον 84.00. 

β) Στην περίπτωση που είχε σχηματισθεί πρόβλεψη μικρότερη από το ποσό που 

τελικά καταβλήθηκε, τότε: 

- είτε το ακάλυπτο (από τη σχηματισμένη πρόβλεψη) τμήμα του εξόδου καταχωρείται 

στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 "έξοδα προηγουμένων χρήσεων" 

- είτε με χρέωση του λογ/σμού 83.13 "προβλέψεις για έξοδα προηγουμένων 

χρήσεων" και πίστωση του λογ/σμού 78.05, σχηματίζεται συμπληρωματική 

πρόβλεψη, ίση με το ακάλυπτο ,τμήμα του εξόδου. 

γ) Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων (δραστηριότητας προηγούμενων χρήσεων, για τα 

οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν σχηματισθεί προβλέψεις) που με το χειρισμό 

αυτό καταχωρούνται στους οικείους λογαριασμούς της Ομάδας 6 , κατά τη μεταφορά 

τους (με πίστωση του 90.06) στην Αναλυτική Λογιστική, δεν ενσωματώνονται στο 
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λειτουργικό κόστος των υπολογαριασμών του 92 (γιατί σ’αυτό έχουν περιληφθεί οι 

αντίστοιχες προβλέψεις που σχηματίστηκαν σε προηγούμενες χρήσεις), αλλά 

καταχωρούνται στη χρέωση οικείων υπολογαριασμών του 97 "διαφορές 

ενσωματώσεως και καταλογισμού" (βλ. την παράγρ. 5.218 περίπτ. 1-θ του Γ.Λ.Σ.). 

Και ο παραπάνω, όμως, δεύτερος χειρισμός εμφανίζει το ακόλουθο σοβαρό 

μειονέκτημα: 

Στην "Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως (λογ. 86) ", που 

δημοσιεύεται (βλ. το υπόδειγμα στην παράγρ. 4.1.202 του Γ.Λ.Σ.), το ποσό του 

λογαριασμού 78.05 "χρησιμοποιημένες προβλέψεις προς κάλυψη εξόδων 

εκμεταλλεύσεως"  περιλαμβάνεται στο κονδύλι "Άλλα έσοδα εκμεταλλεύσεως" ενώ, 

λόγω της ακολουθούμενης διαδικασίας προσδιορισμού των μικτών αποτελεσμάτων 

εκμεταλλεύσεως στο λογαριασμό 80.01 (βλ. παράγρ. 2.2.803 περ. 5 του Γ.Λ.Σ. ), τα 

καλυπτόμενα από τις προβλέψεις του λογαριασμού 78.05 έξοδα της Ομάδας 6 

αυξάνουν το κονδύλι "Κόστος πωλήσεων", με συνέπεια να επηρεάζεται ισόποσα και 

το κονδύλι «Μικτά αποτελέσματα (κέρδη ή ζημίες) εκμεταλλεύσεως», με περαιτέρω 

συνέπεια τα δύο αυτά κονδύλια ("Κόστος πωλήσεων" και "Μικτά αποτελέσματα 

εκμεταλλεύσεως") να μη συμφωνούν με το άθροισμα των αντίστοιχων κονδυλίων 

των υπολογαριασμών 96.22.00-96.22.101) του δευτεροβάθμιου 96.22 "Μικτά 

αναλυτικά αποτελέσματα εκμεταλλεύσεως"  της Αναλυτικής Λογιστικής. 

II. Για να παρακαμφθούν τα μειονεκτήματα των δύο προηγούμενων λογιστικών 

χειρισμών, υποδεικνύουμε να ακολουθείται ο πιο κάτω τρίτος χειρισμός, ο 

οποίος είναι και πολύ απλούστερος των προηγούμενων. 

Τρίτος Χειρισμός: 

α) Τα καταβαλλόμενα ποσά εξόδων, για τα οποία σε προηγούμενες χρήσεις είχαν 

σχηματισθεί προβλέψεις, καταχωρούνται στη χρέωση του λογαριασμού 82.00 "έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων" και σε ανοιγόμενους τριτοβάθμιους λογαριασμούς, 

αντίστοιχους των κατ’ είδος εξόδων της ομάδας 6 (ανάλογα με τις επιθυμητές 

πληροφορίες). 

β ) Οι σχηματισμένες για κάθε (καταβαλλόμενο) έξοδο προβλέψεις, ανεξάρτητα από 

το ύψος τους, με χρέωση του λογαριασμού 44 και των οικείων υπολογαριασμών του, 

μεταφέρονται στην πίστωση του λογαριασμού 84 "έσοδα από προβλέψεις 

προηγούμενων χρήσεων" και του νεοδημιουργούμενου δευτεροβάθμιου του 84.91 

"έσοδα από χρησιμοποιημένες προβλέψεις προηγούμενων χρήσεων προς κάλυψη 
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εξόδων εκμεταλλεύσεως", ο οποίος αναλύεται σε τριτοβάθμιους, αντίστοιχους των 

δευτεροβάθμιων 44.00 και 44.09. 

III. Όπως σαφώς προκύπτει από τα προηγούμενα, ο πιο πάνω Τρίτος Χειρισμός είναι 

ο πλέον απλούστερος και με δίχως μειονεκτήματα, άρα και ο σωστότερος. Πάντως, 

μέχρι τη νομοθετική τροποποίηση του Γ.Λ.Σ., κάθε οικονομική μονάδα έχει την 

ευχέρεια να επιλέξει έναν, από τους προηγούμενους τρεις, χειρισμούς. 
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