
 

 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 
 

 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

    ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ 

 ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

  ( ΣΥΣΤΑΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΛΥΣΗ ) 

 

 

 

του  

ΙΩΑΝΝΗ ΔΟΚΑΛΗ 

Επιβλέπων Καθηγητής : Ταχυνάκης Παναγιώτης  

 

 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος στην 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική  

 

 

 

Σεπτέμβριος 2013 



  2 

 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

 

Ευχαριστώ τον Κο Ταχυνάκη Παναγιώτη, διδάκτορα Λογιστικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας και επιβλέπων καθηγητή, για την καθοδήγηση και υποστήριξη που μου παρείχε 

στην εκπόνηση της παρούσης διπλωματικής εργασίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  4 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

         

 

Η παρούσα μελέτη, επικεντρώνεται στην ανάδειξη του νομικού προσώπου της Ανώνυμης 

Εταιρίας, καθώς επιχειρείται η αποτύπωση της εμπορικής, φορολογικής και λογιστικής της 

διάστασης, όπου καθορισμένες από το νόμο διεργασίες, περατώνουν τις διαδικασίες σύστα-

σης, λειτουργίας, καθώς και τις πράξεις λύσης και εκκαθάρισής της. Η ανάπτυξη των ανωτέ-

ρω προσεγγίσεων, πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση του ισχύοντος στη χώρα μας νομο-

θετικού πλαισίου, όπου, μέσα από τις διατάξεις του Εμπορικού Κώδικα και του Δικαίου της 

Ανώνυμης Εταιρίας, ερευνάται η εμπορική υπόσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και οι άξονες  

πραγματοποίησης της σύστασης, λειτουργίας, οργάνωσης, ελέγχου και λύσης του νομικού 

προσώπου. Ακόμη, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο, παρατίθενται οι 

διατυπώσεις φορολόγησης και λογιστικού χειρισμού των ανωτέρω πράξεων, όπως αυτές 

αντανακλώνται στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Κώδικα 

Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού  Σχεδίου. Η  

πρακτική προσέγγιση της παρούσης ολοκληρώνεται, με την παράθεση μελέτης περίπτωσης, 

στην οποία διατυπώνεται ενδελεχώς το στάδιο λύσης και εκκαθάρισης μίας Ανώνυμης  

Εταιρίας.   
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ABSTRACT 

 

 

The present study, focuses on the emergence of the legal Entity of the Joint Stock Company, 

as the imprinting of its commercial, tax and accounting dimension is being attempted, where 

specified by the law processes, terminate the establishment and operation, plus the acts of  

dissolution and liquidation procedures. The development of the approaches listed above, is 

being implemented under the direction and in accordance of the Nation’s current legislative 

framework, firstly, through the provisions of the Mercantile Code and the legislation of the 

Joint Stock Company, where the commercial substance of the company is being investigated, 

as well as the shafts on carrying out the establishment, the operation, control, organization 

and  the dissolution of the legal entity. Furthermore, both at theoretical and practical level, the 

taxation formalities and their accounting treatment are being set out, as they are reflected in 

the statutory books of the entity, under the Code of the Tax transactions display and the 

Greek accounting standards. The practical approach of this study, is completed with a case 

study presentation, setting forth the dissolution progress of the entity, through its liquidation 

phase.   
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

Το καθεστώς ίδρυσης και λειτουργίας των εμπορικών εταιριών και εν προκειμένω, της 

Ανώνυμης Εταιρίας, βρίσκεται στο προσκήνιο του επιστημονικού και επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος, καθώς αποτελεί τον θεμέλιο λίθο ανάπτυξης της οικονομικής δραστηριότη-

τας, την οργανωτική βάση των μονάδων παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών και τον σημα-

ντικότερο διακινητή ρευστότητας στην αγορά. Η Ανώνυμη εταιρία έχει αναπτυχθεί ως μία 

μορφή συγκροτήσεως της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η οποία  αφενός, επιτρέπει  την 

άρση των παραγόντων που καθιστούν δυσχερή τη συγκέντρωση κεφαλαίων και κατά 

συνέπεια την διασπορά του κινδύνου και αφετέρου, καθιστά απλή τη μεταβίβαση της 

κεφαλαιουχικής ιδιότητας του εταίρου. Καθόσον λοιπόν, ο παρόν εταιρικός τύπος φαίνεται 

εξαιρετικά επίκαιρος και επιβάλλεται από τις σύγχρονες συνθήκες, η παρούσα μελέτη, 

εστιάζεται στην εξέταση του εθνικού μας νομοθετικού πλαισίου που υποστηρίζεται και 

κινείται σύμφωνα με τις επιταγές του δικαίου των Ανωνύμων Εταιριών, του εμπορικού και 

φορολογικού νόμου, αλλά και των διατάξεων που ρυθμίζουν τον λογιστικό χειρισμό και 

απεικόνιση των διενεργούμενων πράξεων και συναλλαγών της εταιρίας.        

Έτσι, στην πρώτη ενότητα της παρούσης, η Ανώνυμη εταιρία προσεγγίζεται ως προς 

την εμπορική της διάσταση, καθώς γίνεται αναφορά στην υπόσταση, τα χαρακτηριστικά και 

την  ταυτότητα του νομικού αυτού προσώπου που το διαφοροποιούν σαφώς από τους 

υπόλοιπους επιχειρηματικούς σχηματισμούς, ενώ παράλληλα, καταγράφονται οι διατάξεις 

που ρυθμίζονται από το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, το οποίο, μεταξύ άλλων, περιβάλλει 

τον τύπο του νομικού προσώπου ως προς τις διατυπώσεις ίδρυσης, οργάνωσης, ελέγχου, 

λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισής του. Επιπροσθέτως παρουσιάζονται οι κυριότερες 

νομοθετικές τροποποιήσεις της τελευταίας εξαετίας στο κύριο σώμα του δικαίου των Α.Ε 

Στην δεύτερη ενότητα, αναπτύσσεται σε θεωρητικό και σε πρακτικό επίπεδο, τόσο το 

φορολογικό προφίλ της Ανώνυμης Εταιρίας όσο και το καθεστώς φορολόγησης των οικονο-

μικών της στοιχείων.   

Στην τρίτη ενότητα, αποτυπώνεται ο λογιστικός χειρισμός επί των κυριοτέρων 

πράξεων και συναλλαγών της εταιρίας εντός και εκτός του οργανισμού, ενώ, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η μελέτη περίπτωσης λύσης και εκκαθάρισης Ανώνυμης Εταιρίας, 

όπου καταγράφεται διεξοδικά η ακολουθούμενη μεθοδολογία προκειμένου να επισφραγισθεί 

επιτυχώς η οριστική παύση των εργασιών της.  
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ΕΝΟΤΗΤΑ Α’ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

                                    

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στην παρούσα ενότητα, επιχειρείται η αποκωδικοποίηση των διατάξεων που απορρέουν από 

τις υφιστάμενες νομοθετικές ρυθμίσεις που διαπραγματεύονται την Εμπορική υπόσταση της 

Ανώνυμης Εταιρίας, τις διατυπώσεις ίδρυσης και λειτουργίας της, καθώς και τις υποχρεώσεις 

των οργάνων της προς το Ελληνικό Δημόσιο προκειμένου να γνωστοποιούν, είτε τις πράξεις 

σύστασης της εταιρίας και της λήψης αποφάσεων, είτε τις πάγιες υποχρεώσεις που προκύπ-

τουν από την συνήθη και όχι μόνο λειτουργία της σε κάθε διαχειριστική περίοδο. 

Στο πρώτο μέρος της ενότητας, αποτυπώνεται η ιστορική εξέλιξη της Ανώνυμης 

Εταιρίας κατά το πέρασμα του χρόνου διεθνώς, ενώ με γνώμονα το Εμπορικό και Εταιρικό 

Δίκαιο, δίδεται έμφαση στην νομική της ταυτότητα και υπόσταση που την διαφοροποιούν 

από άλλους εταιρικούς σχηματισμούς. Περαιτέρω, επιχειρείται μία πρώτη αναφορά στο 

νομοθετικό πλαίσιο που αποκλειστικώς διαπραγματεύεται το Δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρι-

ών, καθώς και στις κυριότερες νομοθετικές ρυθμίσεις των τελευταίων ετών που επήλθαν και 

ενσωματώθηκαν με μία πλειάδα Κοινοτικών κυρίως Οδηγιών στο κυρίως σώμα του δικαίου 

αυτού, προκειμένου να επιτευχθεί η παράλληλη προσαρμογή και ο εκσυγχρονισμός του με 

τις παρούσες και διαρκώς μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες της αγοράς. 

Στο δεύτερο μέρος της ενότητας, αναλύονται οι αρχές που διέπουν τον θεσμό της 

Ανώνυμης Εταιρίας, όπως αυτές υπαγορεύονται από την τρέχουσα νομοθεσία και τις 

διατάξεις του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920. Ειδικότερα, αναπτύσσονται οι υφιστάμενοι 

όροι, οι προϋποθέσεις και οι κατευθύνσεις του ανωτέρω νόμου ως προς την εκπλήρωση μίας 

σειράς ζητημάτων, όπως, οι διαδικασίες – υποχρεώσεις για την ίδρυση και λύση της Ανώνυ-

μης Εταιρίας, ζητήματα μετοχικού κεφαλαίου και των συστατικών του στοιχείων, τηρούμε-

νων εμπορικών βιβλίων και κατάρτισης των Οικονομικών καταστάσεων, θέματα οργάνωσης 

και ελέγχου, καθώς και πράξεις δημοσίευσης,  όπου αυτές απαιτούνται.  
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  1 

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

1.1    H Ιστορική Διαδρομή της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Οι πρώτοι σχηματισμοί Ανωνύμων Εταιριών με την μορφή της «μεγάλης επιχείρησης» 

κάνουν την εμφάνισή τους στις αρχές του 17ου αιώνα. Οι εταιρίες αυτές ιδρύθηκαν από τους 

λαούς της Δυτικής Ευρώπης με πολιτειακή πράξη, γνωστή ως « octoi », προκειμένου να 

εκμεταλλευτούν την οικονομική δραστηριότητα και τον παραγωγικό πλούτο που ήταν 

εγκατεστημένος στα εδάφη των αποικιών τους ανά τον κόσμο. Ενδεικτικό παράδειγμα  

μεγάλων επιχειρήσεων, αποτέλεσαν οι εκ των πρώτων μεγάλων εταιριών των Ινδιών που 

ιδρύθηκαν από τους Ολλανδούς και ειδικότερα η «Ολλανδική Εταιρία των Ανατολικών 

Ινδιών» , η δε σύστασή τους πραγματοποιούταν κατόπιν ειδικής πράξεως παραχώρησης που 

διενεργούσε ο Βασιλιάς δημιουργώντας έτσι για κάθε συσταθείσα «μεγάλη εταιρία» το 

προνόμιο της περιορισμένης ευθύνης των συνεταίρων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, όπως 

επίσης και της διαίρεσης του κεφαλαίου της «μεγάλης εταιρίας» σε μετοχές με την 

ταυτόχρονη ενσωμάτωση της εταιρικής συμμετοχής σε αυτές.1  

Το γεγονός αυτό, της περιορισμένης και όχι της εις ολόκληρο ευθύνης των 

συνεταίρων για τις υποχρεώσεις της εταιρίας, αποτέλεσε τεράστια αλλαγή και καινοτομία για 

τον Δυτικό κόσμο κατά τον 17ο και 18ο αιώνα, καθότι έως τότε η περιορισμένη ευθύνη του 

συνεταίρου συναντόταν μόνο στον τύπο της ετερόρρυθμης εταιρίας, όπου μόνο μία μερίδα 

εκ των εταίρων ονομαζόμενοι ως « ετερόρρυθμοι εταίροι » είχαν περιορισμένη ευθύνη για 

τις υποχρεώσεις της εταιρίας, ενώ δεν είχαν κανένα δικαίωμα άσκησης καθηκόντων 

διαχείρισή της. 2 

                                                           
1 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 174 
2 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ.372 
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Ως προς το προνόμιο της διαίρεσης του κεφαλαίου σε μετοχές και της ενσωμάτωσης 

της εταιρικής συμμετοχής σε αυτές, οι εταίροι συμμετείχαν στα εμπορικά κέρδη με 

περιορισμένη ευθύνη ενώ μπορούσαν να παραχωρήσουν τη συμμετοχή τους στην εταιρία 

κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν που συναντάται στις περιπτώσεις παραχώρησης κινητών 

πραγμάτων.  Επιπροσθέτως, με την καθιέρωση της « μετοχής» , για πρώτη φορά, κάνει την 

εμφάνισή της μία νέα αξία στις συναλλαγές, η οποία ενσωματώνει περισσότερα 

πλεονεκτήματα από το χρήμα και τις κινητές αξίες (χρυσός , δάνειο) , καθότι στη μετοχή δεν 

υφίσταται νομισματικές διακυμάνσεις ενώ παράλληλα το κέρδος της μεγάλης επιχείρησης 

γινόταν κτήμα και των εταίρων διαμέσου αυτής, με τη μορφή του μερίσματος. Με την 

υιοθέτηση της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου, δίδεται για πρώτη φορά στην μεγάλη 

επιχείρηση η δυνατότητα να πετύχει χρηματοδότηση όχι μόνο από κύκλους που συναντώνται 

στο εμπορίου (τράπεζες, χρηματοδότες) αλλά και από άλλες κοινωνικές τάξεις. Παράλληλα 

εισάγεται ο παράγοντας του « κεφαλαίου κινδύνου », δηλαδή που χρηματοδοτείται από τις 

κοινωνικές τάξεις στην μεγάλη επιχείρηση, ονομαζόμενοι ως μέτοχοί της και οι οποίοι σε 

περίπτωση αποτυχίας της επιχείρησης και απώλειας του κεφαλαίου της, χάνουν το κεφάλαιο 

που έχουν συνεισφέρει ενώ η εταιρία δεν τους οφείλει τίποτα, σε αντίθεση με τις τράπεζες, 

όπου υποχρεούται να της καταβάλει το κεφάλαιο που έχει δανειστεί, αυτούσιο ή 

επιβαρυμένο με τόκους. 3 

 Έκτοτε, η ίδρυση παρόμοιων οικονομικών οργανισμών με τη μορφή της «μεγάλης 

επιχείρησης» υιοθετήθηκε κι από άλλους λαούς του Δυτικού κόσμου με κύριους τους λαούς 

της Αγγλίας και αργότερα της Γαλλίας.  Στις εταιρίες αυτές λοιπόν, και για πρώτη φορά, 

συναντώνται τα ιδιαίτερα γνωρίσματα της Ανώνυμης Εταιρίας όπως η περιορισμένη ευθύνη 

των εταιριών για τις εταιρικές υποχρεώσεις και η διαίρεση του κεφαλαίου τους σε μετοχές.4  

Κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα κι ενώ η παραγωγική διαδικασία συναντά την 

εφεύρεση των μηχανών που καθιστούν πιο αποτελεσματική την παραγωγή αγαθών, ο θεσμός 

των μεγάλων επιχειρήσεων της Ινδίας, δεν αποτελεί πια συνδετικό κρίκο μεταξύ 

εκμετάλλευσης του αποικιακού πλούτου των λαών της Δύσης και των πολιτικών επιδιώξεων 

για αποικιοκρατικές επεκτάσεις, αλλά ανάγκη για βελτίωση, επιτάχυνση και αύξηση της 

παραγωγής. Η ανάγκη αυτή σηματοδότησε την κατά τρόπο εξάρτηση των μεγάλων επιχει-

ρήσεων από την Αστική Τάξη του αιώνα αυτού, διότι, παρουσιάσθηκε η ανάγκη 

χρηματοδότησης των τεχνικών μέσων που θα αποτελούσαν νέο κομμάτι της παραγωγικής 

διαδικασίας καθώς οι μηχανές προσέφεραν στους εμπόρους μόνο την τεχνική δυνατότητα για 

                                                           
3 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ.373 
4 Άρθρα 33,34 Γαλλικού Εμπορικού Κώδικα 
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ευρεία παραγωγή αγαθών. Δεδομένης δε της πολιτικής εξουσίας που κατείχε η Αστική Τάξη, 

χρηματοδοτώντας τις επιχειρησιακές  βελτιώσεις των εμπόρων απαιτούσε και τον παράλληλο 

έλεγχο αυτών, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να πρωτοεμφανισθεί ο κρατικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων αυτών. 5 

Η θεσμοθέτηση του ελέγχου αυτού και η πρώτη νομοθετική ρύθμιση για τις μεγάλες 

επιχειρήσεις λαμβάνει χώρα στη Γαλλία το 1807 με την έκδοση του Εμπορικού Κώδικα, 

καταργώντας παράλληλα και το σύστημα των « octroi » , ενώ καθιερώθηκε ως προϋπόθεση 

ίδρυσης Α.Ε. η χορήγηση αδείας και η έγκριση του καταστατικού της από την Δημόσια 

Διοίκηση. Με τις αλλαγές αυτές  η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί έναν ιδιαίτερο τύπο εταιρίας 

που συγκαταλέγεται μεταξύ των μέχρι πρότινος γνωστών άλλων τύπων εταιριών. Πλέον, τα 

προαναφερθέντα πλεονεκτήματα (περιορισμένη ευθύνη, διαίρεση κεφαλαίου σε μετοχές) δεν 

αποτελούν προνόμια καθώς μετατρέπονται ως δύο από τα κύρια χαρακτηριστικά ενός 

ιδιαίτερου τύπου εταιρίας. Όσον αφορά το προνόμιο της περιορισμένη ευθύνης του εταίρου 

αυτό παύει να υφίσταται ως προνόμιο της Α.Ε. και ως χαρακτηριστικό της καθώς συναν-

τάται και σε μικρές επιχειρήσεις υπό τον τύπο της «εταιρίας περιορισμένης ευθύνης». 

 

1.2 Η Οικονομική σημασία της Α.Ε. 

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα ως προς την ιστορική διαδρομή της Ανώνυμης εταιρίας και 

της «μεγάλης επιχείρησης» γίνεται αισθητή η σημασία και η χρησιμότητα της Ανώνυμης 

εταιρίες στο πέρασμα των χρόνων. Σήμερα δε, γίνεται αντιληπτό πως χωρίς μεγάλες 

Ανώνυμες εταιρίες δεν υφίσταται οικονομικά ανεπτυγμένη χώρα, ενώ παράλληλα η πολιτεία 

επιδιώκει την ίδρυση ή τη συμμετοχή της σε μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες περιβάλλονται 

τον τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας. 6 Η διαίρεση του κεφαλαίου της σε πολλά μερίδια μικρής 

αξίας των οποίων η κτήση δεν συνεπάγεται για τους μετόχους της καμία άλλη υποχρέωση 

εκτός από την καταβολή της εισφοράς τους, διευκολύνει τη συμμετοχή σε αυτή ικανού 

αριθμού προσώπων προκειμένου να συγκεντρωθούν ισχυρά κεφάλαια τα οποία μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν στην πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων. Η εταιρική μορφή της 

Ανώνυμης εταιρίας αρμόζει κυρίως στις μεγάλες επιχειρήσεις χωρίς όμως να αποκλείεται να 

προσλάβουν τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας μεσαίες ή ακόμη και μικρές επιχειρήσεις 

σύμφωνα πάντα με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος. 7 

                                                           
5 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ.373 
6 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ.373 
7 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008, σελ. 274 
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Καθώς λοιπόν η υπόσταση της Α.Ε. και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την 

λειτουργία της είναι σημαντικά για την εθνική οικονομία μίας χώρας (τεράστιες δυνατότητες 

υψηλής παραγωγής, μεγάλο αριθμό απασχολουμένων και μεγάλο οικονομικό μέγεθος , 

συμμετοχή πολλών προσώπων στο κεφάλαιο με περιορισμένη ευθύνη, αδιάκοπη ύπαρξη της 

Α.Ε. ανεξαρτήτως βούλησης μετόχων κλπ  ) η πολιτεία από τη μεριά της, προκειμένου να 

ενθαρρύνει τη σύσταση και λειτουργία Ανωνύμων Εταιριών στη χώρα μας, της παρέχει 

προνομιακή μεταχείριση, όπως ευκολία χρηματοδότησης, φορολογική ελάφρυνση επί 

αναληφθέντων επενδυτικών κινήσεων, διευκολύνσεις για την αντιμετώπιση του ανταγωνισ-

μού κλπ. 8   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 175 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η Α.Ε. ΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΕΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  

 

 

2.1 Η Ανώνυμη Εταιρία ως Εμπορική επιχείρηση 

 

Η ανάπτυξη της Ανώνυμης Εταιρίας (Α.Ε.) ως μορφής συγκρότησης της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, οφείλεται διαχρονικά σε μία σειρά παραγόντων κυρίως ως προς την ανάγκη 

συγκέντρωσης κεφαλαίων σημαντικού ύψους καθώς και την διασπορά ή τον περιορισμό του 

κινδύνου που προέρχεται από την συγκέντρωση των κεφαλαίων αυτών. Περαιτέρω, η   

ανάπτυξη του Θεσμού της Α.Ε. υποστηρίχθηκε από την ανάγκη μεταβίβασης της ιδιότητας 

του κεφαλαιούχου – εταίρου προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να αποδεσμεύει τα 

κεφάλαιά του από μία συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα.    

      Το εμπόριο, διεθνώς, προκειμένου να εξασφαλισθεί η διανομή αγαθών - 

απαραίτητων στους ανθρώπους, να δημιουργηθεί σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας, να 

υποστηριχθεί η αγροτική και βιομηχανική παραγωγή και να παραχθεί πλούτος, περιγράφει το 

σύνολο των διαδικασιών που με στόχο το οικονομικό κέρδος λαμβάνει μέρος στην 

επικίνδυνη και εύθραυστη κερδοσκοπική διαμεσολάβηση προκειμένου να κυκλοφορήσουν 

τα οικονομικά αγαθά. Ωστόσο, οι πράξεις των  εμπόρων για τις εμπορικές τους ενέργειες ως 

διαμεσολαβητών μεταξύ των παραγόμενων προϊόντων και της κατανάλωσης, 

υπολογιζόμενες  σε όρους επίτευξης κέρδους πως αναφέραμε,  περικλείουν ένα βαθμό 

επικινδυνότητας και αβεβαιότητας κατά την διακίνηση των προϊόντων. Οι ανωτέρω βαθμοί 

κινδύνου αποτέλεσαν τον σημαντικότερο παράγοντα ώστε να έχει θεσμοθετηθεί μία σειρά 

νόμων που είχε ως στόχο να καθορίσει τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους θα 

διασφαλιζόταν τόσο η νομιμότητα των εμπορικών πράξεων, όσο και ανάπτυξη γενικότερα. 

Έτσι λοιπόν, κατά το έτος 1835, προκειμένου να ρυθμιστούν οι ανωτέρω ιδιαίτερες σχέσεις 

βάσει των οποίων ασκείται η εμπορία αλλά και να εισαχθούν ειδικοί κανόνες δικαίου επί των 

σχέσεων αυτών γενικότερα, με το Βασιλικό Διάταγμα της 14/05/1835 εισήχθη στη χώρα μας 



  19 

το σύνολο αυτών των ρυθμίσεων και κανόνων με την ιδιότητα του  Εμπορικού Νόμου 9 ο 

οποίος και αποτελεί την βασική πηγή του Εμπορικού Δικαίου. Ουσιαστικά επρόκειτο για την 

εισαγωγή στη χώρα μας του Γαλλικού εμπορικού κώδικα (1807).  

Το Εμπορικό Δίκαιο αποτελεί κλάδο του ιδιωτικού δικαίου ενώ κεντρική του 

αποστολή είναι η ρύθμιση και η ανάπτυξη του εμπορίου και των εμπορικών πράξεων - 

καθώς και η προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς. Παράλληλα, 

εξαιρετικά ευρείες είναι οι έως σήμερα νομοθετικές παρεμβάσεις που έχουν συντελεστεί στο 

αντικείμενο του Εμπορικού Δικαίου. 

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Κώδικα, η έννοια του εμπόρου προσδίδεται σε όποιον 

ασκεί εμπορικές πράξεις και έχει ως επάγγελμα την εμπορία. 10 

Το Εμπορικό Δίκαιο κατατάσσει την Ανώνυμη Εταιρία στις εμπορικές εταιρίες.11 Η 

Ανώνυμη Εταιρία είναι εμπορική ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορική 

επιχείρηση. Αυτό σημαίνει πως η Ανώνυμη Εταιρία, θεωρείται πάντοτε έμπορος, ακόμη και 

εάν στην πραγματικότητα δεν ασκεί εμπορία και δεν προβαίνει σε εμπορικές πράξεις.  

Περαιτέρω, η Ανώνυμη Εταιρία είναι  εμπορική κατά το τυπικό σύστημα.12 Σύμφωνα με το 

τυπικό σύστημα, έμπορος είναι όποιος ορίζεται ως έμπορος από το νόμο, ανεξάρτητα από το 

αντικείμενο στο οποίο δραστηριοποιείται και τον σκοπό που επιδιώκει. Η εμπορική ιδιότητα 

που αποκτάται με το τυπικό σύστημα χάνεται σε περίπτωση λύσης της Ανώνυμης Εταιρίας. 

Συμπερασματικά λοιπόν, τηρηθέντων των προϋποθέσεων του νόμου για την άσκηση 

εμπορίας, η Α.Ε. θεωρείται έμπορος ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία δεν 

διενεργήθηκε ποτέ έστω και μία εμπορική πράξη.  

 

2.2    Η Έννοια και τα  Χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρίας   

2.2.1 Έννοια  

 

Το άρθρο 1 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζει πως η Ανώνυμη Εταιρία είναι :  

 « η κεφαλαιουχική εταιρία με νομική προσωπικότητα, για τα χρέη της οποίας ευθύνεται 

μόνο η ίδια με την περιουσία της. » 13 

 

                                                           
9 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης 2010 Σελ.159  
10 Εμπορικός Κώδικας, Σκαλίδης Λευτέρης – Βελέντζας Γιάννης, Γ΄ Εκδοση IUS 1997 Σελ.14 
11 Άρθρο 19 Βασιλικού Διατάγματος της 19 Απριλίου / 1 Μαϊου 1835 (Εμπορικός Νόμος)               
12 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Εκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ. 379 
13 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση Περάκης Ευάγγελος Νομική Βιβλιοθήκη 2010 Σελ.75 
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Με τον όρο Κεφαλαιουχική εταιρία νοούνται οι κεφαλαιακές εισφορές σε χρήμα ή 

στοιχεία παγίων κλπ τα οποία αποτυπώνονται στο καταστατικό της εταιρίας με βάσει την 

τρέχουσα αξία τους ή την αξία που συμφωνείται κατά την σύνταξη του καταστατικού της. 

Δίδεται ιδιαίτερη αξία στο κεφαλαιουχικό της στοιχείο και όχι στα πρόσωπα των συνεταίρων 

που την απαρτίζουν. 

Η σημασία του κεφαλαιουχικού στοιχείου αποκτά ξεχωριστή σημασία τόσο στις 

εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές της σχέσεις. 14 

 

Α -   Στις εσωτερικές σχέσεις :  

 

Η εταιρική ιδιότητα που ενσωματώνεται εγγράφως σε οποιαδήποτε υλική 

(ενσωματωμένη σε έγγραφο) ή άυλη μορφή της (άυλες μετοχές)  αποσυνδέεται πλήρως από 

τον φορέα της. Δοθείσης της αυτοτέλειας της εταιρικής ιδιότητας σε σχέση με τον φορέα της, 

είναι δυνατή η μεταβίβαση της από πρόσωπο σε πρόσωπο. Περαιτέρω η σημασία της ψήφου 

του συνεταίρου καθορίζεται αποκλειστικά από τη σχέση συμμετοχής των μετοχών του προς 

το συνολικό κεφάλαιο της εταιρίας. Επιπλέον, στην περίπτωση που ο συνεταίρος πτωχεύσει, 

αποβιώσει, επέλθει καταγγελία δεν τίθεται θέμα λύσεως και παύσης λειτουργίας της 

Ανώνυμης Εταιρίας.   

 

Β -    Στις εξωτερικές σχέσεις :  

 

Ως προς το σκέλος των εξωτερικών σχέσεων η σημασία του κεφαλαιουχικού 

στοιχείου της Ανώνυμης Εταιρίας διαφαίνεται από το γεγονός ότι δεν υφίσταται προσωπική 

ευθύνη των συνεταίρων της για την κάλυψη των εταιρικών υποχρεώσεων της εταιρίας. 

Υπεύθυνη δηλαδή για τις υποχρεώσεις προς τους δανειστές της είναι αποκλειστικά και μόνο 

η ίδια ή εταιρία. Βέβαια κίνδυνος για τους δανειστές ενδέχεται να ανακύψει σε περιπτώσεις 

που δεν μπορούν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις τους έναντι της Ανώνυμης Εταιρίας, για το 

λόγο αυτό η νομοθετημένη υποχρέωση κάλυψης του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου της 

εταιρίας σταθερού καθ όλη τη διάρκεια ζωής της, ο έλεγχος, η δημοσιότητα, διασφαλίζουν 

και κατοχυρώνουν συγχρόνως τα συμφέροντα των δανειστών της.15  

Η νομική προσωπικότητα της Ανώνυμης Εταιρίας, συνδέεται με την νομική της 

υπόσταση στο εσωτερικό, εξωτερικό και επιχειρηματικό της περιβάλλον. Η ένωση 

                                                           
14 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 273 
15 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 273-274. 
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προσώπων ή μία ομάδα περιουσίας που απαρτίζουν τον νομικό πρόσωπο προσδίδουν σε 

αυτό την αυτοτελή ικανότητα Δικαίου 16, ικανότητα προς δικαιοπραξία και αδικοπραξία 17 

ικανότητα διαδίκου και ικανότητα παράστασης στο δικαστήριο,18 καθιστώντας το νομικό 

πρόσωπο (Ανώνυμη Εταιρία) ως υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Αυτή η 

αναγνώριση της νομικής προσωπικότητας, σε ένωση προσώπων είναι δημιούργημα των 

τελευταίων αιώνων και αποσκοπεί κυρίως στη διευκόλυνση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Έτσι, ένα νομικό πρόσωπο μπορεί να αποκτά δικαιώματα και υποχρεώσεις 

χωρίς να δεσμεύονται από αυτά τα μέλη του,  μπορεί δηλαδή να πράττει  "ιδίω ονόματι". Το 

νομικό πρόσωπο δεσμεύεται από τις πράξεις των οργάνων του και αποκτά δικαιώματα και 

υποχρεώσεις με απόφασή των οργάνων του.  

    

2.2.2  Τα Χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

 H Ανώνυμη εταιρία, όπως προαναφέρθηκε, συνίσταται σε μία αμιγώς και κατ’ εξοχήν 

κεφαλαιουχική εταιρική μορφή, αποτελεί δε, τον πιο ξεκαθαρισμένο και κατά το δυνατό, τον 

πιο οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της Ανώνυμης 

Εταιρίας είναι τα ακόλουθα :  

1) Η Κεφαλαιουχική συγκρότηση, όπου η νομική της μορφή επιτρέπει και εξυπηρετεί 

την συγκέντρωση του κεφαλαίου η οποία στηρίζεται στην περιουσιακή και όχι στην 

προσωπική συμβολή των εταίρων, δηλαδή σημαντική είναι μόνο η εισφορά των 

μετόχων και όχι το πρόσωπό τους.19 

2) Διαθέτει πλήρη και ιδιαίτερη νομική προσωπικότητα, δηλαδή είναι υποκείμενο 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.20 

3) Έχει εμπορική Ιδιότητα, 21 είναι δηλαδή εμπορική κατά το αντικειμενικό σύστημα 

ακόμη και εάν ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός. 

4) Στην Α.Ε. εφαρμόζεται το τυπικό κριτήριο εμπορικότητας. 22 

                                                           
16 Α.Κ. 62  
17 Α.Κ.70,71 
18 ΚΠολΔ 62 εδάφ. α’ και ΚΠολΔ 63 παρ. 1 εδάφ.β’ 
19 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 286 
20 Δίκαιο Ανωνύμων Εταιριών, Παπαγιάννης 1997, Σελ.134 
21 Άρθρο 1 Κ.Ν. 2190/20 (όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 Ν.3604/07. 
22 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Εκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης IUS 2007 Σελ. 379 
23 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 194,195  
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5) Η εταιρική συμμετοχή αντιστοιχεί σε ποσοστό του κεφαλαίου της εταιρίας και είναι 

κατ’ αρχήν ελεύθερα μεταβιβαστή. Όλοι οι εταίροι – μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του 

ποσού της εισφοράς τους. 

6) Διαθέτει Μετοχικό Κεφάλαιο το οποίο διαιρείται σε ίσα τμήματα, τις μετοχές οι 

οποίες μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μίας 

ή περισσοτέρων μετοχών. 

7) Ύπαρξη δύο οργάνων, ήτοι της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου.23 

8) Αυστηροί όροι δημοσιότητας κατά την ίδρυση και καθ όλη τη διάρκεια ζωής της. 

9) Μακρά διάρκεια ζωής της Ανώνυμης Εταιρίας (συνήθως 50 έτη) Απαγορεύεται 

καταγγελία της πριν από τη λήξη της διάρκειάς της. Ωστόσο, είναι δυνατή η λύση της 

ύστερα από απόφαση της πλειοψηφίας των μετόχων της στη Γ. Συνέλευση. 24 

10) Σωματειακή οργάνωση που καθίσταται σαφής από τα ακόλουθα : α) Η εξουσία 

διαχείρισης και εκπροσώπησης δεν αποτελεί ούτε δύναται να αναχθεί σε μετοχικό 

δικαίωμα, β) Η είσοδος και έξοδος των εταίρων είναι ελεύθερη και γ) δεν υφίσταται 

συμβατικός δεσμός μεταξύ των μετόχων. 

 

2.3    Τα Πλεονεκτήματα – Μειονεκτήματα της Ανώνυμης Εταιρίας  

2.3.1 Τα Πλεονεκτήματα 

 

Η Ανώνυμη εταιρία έχοντας το χαρακτήρα της κεφαλαιουχικής εταιρίας σε σχέση με τους 

άλλους τύπους εταιρικών μορφών επιχειρηματικής δραστηριότητας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση 

στη συγκέντρωση μεγάλου ύψους κεφαλαιακών εισφορών. Η Ανώνυμη εταιρία αποτελεί τον 

πιο οργανωμένο τύπο επιχειρηματικής μονάδος, ενώ θεωρείται ως ο « βασιλιάς » εκ των 

μορφών επιχειρηματικής συγκροτήσεως παγκοσμίως. Τα πλεονεκτήματα που παρέχει μία 

εταιρική μορφή υπό τον τύπο της Ανώνυμης εταιρίας μπορούν να συνοψισθούν ως 

ακολούθως 25  : 

 

 Περιορισμός της ευθύνης των μετόχων απέναντι στους δανειστές της ίση με την αξία 

των μετοχών που κατέχουν,  

                                                           
        24 Λογιστική Εταιριών θεωρία και πράξη Νεγκάκης Χρήστος 2012 Σελ. 510-511 
        25 Ανώνυμες Εταιρίες , Δημήτρακας Α, Εκδόσεις Πάμμισος, 2007 Σελ. 48 
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 Δυνατότητα συγκέντρωσης μεγάλου κεφαλαίου και δυνατότητα συγκέντρωσης 

σημαντικού ύψους δανειακών κεφαλαίων, 

 Σημαντική υπεροχή εκ των άλλων επιχειρηματικών μονάδων, λόγω της ταύτισής της 

ως «επιχείρηση του μεγάλου κεφαλαίου», 

 Δυνατότητα εισαγωγής της σε οργανωμένη αγορά (χρηματιστήριο), 

 Ευρείας κλίμακας εμπιστοσύνη στους συναλλασσομένους τρίτους (τράπεζες, 

εταιρίες επενδύσεων, προμηθευτές, πελατολόγιο) λόγω του κύρους που η Α.Ε. 

προσδίδει, 

 Εύκολη μεταβίβαση μετοχών, παρέχοντας τη δυνατότητα ταχείας αλλαγής φορέα, 

 Εξασφάλιση επίτευξης καλών σχέσεων μεταξύ των μετόχων, χωρίς να είναι δυνατή η 

καταγγελία της εταιρίας από μέτοχο ή μέρος των μετόχων (όπως συμβαίνει στις 

προσωπικές εταιρίες) καθώς καταγγελία της εταιρίας συντελείται μόνο με 

πλειοψηφική απόφαση. 

 Υπάρχει επίσημη δομή και οργανόγραμμα, 

 Προσφέρονται εχέγγυα ειλικρίνειας στους μετόχους και τους εξωτερικούς της 

χρήστες, καθώς ελέγχεται από τον κρατικό μηχανισμό μέσω του Υπουργείου 

εμπορίου και της νομαρχίας ενώ επιπλέον υπάρχει η υποχρέωση δημοσίευσης των 

οικονομικών της καταστάσεων ανά έτος εργασιών δια του τύπου. Περαιτέρω τηρεί 

τα περισσότερα βιβλία από κάθε άλλη μορφή επιχείρησης. 

 Κρατική ενίσχυση ανάπτυξης και επιχειρηματικής λειτουργίας διαμέσου 

παρεχόμενων κινήτρων και φορολογικών απαλλαγών. 26 

 

 2.3.2 Τα Μειονεκτήματα  

 

Το κεφαλαιουχικό στοιχείο (και όχι μόνο) που διέπει την λειτουργία και ανάπτυξη της 

Ανώνυμης εταιρίας, παρόλα τα πλεονεκτήματα που προσφέρει, θέτει συγκεκριμένες 

διατυπώσεις και αυστηρούς όρους εφαρμογής. οι οποίοι είναι δυνατό να αποτελέσουν 

τροχοπέδη για την απόφαση ίδρυσης και ενασχόλησης των ενδιαφερομένων με αυτήν. Τα 

κυριότερα μειονεκτήματα που συναντώνται στην Α.Ε. έναντι των υπολοίπων εταιρικών 

μορφών επιχειρηματικής δραστηριοποίησης συνοψίζονται ως ακολούθως : 

 

                                                           
26 Ν.Δ. 1297/92 & 2166/93 
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 Συγκεκριμένο κατώτερο όριο  Μετοχικού Κεφαλαίου (24.000 €) για την σύσταση 

της Ανώνυμης Εταιρίας. Επιπλέον στις περιπτώσεις μετατροπής εταιριών 27 

απαιτείται μεγαλύτερο κατώτατο Κεφάλαιο (300.000 €), 

 Αυστηρές νομικές και λειτουργικές διατυπώσεις και υψηλό κόστος έναρξης, 

λειτουργίας, 

 Μεγαλύτερη δυσκολία παύσης εργασιών, 

 Υψηλή φορολογία επί των διανεμόμενων κερδών (40%), υψηλή προκαταβολή φόρου 

και φορολογική πολυπλοκότητα, 

 Υποχρεωτική τήρηση Γ’ Κατηγορίας βιβλίων ανεξαρτήτως ορίου, 

 Πολυπλοκότερη διοίκηση και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, 

 Συνεχής υποβάθμιση και μη πραγμάτωση αποφάσεων της μειοψηφίας καθώς η 

πλειοψηφική κατοχή έστω και κατά μία μετοχή παρέχει την απόλυτη κυριαρχία στην 

εταιρία μέχρι « καταδυναστεύσεως » της μειοψηφίας, 

 Ιδιαίτερες διατυπώσεις σε ζητήματα σύγκλισης Διοικητικού Συμβουλίου, Γενικής 

Συνέλευσης, 

 Υποχρέωση δημοσιοποίησης των οικονομικών της στοιχείων και αποτελεσμάτων 

στον τύπο, 

 Υψηλό κόστος δημοσιεύσεων (οικονομικών στοιχείων, εκλογής ελεγκτών, 

Διοικητικού Συμβουλίου, τροποποιήσεων καταστατικού), 

 Πολυπλοκότητα και υψηλό κόστος λογιστικής παρακολούθησης των βιβλίων της,  

και υψηλό κόστος ελέγχου. 

 

2.4  Το Νομοθετικό Πλαίσιο της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Το έτος 1835 και ειδικότερα με το Βασιλικό Διάταγμα της 14/05/1835, εισήχθη στη χώρα 

μας ο Γαλλικός Εμπορικός Κώδικας, με την ιδιότητα του  Εμπορικού Νόμου , ρυθμίζοντας 

τις ιδιαίτερες σχέσεις βάσει των οποίων ασκείται η εμπορία. Ο Εμπορικός Νόμος αποτέλεσε  

την βασική πηγή του Εμπορικού Δικαίου, σηματοδοτώντας παράλληλα την απαρχή 

ρυθμίσεων για το πλαίσιο λειτουργίας και της Ανώνυμης Εταιρίας. Οι πρώτες Ανώνυμες 

Εταιρίες της χώρας μας υπήρξαν τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις όπως η Εθνική 

Χρηματιστηριακή Τράπεζα, η Εμπορική Τράπεζα Πειραιώς και Παλαιών Πατρών (1840), η 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1841) κ.α.  

                                                           
27 Ν.2166/1993 
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Ωστόσο, για σειρά ετών, οι ρυθμίσεις που προέβλεπε ο Εμπορικός Νόμος για τις 

Ανώνυμες Εταιρίες μέσα από τα ολιγάριθμα άρθρα  του, ήταν υποτυπώδεις και ανεπαρκείς. 

Έτσι, το 1918 ψηφίσθηκε ο νόμος 1348, από τις διατάξεις του οποίου επιχειρήθηκε η 

επιβολή διοικητικής εποπτείας στις Ανώνυμες Εταιρίες, ειδικότερα δε, καθορίστηκαν 

ορισμένες υποχρεώσεις ως προς τη σύνταξη του Ισολογισμού, ενώ καθιερώθηκαν και 

ορισμένες ποινικές διατάξεις. Ο νόμος αυτός σύντομα χαρακτηρίσθηκε ως ατελής και για τον 

λόγο αυτό το 1920 εισήχθησαν οι πρώτες ουσιαστικές ρυθμίσεις ειδικά για τις Ανώνυμες 

Εταιρίες με την εισαγωγή του νόμου 2190 / 1920 ο οποίος μέχρι και σήμερα αποτελεί την 

κύρια πηγή δικαίου για την Ανώνυμη Εταιρία.  

Κατά βάση λοιπόν, η Ανώνυμη Εταιρία ρυθμίζεται από τον Νόμο 2190 / 1920 “ περί 

Ανωνύμων εταιριών ”, του οποίου οι διατάξεις καθώς και οι μεταγενέστερες συμπληρώσεις 

και τροποποιήσεις του κωδικοποιήθηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα 173 / 1963 ως ένα ενιαίο  

κείμενο. 28 

Έκτοτε, μία σειρά Προεδρικών Διαταγμάτων τροποποίησαν και συμπλήρωσαν τον 

Κωδικοποιημένο Νόμο 2190 / 1920, η απαρχή των οποίων συντελέστηκε το έτος 1986 με το 

Προεδρικό Διάταγμα 409 προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή και εναρμόνιση της 

Ελληνικής Νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιριών με το Κοινοτικό Δίκαιο. Η εν λόγω 

εναρμόνιση αφορούσε τις Κοινοτικές Οδηγίες με αρίθμηση 1,2,3,4,6,7 σχετικά με θέματα 

δημοσιότητας, εγκυρότητας των δεσμεύσεων και ακυρότητας της εταιρίας (1η Οδηγία), 

διατάξεις που αφορούν στη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, την διατήρηση της ακεραιό-

τητάς της και τις μεταβολές του Κεφαλαίου της (2η Οδηγία), περί συγχωνεύσεως των Α.Ε (3η 

Οδηγία), ως προς το περιεχόμενο και τη δομή των οικονομικών τους καταστάσεων (4η 

Οδηγία), περί διασπάσεων των Α.Ε. (6η Οδηγία) και ως προς τις ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις (7η Οδηγία).  Ιδιαίτερα σημαντικές υπήρξαν και οι ρυθμίσεις που εισήχθησαν 

με το Προεδρικό Διάταγμα 15 / 1989 όπου ουσιαστικά  εναρμονίστηκε  το Ελληνικό Δίκαιο 

με την Όγδοη Κοινοτική Οδηγία σχετικά με την Χορήγηση αδείας στα πρόσωπα που 

αναλαμβάνουν καθήκοντα νομίμου ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων.  29 

Επιπλέον, μία σειρά σημαντικών τροποποιήσεων του Νόμου 2190 / 1920 έλαβαν 

χώρα τα επόμενα έτη με κυριότερες τις ρυθμίσεις του Νόμου 2214 / 1994 σύμφωνα με τις 

οποίες, στις Ανώνυμες Εταιρίες που προχωρούν σε επενδύσεις σε ακίνητα, καθιερώνεται 

υποχρεωτικά η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους, ενώ το 1999 με τον Νόμο 2741 δόθηκε 

η δυνατότητα διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στο προσωπικό 

                                                           
28 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 175 
29 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 176 
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των Ανωνύμων Εταιριών. Περαιτέρω, σημαντικές ρυθμίσεις εισήχθησαν στον Νόμο 2190 / 

1920 σχετικά με θέματα εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Νόμοι 3229 & 

3301 / 2004). 30 

 Καίριες ρυθμίσεις και τροποποιήσεις επήλθαν στον Νόμο 2190 / 1920 με την 

ενσωμάτωση σε αυτόν του Νόμου 3604 / 2007 ο οποίος επιχείρησε να προσαρμόσει 

το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας στις ανάγκες της καθημερινότητας. Για τις 

τροποποιήσεις του Νόμου αυτού στο σώμα του 2190/1920 καθώς και των πρόσφατων   

Ν. 3777 /2009,  3853 / 2010 , 3884 /2010 και 4111, 4156/2013 γίνεται εκτενής 

αναφορά στο αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

 

Τέλος, να σημειωθεί ότι εκτός από τον Εμπορικό Νόμο, τον κύριο Νόμο περί 

Ανωνύμων εταιριών 2190 / 1920 και τις τροποποιήσεις του που επήλθαν από την ψήφισή του 

έως σήμερα, έχει εκδοθεί και μία σειρά άλλων νομοθετημάτων 31 που εφαρμόζονται στις 

Ανώνυμες Εταιρίες όπως :  

 

 Νόμοι που προβλέπουν μέτρα προκειμένου να ενισχυθεί η κεφαλαιαγορά και η 

χρηματιστηριακή νομοθεσία, 

 Το Προεδρικό Διάταγμα 226 / 1992 σχετικά με τη Σύσταση, οργάνωση και λειτουρ-

γία του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (όπως τροποποιήθηκε και ολοκληρώθηκε έως 

σήμερα), 

 Τα Άρθρα 19,29,38,40 και 45 του Εμπορικού Κώδικα, 32 

 Ειδικά νομοθετικά καθεστώτα που προβλέπονται για ορισμένες ειδικές κατηγορίες 

Ανωνύμων Εταιρικών, όπως  στις εταιρίες επενδύσεως χαρτοφυλακίου, τις Ναυτικές 

εταιρίες ( Ν.959 / 1979), τις Αθλητικές Α.Ε. και τα τμήματα αμειβομένων αθλητών  

(Ν.1958 / 1991), του Ν. 3077 / 1954 “ περί Γενικών Αποθηκών ” τις Τραπεζικές 

εταιρίες, τις εταιρίες αμοιβαίων κεφαλαίων, τις εταιρίες επιχειρηματικού κεφαλαίου 

(Ν.1775 / 1988), αμοιβαίων εγγυήσεων 33 και εταιριών κεφαλαίου επιχειρηματικών 

συναλλαγών, 34 χρηματοδοτικής  μίσθωσης (Leasing), τις εταιρίες πρακτορείας επι-

                                                           
30 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Πομόνης Νικόλαος Εκδόσεις Σταμούλης 2006, Σελ 176 
31 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 375 
32 Εμπορικός Κώδικας, Σκαλίδης Λευτέρης – Βελέντζας Γιάννης, Γ΄ Εκδοση, IUS 1997, Σελ.630,631,632 
33 Ν. 2367/1995 (άρθρα 1 έως 4) 
34 Ν. 2367/1995 (άρθαρ 5 έως 9) 
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χειρηματικών απαιτήσεων (Factoring), λειτουργίας εμπορικών εξαγωγικών εται-

ριών 35 και άλλα. 

 Διατάξεις περί Ανωνύμων εταιριών που ρυθμίζονται από τον Αστικό Κώδικα. 36 

 

2.4.1     Νομοθετικές ρυθμίσεις στον Ν.2190/20 από το 2007 έως σήμερα. 

2.4.1.1. Η αναμόρφωση του νομοθετικού πλαισίου με τον Ν.3604/07 

 

Το έτος 2007, στα πλαίσια της ευρύτερης μεταρρύθμισης που σχετίζεται με μία σειρά από 

ζητήματα που αφορούν την « εταιρική καθημερινότητα » στη χώρα μας και στην Ευρώπη 

γενικότερα, ψηφίσθηκε ο Νόμος 3604, ο οποίος με τις μεταβολές που επέφερε στην 

ισχύουσα νομοθεσία που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες (Ν.2190/1920) επεδίωξε αφενός, τον 

εκσυγχρονισμό και την περαιτέρω εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου προς το Κοινοτικό 

Δίκαιο ενσωματώνοντας μία σειρά Κοινοτικών Οδηγιών και αφετέρου, την εισαγωγή των 

επιχειρήσεων στην εποχή της πληροφορίας και των νέων δεδομένων που επιβάλλει ο διεθνής 

ανταγωνισμός. Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που συντελέστηκαν με την ψήφιση του 

Ν.3604/07 είχαν ως αποτέλεσμα να εμπλουτίσουν, να ανατάξουν το Ελληνικό Δίκαιο των 

Α.Ε., να το εκσυγχρονίσουν και να το καταστήσουν πιο θελκτικό σε εθνικό επίπεδο και πιο 

ανταγωνιστικό διεθνώς. 

Σε γενικές γραμμές, με τον Ν. 3604/07 απλουστεύονται οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την ίδρυση των Ανωνύμων Εταιριών, ενώ επέρχονται και ουσιαστικές 

μεταβολές για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις τους. 

Ακολούθως, παρατίθενται οι κυριότερες τροποποιήσεις και μεταβολές που υπέστη το  

Νομοθετικό Πλαίσιο των Α.Ε. έπειτα από την εισαγωγή των διατάξεων του Ν. 3604/2007 

στο σώμα του Ελληνικού Δικαίου περί Ανωνύμων εταιριών (Ν.2190/20). Ειδικότερα, ο 

Νόμος 3604 / 2007 : 

I. Απομείωσε σημαντικά τη διοικητική παρέμβαση και εποπτεία στις διαδικασίες σύστασης 

και λειτουργίας των Α.Ε., συντελώντας στην «μερική» απελευθέρωσή τους από 

ορισμένα παραδοσιακά δεσμά και βάρη. Οι λόγοι που οδήγησαν στην μείωση της 

κρατικής παρέμβασης στη «ζωή» της Α.Ε συνδέονται με τη θεώρηση πως η παρέμβαση 

αυτή δεν ήταν κατάλληλη καθώς μετακύλιε ευθύνες στη Διοίκηση σε θέματα που 

αφορούν την Ιδιωτική επιχειρηματικότητα ενώ παράλληλα δινόταν η εντύπωση πως ο 

                                                           
35 Απόφαση Υπουργείου Εμπορίου Ε4/7310/10/26.11.1987 
36 Αστικός Κώδικας, Άρθρα 1177,1245,9,41. 
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έλεγχος αποτελούσε εχέγγυο εγγύησης για την έλλειψη ελαττωμάτων στις εταιρικές 

πράξεις. Αν και η διοικητική παρέμβαση  προστάτευε μεν τη μειοψηφία και τους τρίτους 

που συναλλάσσονται με την Α.Ε., θεωρήθηκε, πως η προστασία αυτή επιτυγχάνεται πιο 

αποτελεσματικά εάν υιοθετηθούν οι  γενικές διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπροσ-

θέτως, η Διοικητική παρέμβαση στη «ζωή» της Α.Ε. (έλεγχος καταστατικών, τροποποιή-

σεων, δραστική παρέμβαση μέσω ανάκλησης της άδειας σύστασης) αφενός, δεν 

προσέφερε ουσιαστικό κοινωνικό όφελος που να αντισταθμίζει το κόστος και τις 

καθυστερήσεις στην ίδρυση και λειτουργία της, αφετέρου δε, η διοικητική παρέμβαση 

και εποπτεία της δεν ανταποκρινόταν στις παρούσες ανάγκες ενώ αντιθέτως διόγκωνε τα 

γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Η μείωση της κρατικής παρέμβασης καθίσταται σημαντική για τις «μικρές μη εισηγ-

μένες στο χρηματιστήριο Α.Ε.» (με κεφάλαιο μικρότερο των 3.000.000 €) καθώς αυτές 

έχουν τη δυνατότητα σύστασης με αυθημερόν καταχώρηση της ιδρυτικής τους πράξης 

στο Μητρώο Α.Ε. και του καταστατικού ύστερα από «τυπικό» έλεγχο – διαπίστωση 

συνδρομής των τυπικών προϋποθέσεων των υποβαλλόμενων εγγράφων χωρίς 

προηγούμενη έκδοση διοικητικής εγκριτικής απόφασης. Επιπλέον, δεν απαιτείται 

διοικητική έγκριση στην τροποποίηση του καταστατικού.  37 

II. Κατήργησε τη δυνατότητα ανάκλησης της έγκρισης αύξησης κεφαλαίου της Α.Ε. σε 

περίπτωση μη καταβολής του, εισάγοντας ως υποχρέωση του Διοικητικού Συμβουλίου 

προκειμένου να προβεί στην αναπροσαρμογή του κεφαλαίου της εταιρίας. 38 

III.  Ισχυροποίησε τη θέση των μετόχων, όπως την δυνατότητα πρόσβασης στη Γενική 

Συνέλευση μέσω τηλεδιάσκεψης ή από απόσταση περιορίζοντας τον κίνδυνο παράλυσης 

της εταιρίας είτε διότι δεν προέκυψε Διοικητικό Συμβούλιο είτε διότι υφίστανται 

συμμετοχές 50 : 50. Ως προς την προστασία της μειοψηφίας καθιερώθηκε η δυνατότητα 

εκλογής του Διοικητικού Συμβουλίου με ψηφοδέλτιο. H ενίσχυση της θέσης των 

μετόχων αποτελεί κίνητρο επενδύσεων και δημιουργίας εμπιστοσύνης στην αγορά. Να 

σημειωθεί πως σύμφωνα με έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας που δημοσιεύθηκε το 

2007, στο ζήτημα της προστασίας του επενδυτή, η Ελλάδα παγκοσμίως κατατασσόταν 

στην 156η θέση.39 

IV. Αύξησε τη δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων μετοχών (με ή χωρίς ψήφο) ενώ δόθηκαν 

διευκρινήσεις σε θέματα μετατροπής τους σε κοινές, έπειτα από ρητή δήλωση του 

                                                           
37 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος 2010, Σελ.8,9,10 
38 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 281 
39 Το 2009 στην 151η θέση, το 2010 στην 154η. Βλ. www.doingbusiness.org/features/Highlights2010.aspx/ 
37 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 280 

http://www.doingbusiness.org/features/Highlights2010.aspx/
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μετόχου ή έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Επιπλέον, ο 

3604/07 αύξησε τις δυνατότητες έκδοσης δεσμευμένων μετοχών προκειμένου να 

ικανοποιούνται οι ανάγκες των επιχειρηματιών. Επιπροσθέτως, ριζικές ήταν και οι 

αλλαγές που συντελέστηκαν και αφορούν στις Ίδιες Μετοχές, με κυριότερη από αυτές, 

τη χορήγηση γενικής δυνατότητας για την υπό όρους απόκτηση μέχρι του 1/10 του 

Μετοχικού Κεφαλαίου. 40 

V. Αναμόρφωσε το καθεστώς τακτικού ελέγχου των Α.Ε., καθιερώνοντας τις 

επαγγελματικές τάξεις ελέγχου ανάλογα με την κατηγορία -  βάσει αριθμητικών 

κριτηρίων – στην οποία οι Α.Ε. υπάγονται.41 

VI.  Εισήγαγε την δυνατότητα ίδρυσης Μονοπρόσωπης Ανώνυμης Εταιρίας, δηλαδή την 

ίδρυση Α.Ε. μόνο από ένα μέτοχο. Η δυνατότητα αυτή υπήρχε ήδη σε δίκαια άλλων 

κρατών – μελών.42 

VII. Απλούστευσε τις διαδικασίες σύνταξης των καταστατικών, θεωρώντας πως λόγω του 

γεγονότος ότι για τη σύνταξη του καταστατικού αρκούν τα στοιχεία εκείνα που 

εξατομικεύουν την εταιρία, δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικής συμπερίληψης διατάξεων που 

αποτελούν απλή επανάληψη διατάξεων του νόμου. Βέβαια λόγω της πληθώρας στο είδος 

των εταιρικών σχέσεων που δύναται να διαμορφωθούν, ενδέχεται να συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση ενός μακροσκελούς καταστατικού. 43  

VIII. Κατήργησε την κωδικοποίηση του καταστατικού ύστερα από κάθε του τροποποίηση, 

παρέχοντας τη δυνατότητα διατύπωσης μόνο του νέου κειμένου.44 

IX. Διεύρυνε τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων στις Α.Ε., παρέχοντας την 

ευχέρεια στους ιδρυτές ή τους μετόχους ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους επιδιώξεις 

και τις καταστατικές ρήτρες να διαμορφώνεται παράλληλα το μέγεθος της εταιρίας τους  

(περισσότερο - λιγότερο μικρή ή κλειστή Α.Ε.).45 

X. Στις περιπτώσεις όπου αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης παρουσιάζουν κάποιο «ελάτ-

τωμα» καθιστώντας τες ακυρώσιμες, έδωσε τη δυνατότητα στους μετόχους με χαμηλά 

ποσοστά συμμετοχής να αξιώσουν αποζημίωση, δεδομένου πως δεν έχουν δικαίωμα να 

ζητήσουν την ακύρωσή τους. Επίσης, δικαίωμα προς αποζημίωση έχουν και οι μέτοχοι 

οι οποίοι σε περιπτώσεις συγχωνεύσεως ή διάσπασης της εταιρίας, χωρίς να δημιουρ-

                                                           
        38 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος 2010, Σελ.16 

39 Άρθρο 3 του Ν.3604/2007 

         40  Λεπτομερής ανάπτυξη των δυνατών καταστατικών διαμορφώσεων, Μούζουλας Ν.3604/2007 Σελ.15 
        41 Άρθρο 9 παρ.3  του Ν.3604/2007 

42 Εταιρική διακυβέρνηση – μορφές εταιριών (η «μικρή α.ε.»), Περάκης Ευάγγελος,2007 Σελ.93 
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γούν εμπόδια στην πρόοδο της διαδικασίας, προβάλλουν ενστάσεις ως προς τη σχέση 

ανταλλαγής. 46 

XI. Εκσυγχρόνησε και αναμόρφωσε το καθεστώς ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου 

τροποποιώντας το κριτήριο του “συνετού οικογενειάρχη” από εκείνο του “συνετού 

επιχειρηματία”,47 όπως επίσης και την ειδική ευθύνη του Διευθύνοντος Συμβούλου 

διαβαθμίζοντάς την ανάλογα με τη θέση που κατέχει το κάθε μέλος και τα καθήκοντα 

που του έχουν ανατεθεί, ενώ όρισε πως τις ίδιες ευθύνες φέρουν και τα πρόσωπα που δεν 

είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εν τούτοις τους έχουν παραχωρηθεί εξουσίες. 

Επιπροσθέτως ο Νόμος 3604/07, εισήγαγε τον κανόνα της επιχειρηματικής κρίσης 

(business judgment rule).  

XII. Ρύθμισε ζητήματα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ως προς τον τόπο σύγκλισης, 

ενώ προσέδωσε στη Α.Ε. πιο ανταγωνιστικό χαρακτήρα δίνοντας τη δυνατότητα στις 

εταιρίες των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, το 

καταστατικό τους να προβλέπει ως τόπο συνεδρίασης οποιοδήποτε μέρος εντός της 

Ελληνικής επικράτειας ή του εξωτερικού. 48 

XIII. Αναμόρφωσε πλήρως τους τρόπους λύσης της Ανώνυμης Εταιρίας, καταργώντας την 

ανάκληση της άδειας σύστασης από την Διοίκηση και θεσμοθετώντας το σύστημα της 

δικαστικής λύσης της εταιρίας. 49 Επίσης, αλλαγές επήλθαν και στον τρόπο που διενερ-

γείται η Εκκαθάριση της Α.Ε. με τον 3604/07 να εισάγει δύο καινοτομίες : α) την 

προαιρετική προσφυγή του Εκκαθαριστή στους κανόνες της δικαστικής εκκαθάρισης 

κληρονομίας 50 και β) την κατάργηση της 5τούς ή 10ετούς διάρκειας της Εκκαθάρισης 51 

καθώς το αποτέλεσμα με την έλευση του χρόνου ήταν να έχουν διαγραφεί από το 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών εταιρίες στις οποίες η διαδικασία Εκκαθάρισης δεν είχε 

ακόμη ολοκληρωθεί. Έτσι, ο Νόμος 3604 / 2007 έχει εισαγάγει την υποχρέωση του 

Εκκαθαριστή να παρουσιάσει στους μετόχους το « σχέδιο επιτάχυνσης και περάτωσης 

της Εκκαθάρισης». 52 

XIV. Προκειμένου να δοθούν λύσεις σε μία σειρά επιχειρηματικών αδιεξόδων, για πρώτη 

φορά ο 3604/2007 έχει προβλέψει τη δυνατότητα να εξαγοραστούν οι μετοχές της 

μειοψηφίας για διάφορους λόγους. Εάν για παράδειγμα η Γενική Συνέλευση έχει λάβει 

                                                           
46 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος 2010, Σελ.18 
47 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 286 
48 Άρθρο 34 του Ν.3604/2007 
49 Άρθρο 56 του Ν.3604/2007 
50 Άρθρα 1913 του Αστικού Κώδικα, παρ. 4α Ν.2190/1920 όπως προστ. με το άρθρο 58 παρ.2 Ν.3604/07  
51 Άρθρο 58 παρ.4 του Ν.3604/2007 
52 Άρθρο 58 παρ.4 του Ν.3604/2007 
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ορισμένες αποφάσεις που ζημιώνουν την μειοψηφία μπορεί να ζητηθεί η εξαγορά των 

μετοχών. Την δυνατότητα εξαγοράς έχει και ο κατά 95 % πλειοψηφικός μέτοχος. 53 

XV. Μετέβαλε και αναμόρφωσε το δίκαιο των εταιρικών μετασχηματισμών (μετατροπών και 

συγχωνεύσεων) επιταχύνοντας παράλληλα τη διαδικασία συγχώνευσης καταργώντας τη 

2μηνη προθεσμία από την ημερομηνία κατά την οποία δημοσιεύθηκε το σχέδιο της 

σύμβασης συγχώνευσης έως την ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης. 54 

 

2.4.1.2  Οι νομοθετικές ρυθμίσεις Ν. 3693 / 2008, & 3756, 3763, 3777 / 2009 

 

Εκτός από την προαναφερθείσα ριζική αναμόρφωση του Ελληνικού Νομοθετικού πλαισίου 

που διέπει τις Ανώνυμες Εταιρίες η οποία συντελέστηκε το 2007 εισάγοντας στο   Ελληνικό 

Δίκαιο (Ν.2190/1920) τις διατάξεις του Νόμου 3604, ακολούθησαν συνεχείς νομοθετικές 

παρεμβάσεις και τροποποιήσεις κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης πολλών κοινοτικών Οδηγιών 

στο εσωτερικό Δίκαιο, έχοντας ως στόχο τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του και την 

παράλληλη προσαρμογή του στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της « εταιρικής 

καθημερινότητας ». 

Ειδικότερα, με την εισαγωγή των νομοθετικών ρυθμίσεων του Νόμου 3693 / 2008 

στο Ελληνικό Δίκαιο επιτεύχθηκε η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 2006/43 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (Ε.Κ) και η συμπλήρωση – μεταβολή του νομοθετικού πλαισίου 

που διέπει τον ελεγκτολογιστικό θεσμό, ρυθμίζοντας θέματα υποχρεωτικών ελέγχων των 

ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών των Ανωνύμων Εταιριών. Ο Νόμος 3693  

καθόρισε σε νέα βάση τις προϋποθέσεις του ελέγχου, τα προσόντα των ελεγκτών, όπως 

επίσης την αδειοδότηση και την εγγραφή τους σε ειδικό Μητρώο των «νομίμων ελεγκτών» 

και των ελεγκτικών γραφείων, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο τους ορκωτούς ελεγκτές ως 

«νόμιμους ελεγκτές» και τις ελεγκτικές εταιρίες ως «νόμιμα ελεγκτικά γραφεία». Περαιτέρω, 

εισήγαγε στο Ελληνικό Δίκαιο διατάξεις που σχετίζονται με θέματα δημόσιας εποπτείας και 

συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που αφορούν στον έλεγχο, θέματα επαγγελματικής 

δεοντολογίας, αντικειμενικότητας, ανεξαρτησίας, επαγγελματικού απορρήτου και αμοιβών 

των ελεγκτών, ενώ παράλληλα ρυθμίστηκαν ζητήματα διορισμού, πειθαρχικής ευθύνης και 

παύσης των καθηκόντων τους, ζητήματα ποιοτικού ελέγχου καθώς επίσης και θέματα που 

                                                           
53 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 283-4 
54 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος 2010, Σελ.66 
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σχετίζονται με την διεξαγωγή του ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 55 

Το έτος 2009, προκειμένου αφενός, να ρυθμιστούν ζητήματα δικαίου των εταιρικών 

λογαριασμών και αφετέρου, η ανάγκη ενσωμάτωσης επιπλέον κοινοτικών οδηγιών στο 

Ελληνικό δίκαιο, με τους Νόμους 3756 και 3763, συμπεριλήφθησαν αποσπασματικά κάποιες 

διατάξεις οι οποίες χειρίζονται τα ανωτέρω ζητήματα. Γενικά, υπήρξαν μεμονωμένες 

παρεμβάσεις όσον αφορά τις «συνοπτικές σημειώσεις - προσάρτημα» και τη συμπερίληψη 

σε αυτό ορισμένων στοιχείων. (Ν.3756), 56 ενώ σύμφωνα με τον Νόμο 3763 δόθηκε η 

δυνατότητα μείωσης κεφαλαίου με παράλληλη μείωση της ονομαστικής αξίας των 

υφιστάμενων μετοχών Α.Ε. και σχηματισμό ειδικού αποθεματικού, ώστε να αντιμετωπισ-

θούν ζητήματα αδυναμίας αύξησης κεφαλαίου, σε περιόδους οικονομικής ύφεσης, καθώς 

απαγορεύεται αύξηση κεφαλαίου με έκδοση μετοχών υπό το άρτιο όταν οι χρηματιστηριακές 

αξίες είναι μικρότερες των ονομαστικών. 57 

Τέλος, με τις διατάξεις του Νόμου 3777 / 2009 και την εισαγωγή Κοινοτικής Οδηγίας 

58 καθορίστηκαν οι όροι και διαδικασίες διασυνοριακών συγχωνεύσεων των κεφαλαιουχικών 

εταιριών. Να σημειωθεί ότι η ενσωμάτωση της Οδηγίας έγινε σε αυτοτελή νόμο εκτός 

Κ.Ν.2190/1920 διότι καλύπτει διασυνοριακές συγχωνεύσεις των κεφαλαιουχικών – και όχι 

μόνο των Ανωνύμων – εταιριών.59 

 

2.4.1.3  Οι νομοθετικές ρυθμίσεις των Νόμων 3853, 3873, 3884 / 2010 

 

Στα πλαίσια της απλοποίησης των διαδικασιών σύστασης των προσωπικών και εν 

προκειμένω των κεφαλαιουχικών εταιριών, το έτος 2010, εισήχθησαν στο Ελληνικό Δίκαιο 

διατάξεις που ρύθμισαν τα εν λόγω ζητήματα,  τα βασικότερα των οποίων θα παρατεθούν 

κατωτέρω. 

Με την ψήφιση του Νόμου 3853/2010 θεσπίστηκαν μέτρα που σχετίζονται με την 

μείωση του Διοικητικού ελέγχου και ειδικότερα στον τομέα του ελέγχου νομιμότητας των 

εγγράφων για τις υπό σύσταση εταιρίες ανεξαρτήτου ύψους Μετοχικού Κεφαλαίου. Σκοπός 

της ανωτέρω απλοποίησης είναι η μεταβίβαση και διεκπεραίωση των διατυπώσεων 

σύστασης των Α.Ε. στις «Υπηρεσίες Μίας Στάσης» και εν προκειμένω στους συμβολαιογρά-

                                                           
55 Νόμος Υπ’ Αριθ. 3693 25/08/2008 Αρ. Φύλλου 174 (Τεύχος πρώτο) 
56 Άρθρο 49 της Οδηγίας 2006/43/ΕΚ, Άρθρο 31 Ν.3756/2009  
57 Παρ. 4α Άρθρου 4 Ν.2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 32 Ν.3763/2009 (ΦΕΚ Α’80-27/05/2009) 
58 Κοινοτική Οδηγία 2005/56/ΕΚ 
59 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος 2010, Σελ.66 
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φους οι οποίοι καθίστανται υπεύθυνοι για την σύνταξη των συμβολαιογραφικών εγγράφων 

σύστασης.60 Επιπλέον, στις περιπτώσεις σύνταξης συστατικών εγγράφων  Ανωνύμων 

Εταιριών  με Μετοχικό Κεφάλαιο μικρότερο των 100.000 ευρώ  απαλείφθηκαν οι διατάξεις 

που καθιστούσαν υποχρεωτική την παράσταση δικηγόρου. 61   

Μία νέα καινοτομία που εισήγαγε ο Νόμος 3853/2010 στο Δίκαιο των Α.Ε. αφορά 

στη  δυνατότητα χρήσης και συμπλήρωσης (από την Υπηρεσία Μίας Στάσης – συμβολαιογ-

ράφο) προτυποποιημένων καταστατικών μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την 

εταιρία από άλλες του ίδιου εταιρικού τύπου.62 Νέες διατάξεις προστέθηκαν ως προς τις 

αρμοδιότητες, τις διαδικασίες λειτουργίας, ελέγχου και καταχώρησης των συστατικών 

εγγράφων των Α.Ε. από το Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο). 

Ο Νόμος 3873/ 6-9-2010 ενσωμάτωσε στο Εθνικό μας Δίκαιο Κοινοτικές Οδηγίες 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αναφέρεται σε ζητήματα, όπως την αναφορά στο 

προσάρτημα των ετήσιων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,  την σύνταξη 

έκθεσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή διάσπασης 

Ανωνύμων Εταιριών. 63 Επιπλέον, εισήχθησαν σημαντικές διατάξεις του Νόμου αυτού ως 

προς την δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης των εισηγμένων εταιριών η οποία θα πρέπει να 

περιέχεται στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (τα μέλη του φέρουν συλλογική ευθύνη 

για τους ετήσιους λογαριασμούς και την ετήσια έκθεση) προς την τακτική Γενική Συνέλευση 

με την υποχρέωση δήλωσης του ανεξάρτητου ελεγκτή στην έκθεσή του το γεγονός της 

σύνταξης η μη δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης και εάν αυτή περιέχει όλα τα απαραίτητα 

στοιχεία. 64 Ο Νόμος 3884/2010 επέφερε σημαντικές τροποποιήσεις στον τρόπο συμμετοχής 

των μετόχων στη Γενική Συνέλευση, διευκόλυνε την άσκηση των δικαιωμάτων τους στις 

Γενικές Συνελεύσεις ενισχύοντας την ενεργό τους συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων, ενώ 

παράλληλα αναμόρφωσε ζητήματα πρόσκλησης της Γενικής Συνέλευσης (αναμορφώσεις 

εισήγαγε και ο Ν.3604/2007).  

Οι βασικότερες διατάξεις του νόμου προβλέπουν την κατάργηση του συστήματος 

δέσμευσης – κατάθεσης των μετοχών ως προϋπόθεση για την συμμετοχή των μετόχων στο 

δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις των εισηγμένων Ανωνύμων Εταιριών, 65 την 

ηλεκτρονική καταγραφή της ημερομηνίας που αποκτήθηκε η μετοχική ιδιότητα, την 

                                                           
60 Άρθρο 11 Ν.3853/2010 
61 Άρθρο 11 Ν.3853/2010 
62 Άρθρο 12 Ν.3853/2010 
63 Κοινοτικές Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2006/46/ΕΚ και 2007/63 ΕΚ  
64 Άρθρο 3 Ν.3873/2010  
65 Άρθρο 28α ΚΝ.2190/1920 όπως προστέθηκε με το άρθρο 6 Ν.3884/2010 
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πρόβλεψη από το καταστατικό της δυνατότητας συμμετοχής στη Γ.Σ. με ηλεκτρονικά μέσα 

χωρίς φυσική παρουσία,66 τη συμμετοχή των μετόχων στη Γ.Σ. μέσω αντιπροσώπων, 67 την 

υποχρέωση των εισηγμένων εταιριών να δημοσιεύουν στην ιστοσελίδα τους το αργότερο 

εντός 5 ημερών τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας μετά από κάθε Γενική Συνέλευση. 68 

Σημαντική είναι και η διάταξη περί της ισότητας των μετόχων όπου η εταιρία 

διασφαλίζει την ίση μεταχείριση όλων των μετόχων που βρίσκονται στην ίδια θέση όσον 

αφορά τη συμμετοχή και την άσκηση των δικαιωμάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση. 69 

 

2.4.1.4  Οι νομοθετικές ρυθμίσεις άρθρων 48 Ν.4111 & 3 Ν.4156 / 2013 

 

Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση των κυριοτέρων Νομοθετικών τροποποιήσεων στο «κύριο 

σώμα» του Κ.Ν. 2190/1920 περί Ανωνύμων εταιριών, καίριας σημασίας αποτελεί η αναφορά 

στην ρύθμιση που εισήγαγε ο Νόμος 4111/2013 στο Ελληνικό δίκαιο και αφορά τη μείωση 

του ελαχίστου ορίου Κεφαλαίου ίδρυσής της. 

 Έτσι, στα πλαίσια διευκόλυνσης της ίδρυσης των επιχειρήσεων, την μείωση του 

κόστους λειτουργίας τους καθώς και της ενίσχυση του ανταγωνισμού, από την 1η 

Ιανουαρίου του έτους 2013, το ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας 

ορίσθηκε από 60.000 € σε 24.000 € ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύστασή της. 70  

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του ιδίου Νόμου 4111/25-01-2013, 

προβλέπεται πως από την 1η Ιανουαρίου του έτους 2015 η εγγραφή της Ανώνυμης Εταιρίας 

στα αρμόδια επιμελητήρια δεν θα είναι πλέον υποχρεωτική. 71 

Τέλος, με τον πιο πρόσφατο Νόμο 4156 (31/05/2013) εισήχθησαν στο Δίκαιο των 

Ανωνύμων εταιριών, παρεμβάσεις σε ζητήματα αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου  

και της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις ζητημάτων αρμοδιοτήτων του 

Διοικητικού Συμβουλίου έχουν εισαχθεί ρυθμίσεις, όπως η απαγόρευση στην περίπτωση των 

εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά εταιριών, ως προς τη δυνατότητα του καταστατικού τους 

να ορίζει πως το Δ.Σ. μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να εκπροσωπείται από πρόσωπα που είναι 

μέλη ή μη του Δ.Σ. ως προς την λήψη απόφασης για τη διενέργεια συναλλαγών με 

                                                           
66 Άρθρο 5 Ν.3884/2010 
67 Άρθρο 3 Ν.3884/2010 
68 Παρ. 1 Άρθρου 32 ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 10 Ν. 3884/2010 
69 Πάρ.1 Άρθρου 30 «Αρχή της Ισότητας» ΚΝ.2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 8 Ν.3884/2010 
70 Άρθρο 48 Ν.4111/2013 - 25/01/2013 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (17) της 12/12/12 ΦΕΚ 240 Α)   
71 Όπως ορίζεται στο Ν. 2081/1992 (Α’ 154) 
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συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα 72 (σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 24). Επίσης, η αυστηρή τήρηση των απορρήτων της Εταιρίας από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου μετατράπηκε σε υποχρέωση έγκαιρης και επαρκούς αποκάλυψης 

προς τα λοιπά μέλη του Δ.Σ., των ιδίων συμφερόντων τους, που ενδεχομένως απορρέουν από 

συναλλαγές της εταιρίας ή από συναλλαγές με συνδεόμενες προς αυτή επιχειρήσεις και οι 

οποίες έχουν διεξαχθεί στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.73  

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις σε ζητήματα της Γενικής Συνέλευσης που εισήγαγε ο 

Νόμος  4156/2013, αυτές συναντώνται σε θέματα απαγόρευσης στη σύναψη ορισμένων 

συμβάσεων μεταξύ της εταιρίας και των μελών της χωρίς ειδική από την Γενική Συνέλευση 

άδεια (όπως ειδικά κατονομάζονται από το νόμο) η οποία απαγόρευση επεκτείνεται, υπό 

προϋποθέσεις,  και στις εισηγμένες εταιρίες, για τα συνδεδεμένα με αυτές πρόσωπα. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72 Όπως η παρ. 3 Άρθρου 22 Κ.Ν.2190/1920 τροποποιήθηκε με το Άρθρο 3 Ν. 4156/2013  
73 Περ. 6  Άρθρου 3 Ν.4156/2013 όπως αντικατέστησε την παρ. 3 Άρθρου 22α Κ.Ν.2190/1920 
74 Όπως η παρ. 2 Άρθρου 23α Κ.Ν.2190/1920 συμπληρώθηκε με την Περ. 8  Άρθρου 3 Ν.4156/2013  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ – ΝΟΜΟΣ 2190/1920 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η ΙΔΡΥΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ – ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ  

 

 

3.1    Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο, επιχειρήθηκε μία διείσδυση στην έννοια της Ανώνυμης Εταιρίας 

και του στοιχείου της  ταυτότητάς της ως εμπορικής επιχείρησης, στην ιστορική της 

διαδρομή, τα βασικά της χαρακτηριστικά, στο γενικότερο Νομοθετικό Πλαίσιο που τη διέπει,  

καθώς και στις σημαντικότερες τροποποιήσεις που επήλθαν στο πλαίσιο αυτό μέσα από την 

εισαγωγή κοινοτικών και μη διατάξεων, προκειμένου η λειτουργία της και η θέση της στο 

εγχώριο και διεθνές εμπόριο να συμβαδίζουν και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες, 

απαιτητικές και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της εταιρικής επιχειρηματικότητας.  

Στο παρόν και τα επόμενα κεφάλαια, θα επιχειρηθεί μία εις βάθος προσέγγιση ως 

προς τα συστατικά και όχι μόνο, στοιχεία που ρυθμίζουν θέματα όπως το καθεστώς 

σχηματισμού και ίδρυσης, δημοσιότητας, υποχρεώσεων, σύγκλισης των εταιρικών οργάνων, 

λειτουργίας και περάτωσης εργασιών,  όπως αυτά υπαγορεύονται από το Δίκαιο της 

Ανώνυμης Εταιρίας – Κανονιστικό Πλαίσιο,  Νόμος 2190/1920 “περί Ανωνύμων Εταιριών” 

όπως αυτό ισχύει σήμερα. 
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3.2     Προϋποθέσεις - απόφαση για Ίδρυση Α.Ε.  

 

Ως απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ιδρυθεί μία νέα Ανώνυμη Εταιρία, ορίζεται η 

κατάρτιση του καταστατικού, 75 το οποίο αφού περιβληθεί τον συστατικό τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, υπογράφεται, από τον ιδρυτή 76 ή τους ιδρυτές της ενώπιον 

συμβολαιογράφου. Οι ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρίας είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή 

τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν θέσει την υπογραφή τους στο καταστατικό της Α.Ε., 

ενώ ιδρυτές της δεν θεωρούνται τα πρόσωπα τα οποία έχουν αναλάβει μετοχές της εταιρίας 

μετά την ίδρυσή της. 77 

Οι ιδρυτές της Α.Ε., κατά την διαδικασία κατάρτισης του καταστατικού της, 

οφείλουν να είναι επιμελείς προκειμένου να έχουν συμπεριληφθεί όλες οι υποχρεωτικές 

διατάξεις του νόμου σε αυτό, καθώς και να αποφευχθούν τυχόν ανακριβείς πληροφορίες. 

Περαιτέρω, οι ιδρυτές της Α.Ε. θα πρέπει να δείχνουν την ίδια επιμέλεια και κατά την 

επικοινωνία τους με τρίτους (μετόχους και μη). 78 Η επιμέλεια και υπευθυνότητα του ιδρυτή 

ή των ιδρυτών, συνεπικουρείται και από το γεγονός ότι, εάν επί του καταστατικού 

παραληφθεί κάποια υποχρεωτική διάταξη, αναγραφούν ανακριβείς πληροφορίες που 

σχετίζονται με την εκτίμηση και την καταβολή του εισφερόμενου κεφαλαίου ή κηρυχθεί η 

ακυρότητα της εταιρίας, θα πρέπει να αποκαταστήσουν τη ζημία που υπέστη η εταιρία ή οι 

τρίτοι, μέτοχοι και μη μέτοχοι. Η αξίωση αποζημίωσης της εταιρίας και των τρίτων 

υπόκειται σε πενταετή (5) παραγραφή από την ημερομηνία ίδρυσης της εταιρίας. 79  

Να σημειωθεί πως μία Ανώνυμη εταιρία μπορεί να ιδρυθεί από ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα ή να καταστεί «μονοπρόσωπη Α.Ε.», περίπτωση κατά την οποία όλες οι μετοχές 

συγκεντρώνονται μόνο σε ένα πρόσωπο. 80 

Τα ιδρυτικά μέλη της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

με την απαραίτητη προϋπόθεση τα φυσικά πρόσωπα να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της 

ηλικίας τους. 81 Περαιτέρω, παρέχεται η δυνατότητα σε ανήλικο πρόσωπο να συμμετάσχει 

στην Ανώνυμη Εταιρία, έπειτα όμως από δικαστική άδεια.  

Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να γίνει είτε με τη δημιουργία νέα Α.Ε. είτε 

κατόπιν  μετατροπής, συγχώνευσης ή απορρόφησης.  

                                                           
75 Άρθρο 2 σε συνδυασμό με τα άρθρα 7α και 7β ΚΝ 2190/1920 
76 ‘Αρθρο 1 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 3 Ν.3604/2007 
77 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης, Νομική Τράπεζα 2008, Σελ.318-319 
78 Άρθρο 2 Κ.Ν. 2190/1920 
79 Παρ. 3 Άρθρου 2 Κ.Ν.2190/1920 
80 Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας Β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος, 2010, Σελ.76 
81 Αστικός Κώδικας (Άρθρο 127) 
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 Στην περίπτωση απόφασης ίδρυσης Α.Ε. με μετατροπή και ειδικότερα από Ατομική 

Επιχείρηση , Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

1. Επί μετατροπής Ατομικής Επιχείρησης σε Α.Ε., για την μετατροπή αποφασίζει μόνος 

του ο επιχειρηματίας. Να σημειωθεί ότι, η παρούσα περίπτωση μετατροπής δεν 

προβλέπεται από τον Κ.Ν. 2190/1920. Συνεπώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί μόνο με 

παράλληλη επίκληση των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 & 2166/1993. 82 

2. Επί μετατροπής Ο.Ε., Ε.Ε. σε Α.Ε., αυτή συντελείται ύστερα από την απόφαση  

όλων των εταίρων. εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από το καταστατικό της, ή 

από την πλειοψηφία των εταίρων σε περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει 

πλειοψηφική απόφαση, 83 ενώ η απόφαση (συμφωνητικό όπου αναγράφεται η 

επιθυμία των εταίρων να μετατρέψουν την εταιρία τους σε Α.Ε.) είναι απαραίτητο να 

περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στην 

αρμόδια διοικητική αρχή προκειμένου να εγκριθεί. 84 

3. Επί μετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. συντελείται μεταβολή του νομικού τύπου της 

υπάρχουσας εταιρίας, η νομική προσωπικότητα της οποίας συνεχίζεται στο πρόσωπο 

της νέας εταιρίας (Α.Ε.), επομένως δεν ιδρύεται νέο νομικό πρόσωπο. Η απόφαση 

για την μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. λαμβάνεται κατόπιν σύγκλισης της Γενικής 

Συνέλευσης των εταίρων (πλειοψηφία των 3/4 εκ του συνόλου των εταίρων που 

αντιπροσωπεύουν τα 3/4 του εταιρικού κεφαλαίου), 85 ενώ, η απόφαση, όπως έχει 

καταγραφεί στο βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων της Ε.Π.Ε., παραδίδεται στον 

συμβολαιογράφο προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο συμβολαιογραφικό 

έγγραφο και να το υποβάλλει προς έγκριση στην αρμόδια διοικητική αρχή. 86  

 

Β.    Στην περίπτωση Ίδρυσης Α.Ε. κατόπιν συγχώνευσης διακρίνονται οι περιπτώσεις :   

 

1. Συγχώνευσης Ατομικής επιχείρησης σε Α..Ε όπου την απόφαση για συγχώνευση την 

λαμβάνει ο ίδιος ο επιχειρηματίας.    

2. Συγχώνευσης εταιριών Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. όπου συντάσσεται συμβολαιογραφικό 

έγγραφο (συμφωνητικό) των εταίρων της κάθε συγχωνευόμενης εταιρίας και στο 

                                                           
82 Άρθρα 1-5 Ν.2166/1993 
83 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης, Νομική Τράπεζα 2008, Σελ.894 
84 Παρ. 2 Άρθρου 67 Κ.Ν.2190/1920 
85 Παρ. 1 Άρθρου 38 Ν.3190/1955. 
86 Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις επιχ/σεων, 5η Έκδοση, Καραγιάννης Δημήτριος 2010 Σελ. 82   
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οποίο αναγράφεται η συμφωνία τους να συγχωνεύσουν την εταιρία τους με άλλες 

εταιρίες προκειμένου να ιδρυθεί μία νέα Α.Ε.  

3. Συγχώνευσης Ε.Π.Ε. με άλλες επιχειρήσεις ( ατομική ή Ο.Ε. , Ε.Ε., ή άλλη Ε.Π.Ε.) 

προκειμένου να ιδρυθεί Α.Ε. όπου η απόφαση συγχώνευσης και ίδρυσης της Α.Ε. 

λαμβάνεται από την συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. που συγχωνεύεται. 87 

4. Συγχώνευσης Α.Ε. με άλλη  ή άλλες Α.Ε. με σκοπό τη δημιουργία νέας Α.Ε., όπου η 

απόφαση λαμβάνεται από την Γενική Συνέλευση των μετόχων 88 της κάθε 

συγχωνευόμενης εταιρίας προκειμένου να εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης για την 

συγχώνευση το οποίο έχουν συντάξει εγγράφως τα Διοικητικά Συμβούλια των 

συγχωνευόμενων εταιριών. 89 Οι αποφάσεις της Γ.Σ. για συγχώνευση μαζί με τη 

σχετική σύμβαση που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο υποβάλλονται 

προς έγκριση από την αρμόδια διοικητική αρχή.  

 

Είναι σημαντικό να τονισθεί πως και στην περίπτωση απορρόφησης εταιριών με 

σκοπό την ίδρυση νέας Ανώνυμης εταιρίας, οι αποφάσεις λαμβάνονται από τα ίδια όργανα 

όπως ισχύουν στην περίπτωση συγχώνευσης. 

   

3.2.1  Το Ιδρυτικό Στάδιο της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 η νομική προσωπικότητα της Ανώνυμης Εταιρίας 

αποκτάται όταν καταχωρηθεί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών η ιδρυτική της πράξη με το 

καταστατικό και την διοικητική απόφαση για τη σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του 

καταστατικού της. 90 Συνεπώς, δεν υπάρχει εταιρία και η Ανώνυμη Εταιρία βρίσκεται σε 

κατάσταση “  υπό ίδρυσης ”, κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την κατάρτιση 

και υπογραφή από τον ή τους ιδρυτές του συμβολαιογραφικού εγγράφου, δηλαδή του 

καταστατικού, μέχρι τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν οι προαναφερθείσες διατυπώσεις 

δημοσιότητας και η εταιρία αποκτήσει νομική προσωπικότητα. 

Ωστόσο, κατά το στάδιο αυτό, ο ιδρυτής, οι ιδρυτές, ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο 

στο όνομα της “ υπό ίδρυση ” Ανώνυμης εταιρίας, δύνανται να αναλάβουν υποχρεώσεις 

κατόπιν συμβάσεως. Για τις αναληφθείσες υποχρεώσεις τους ευθύνονται απεριόριστα με την 

                                                           
87 Συστάσεις – Μετατροπές – Συγχωνεύσεις επιχ/σεων, 5η Έκδοση, Καραγιάννης Δημήτριος 2010 Σελ. 213 
88 Άρθρο 72 Κ.Ν.2190/1920 
89 Άρθρο 69 Κ.Ν. 2190/1920 
90 Παρ. 10 Άρθρου 7β Κ.Ν. 2190/1920 
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ατομική τους περιουσία και εις ολόκληρο. Έτσι, όλες οι πράξεις που διενεργούνται πριν την 

απόκτηση νομικής προσωπικότητας της Α.Ε. έστω κι αν διενεργούνται στο όνομά της, δεν 

υποχρεώνουν την υπό ίδρυση εταιρία και είναι άκυρες. Ωστόσο η ακυρότητα αυτή παύει να 

υφίσταται στην περίπτωση που μετά την σύσταση της εταιρίας αναγνωρισθούν οι πράξεις 

στο εγκριθέν από το Διοικητικό Συμβούλιο ή τη Γενική Συνέλευση καταστατικό της. 

Εξαίρεση και άκυρη πράξη αποτελεί η σύμβαση αγοράς ακινήτου από την “ υπό ίδρυση ” 

Ανώνυμη εταιρία. 

 Όμως, στην περίπτωση που εντός  3 μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία η 

Ανώνυμη Εταιρία απέκτησε την νομική της προσωπικότητα έχει αναλάβει τις υποχρεώσεις 

από τις συντελεσθείσες πράξεις, η ευθύνη επί αυτών μετακυλίεται στην εταιρία.91 Συνεπώς, 

τα ανωτέρω πρόσωπα ευθύνονται εάν κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης ανάληψης 

υποχρεώσεων, η Ανώνυμη εταιρία βρίσκεται στο ιδρυτικό της στάδιο και δεν έχει περατωθεί 

η διαδικασία απόκτησης της νομικής της προσωπικότητας.  

 

3.3     Το Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας   

 

 Οι διαδικασίες σύστασης μίας Ανώνυμης Εταιρείας ξεκινούν από τη σύνταξη του Σχεδίου 

του Καταστατικού της εταιρείας. Το καταστατικό αποτελεί το νομικό έγγραφο της 

συστάσεως της εταιρείας ενώ παράλληλα προδιαγράφει όλα τα βασικά και τουλάχιστο 

υποχρεωτικά θέματα και διατάξεις που αφορούν στην επωνυμία και τον σκοπό της, την έδρα 

της, τον τρόπο λειτουργίας της, τη διάρκεια ζωής της, στις σχέσεις των μετόχων, στη 

διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, σε θέματα που αφορούν τον Ισολογισμό, στον τρόπο 

διανομής των κερδών, τα δικαιώματα των μετόχων, καθώς και θέματα που αφορούν τη λύση 

και εκκαθάρισή της.92  

Στο καταστατικό μπορεί να περιλαμβάνονται κι άλλες ρυθμίσεις ή στοιχεία, εφόσον 

αυτά θεωρούνται αναγκαία για την οργάνωση και λειτουργία της εταιρίας ανεξάρτητα από το 

εάν προβλέπονται ρητά ή όχι από το νόμο. 

Η λειτουργία που επιτελεί το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας είναι διπλή, καθώς 

από τη μία με την συμφωνία μεταξύ των ιδρυτών για την ίδρυσή της, λαμβάνει το χαρακτήρα 

της εταιρικής σύμβασης, ενώ από την άλλη ρυθμίζει την καταστατική τάξη της εταιρίας, 

                                                           
91 Άρθρο 7δ Κ.Ν. 2190/1920 
92 Ανώνυμες Εταιρίες Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Σελ. 59-60 
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καθώς όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με την δομή και την 

οργάνωσή της. 93 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ανάλυση των βασικών και υποχρεωτικών διατάξεων που 

πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας.  

 

3.3.1     Η επωνυμία και ο σκοπός της Ανώνυμης Εταιρίας   

 

Η αναγραφή της επωνυμίας της Ανώνυμης Εταιρίας στο καταστατικό της, αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο του ελαχίστου περιεχομένου του καταστατικού της,94 περαιτέρω δε, η 

υποχρέωση αυτή δικαιολογείται για λόγους προστασίας εννόμων συμφερόντων μεταξύ των 

συναλλασσομένων επιχειρήσεων και δημοσίου συμφέροντος ως προς την γενικότερη προσ-

τασία των συναλλαγών.   

Στην επωνυμία της Α.Ε. πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνονται οι λέξεις «Ανώνυμη 

Εταιρία» ενώ είναι δυνατό σε αυτή να περιλαμβάνεται το ονοματεπώνυμο του ή των ιδρυτών 

της είτε η επωνυμία κάποιας εμπορικής εταιρίας. Η επωνυμία της Ανώνυμης Εταιρίας 

λαμβάνεται από το αντικείμενο εργασιών της, σε περίπτωση όμως που ο σκοπός της εταιρίας 

περιλαμβάνει πολλά αντικείμενα δραστηριότητας, παρέχεται η ευχέρεια η επωνυμία να 

λαμβάνεται από τα κυριότερα από αυτά. Περαιτέρω, σε περίπτωση διεύρυνσης του σκοπού 

της εταιρίας αυτή δεν συνεπάγεται και υποχρεωτική μεταβολή της εταιρικής επωνυμίας με 

την οποία η εταιρία είναι ήδη γνωστή στις συναλλαγές. 95 

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους (απόφαση 

202/1972) απαγορεύεται η χρησιμοποίηση στην επωνυμία των λέξεων «Εθνική» ή 

«Εθνικός».  

Επίσης είναι επιτρεπτή  η ακριβής απόδοση της Ελληνικής επωνυμίας σε ξένη 

γλώσσα (μία ή περισσότερες) για την εξυπηρέτηση των διεθνώς της συναλλαγών, ενώ ο όρος 

αυτός περιλαμβάνεται στο καταστατικό της εταιρίας και στο σχετικό με την επωνυμία άρθρο 

του. 96 

                                                           
93 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης, Νομική Τράπεζα 2008, Σελ.299 
94 Άρθρο 2 Κ.Ν.2190/1920 
95 Άρθρο 5 Κ.Ν.2190/1920 
96 Ανώνυμες Εταιρίες Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Σελ. 31 
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Όσον αφορά στην αλλαγή της επωνυμίας της εταιρίας, αυτή δεν επηρεάζει την 

νομική της προσωπικότητα, οπότε η Ανώνυμη Εταιρία μπορεί να ενάγει και να ενάγεται με 

τη νέα της επωνυμία.97 

 

3.3.2     Η έδρα της Ανώνυμης Εταιρίας   

 

Μία διάταξη που πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρεται στο καταστατικό της Ανώνυμης 

Εταιρίας 98 αποτελεί η αναγραφή της έδρας της, καθώς από την έδρα της εταιρίας κρίνεται η 

εθνικότητά της και το εφαρμοστέο δίκαιο για την νομιμότητα της σύστασής της. ενώ επίσης 

αποτελεί και τον τόπο σύγκλησης της Γενικής της Συνέλευσης. Ως έδρα της Ανώνυμης 

Εταιρίας θεωρείται ο τόπος όπου πραγματικά ασκείται η διοίκησή της έστω και εάν στο 

καταστατικό της ορίζεται ως έδρα διαφορετικός τόπος. 99 

Ως προς το ζήτημα της διεύθυνσης της έδρας της εταιρίας, παρέχεται η δυνατότητα 

ορισμού του Δήμου ή της Κοινότητας εντός της Ελληνικής επικράτειας, χωρίς η διεύθυνση 

να προσδιορίζεται αναλυτικά. Με αυτή την παρεχόμενη ευχέρεια οι εταιρίες που αλλάζουν 

διεύθυνση δραστηριότητας εντός Δήμου ή Κοινότητας δεν υποχρεούνται στην τροποποίηση 

του καταστατικού τους. 100 Επιπλέον, στις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος (Θεσσαλονίκη, 

Αθήνα) οι οποίες περιλαμβάνουν πολλούς δήμους, ως έδρα ορίζεται ο Δήμος που βρίσκεται 

εντός της πόλης αυτής, για παράδειγμα Α.Ε. με έδρα τον Δήμο Παύλου Μελά θα δηλώσει ως 

έδρα του τον Δήμο Παύλου Μελά και όχι την πόλη της Θεσσαλονίκης. 101  

 

 3.3.3     Ο σκοπός της Ανώνυμης Εταιρίας   

 

Ο σκοπός ή οι σκοποί της Ανώνυμης Εταιρίας πρέπει να αναγράφονται με κάθε ανάλυση στο 

καταστατικό της εταιρίας περιλαμβάνοντας τις δραστηριότητές της. Με δεδομένο το γεγονός 

ότι οι δραστηριότητες της εταιρίας προσδιορίζουν την επωνυμία της, μία επέκταση ή αλλαγή 

στους σκοπούς της θα συνιστούσε λόγο μεταβολής της επωνυμίας της, ωστόσο σύμφωνα με 

                                                           
97 Εφ. Θεσ/νίκης 2898/89, Λογιστής 1994, Σελ.54  
98 Άρθρο2 Κ.Ν.2190/1920 
99 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης, Νομική Τράπεζα 2008, Σελ.310,311 
100 Άρθρο 6 Κ.Ν.2190/1920 
101 Ανώνυμες Εταιρίες Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Σελ. 33     

102 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 357  
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τον νόμο 2190/1920 τυχόν διεύρυνση σκοπού της εταιρίας δεν συνεπάγεται αλλαγή της 

εταιρικής επωνυμίας.102   

Ο σκοπός της Α.Ε. καθορίζεται ελεύθερα στο καταστατικό και μπορεί να συνίσταται 

στην διενέργεια ή μη εμπορικών πράξεων. Η Α.Ε. επιτρέπεται να έχει περισσότερους του 

ενός εμπορικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να τονισθεί πως δεν επιτρέπονται γενικοί 

προσδιορισμοί για τον σκοπό της Α.Ε. όπως « γενικό εμπόριο » ή « βιομηχανική επιχείρηση 

» καθώς ενδέχεται προαπαιτούμενο άσκησης συγκεκριμένης δραστηριότητας να αποτελεί η 

διοικητική άδεια.103 

 

3.3.4     Η διάρκεια  της Ανώνυμης Εταιρίας   

 

 Το ζήτημα της διάρκειας της Ανώνυμης Εταιρίας αν και προβλέπεται ρητώς ως υποχρεωτική 

διάταξη που πρέπει να περιλαμβάνεται στο καταστατικό της, 104 εντούτοις δεν ορίζεται 

χρόνος και ως εκ τούτου, ορίζεται μεγάλο χρονικό διάστημα (συνήθως άνω των 50 ετών) 

ώστε να αποφεύγονται οι συχνές τροποποιήσεις του καταστατικού. 

Η διάρκεια ζωής της Ανώνυμης εταιρίας μπορεί να παραταθεί έπειτα από απόφαση 

της Γενικής Συνέλευσης η οποία πρέπει να ληφθεί πριν από τη λήξη της αρχικής διάρκειάς 

της όπως αυτή αναγράφεται στο καταστατικό της.105 

 

3.3.5     Το ύψος - τρόπος καταβολής Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Μέρος του υποχρεωτικού περιεχομένου του καταστατικού της Ανώνυμης εταιρίας αποτελεί 

η αναφορά σε αυτό του ύψους του Κεφαλαίου της, καθώς του τρόπου καταβολής του.106 

Το κεφάλαιο της Ανώνυμης εταιρίας καταβάλλεται ολόκληρο κατά την υπογραφή 

του καταστατικού της και από ημερομηνία 01/01/2013 το ελάχιστο ύψος Μετοχικού 

κεφαλαίου ορίζεται το ποσό των 24.000,00 ευρώ από 60.000,00 ευρώ που ίσχυε.107 

Τμηματική καταβολή του κεφαλαίου μπορεί να γίνει, με την προϋπόθεση πως το 

καταβεβλημένο μέρος του κεφαλαίου κατά την σύσταση της εταιρίας δεν θα υπολείπεται του 

ελαχίστου μετοχικού κεφαλαίου που απαιτείται ήτοι 24.000,00 ευρώ. Ως προς τις εισφορές 

                                                           
 

103 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 385  
104 Άρθρο 2 Κ.Ν.2190/1920 
105 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 386 
106 Άρθρο 2 Κ.Ν.2190/1920 
107 Άρθρο 48 Ν.4111/2013- 25/01/2013 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (17) της 12/12/12 ΦΕΚ 240 Α)   
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των μετόχων για την κάλυψη του Μετοχικού κεφαλαίου δύναται αυτές να συνίστανται σε 

χρήμα ή σε είδος, με την προϋπόθεση στην δεύτερη περίπτωση να έχει προηγηθεί η διενέρ-

γεια της αποτίμησης των εισφορών σε είδος από την προβλεπόμενη επιτροπή όπως ρητά 

ορίζει ο νόμος.108  

 

3.3.6    Οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Η αναφορά στο καταστατικό του είδους και του αριθμού των μετοχών, της ονομαστικής τους 

αξίας, καθώς και η έκδοσή τους καθίσταται υποχρεωτική. 

Στο καταστατικό γίνεται ρητή αναφορά ως προς το είδος των μετοχών που έχουν 

καθορισθεί, αν είναι ονομαστικές ή ανώνυμες, κοινές ή προνομιούχες μετοχές. Υποχρεωτική 

καθίσταται και η αναφορά στην μετατροπή ονομαστικών μετοχών σε ανώνυμες ή ανωνύμων 

σε ονομαστικές. Επίσης αναγράφεται ο αριθμός των μετοχών αυτών ανά κατηγορία που 

ανήκουν, όπως επίσης και η ονομαστική τους αξία. Τέλος, αναφέρεται και η τιμή έκδοσής 

τους. 109 

 

 Λεπτομερής αναφορά στο ζήτημα των μετοχών της Ανώνυμης Εταιρίας θα γίνει σε 

επόμενο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης.  

 

3.3.7    Η Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε. 

 

Στο καταστατικό της Ανώνυμης εταιρίας, καθίσταται υποχρεωτική η αναφορά στην Γενική 

Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιό της.  

Ως προς τη Γενική Συνέλευση, η οποία αποτελεί το ανώτατο όργανο της Α.Ε. και 

αποφασίζει για κάθε εταιρική της υπόθεση, στο καταστατικό καθορίζονται οι προϋποθέσεις 

σύγκλισής της, ο τρόπος που αυτή συγκροτείται, όπως επίσης και οι λειτουργίες και αρμο-

διότητές της. 

Ως προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελεί συλλογικό όργανο που διευθύνει 

και εκπροσωπεί την Ανώνυμη εταιρία, στο καταστατικό της εταιρίας,  ορίζεται ο αριθμός 

των ατόμων που το απαρτίζουν, καθορίζονται οι προϋποθέσεις σύγκλησής του, ο τρόπος 

                                                           
108 Άρθρο 9 Κ.Ν.2190/1920 
109 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών Έκδοση Β’ Πομόνης Νικόλαος, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006 Σελ.178  
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συγκρότησής του καθώς και οι λειτουργίες και αρμοδιότητές του, στην ίδια βάση που ισχύει 

και για την Γενική Συνέλευση. 110 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αν και εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, εντούτοις 

κατά την ίδρυσή της εταιρίας, το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο ορίζεται από το καταστατικό 

της Ανώνυμης Εταιρίας με την αναγραφή των ονομάτων των ατόμων που το απαρτίζουν. 

Επίσης, στο καταστατικό της εταιρίας διενεργείται η αναγραφή των στοιχείων του πρώτου 

Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο και ασκεί διοικητική εξουσία στην εταιρία έως την 

σύγκλιση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.111  

 

3.3.8    Οι Ελεγκτές της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Μία ακόμη υποχρεωτική διάταξη που θα πρέπει να περιλαμβάνει το καταστατικό της 

Ανώνυμης Εταιρίας, σχετίζεται με την εκλογή των ελεγκτών τουλάχιστο στη διάρκεια της 

πρώτης διαχειριστικής χρήσης της εταιρίας με αναγραφή σε αυτό των ονομάτων τους. 

Επίσης στο καταστατικό καθορίζεται ο τρόπος εκλογής τους, οι αρμοδιότητες και οι 

υποχρεώσεις τους. 

Στην περίπτωση που δεν ορισθούν οι ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσης, 

συγκαλείται έκτακτη Γενική Συνέλευση εντός τριμήνου από την σύσταση της εταιρίας και 

προχωρά στην εκλογή τους.112 

 

3.3.9    Τα δικαιώματα των Μετόχων  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία στο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας πρέπει να 

αναγράφονται και οι διατάξεις με τις πληροφορίες που σχετίζονται με τα δικαιώματα των 

μετόχων της.  

Τα δικαιώματα των μετόχων απεικονίζουν τα δικαιώματά τους κατά τη διάρκεια 

λήψης των αποφάσεων της εταιρίας, σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής που κατέχουν στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας. 

 

 

                                                           
110 Άρθρο 2 Κ.Ν.2190/1920 
111 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 358 
112 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 516 
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3.3.10    Ο Ισολογισμός, η διάθεση των κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Στο καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας πρέπει να δίδονται πληροφορίες αναφορικά με τον 

Ισολογισμό της καθώς και την διάθεση των κερδών. Έτσι, στο καταστατικό προσδιορίζεται ο 

χρόνος κλεισίματος του Ισολογισμού όπως επίσης και ο τρόπος σύμφωνα με τον οποίο θα 

διενεργείται η διάθεση των κερδών.113 

Σε κάθε λήξη του εταιρικού έτους όπου κλείνουν τα βιβλία της εταιρίας συντάσσεται 

ο Ισολογισμός από τα δεδομένα του οποίου πρέπει να εξάγονται εύκολα τα οικονομικά της 

αποτελέσματα. Ο Ισολογισμός ακολουθείται από τον λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσης» 

ο οποίος πρέπει να είναι πλήρης, σαφής και να εμφανίζει τα πραγματικά κέρδη ή ζημίες. 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την διανομή του υπολοίπου των καθαρών 

κερδών που απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος 114 ύστερα από την κράτηση 10% 

επί των καθαρών κερδών για τη δημιουργία αποθεματικού, ενώ διαθέτει ελεύθερα το 

υπόλοιπο. Το καταστατικό δύναται να προβλέπει τον προαιρετικό σχηματισμό έκτακτου 

αποθεματικού. 

 

3.3.11   Η λύση της εταιρίας και η εκκαθάριση της περιουσίας της 

 

Στο καταστατικό της εταιρίας υποχρεωτική είναι η αναφορά των διατάξεων ως προς τις 

προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν προκειμένου να λυθεί η εταιρία και να εισαχθεί σε 

καθεστώς εκκαθάρισης της περιουσίας της. Επίσης στο καταστατικό αναγράφονται 

πληροφορίες ως προς τον τρόπο επιλογής των εκκαθαριστών της εταιρίας. 

   

3.3.12   Στοιχεία υπογραφόντων του Καταστατικού 

 

Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας πρέπει να αναφέρει επίσης τα ατομικά στοιχεία των 

φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν υπογράψει το καταστατικό της εταιρίας ή στο 

όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό.115 

 

 

 

                                                           
113 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 386 
114 Άρθρο 3 Α.Ν. 14/1967 (ΦΕΚ 173 Α’) 
115 Ανώνυμες Εταιρίες Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Σελ. 60   
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3.3.13   Τα στοιχεία των δαπανών σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Με την δημοσιοποίηση του καταστατικού της εταιρίας, επέρχεται η απόκτηση της νομικής 

της προσωπικότητας. Η δημοσιοποίηση του καταστατικού ενεργείται κατόπιν υπογραφής του 

από τους ιδρυτές – μετόχους της και την πιστοποίηση του από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. 

Στο καταστατικό θα πρέπει τουλάχιστο κατά προσέγγιση να αναφέρονται όλες οι 

δαπάνες που απαιτήθηκαν προκειμένου να συσταθεί η εταιρία.116 Οι δαπάνες καθώς και οι 

διαδικασίες δημοσιοποίησης του καταστατικού της εταιρίας αλλά και της σύστασής της  

παρατίθενται στην παράγραφο 3.5 της παρούσης.  

 

3.4   Το Προτυποποιημένο  Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Στο πλαίσιο αφενός, της διευκόλυνσης ως προς τις διαδικασίες σύστασης των Ανωνύμων 

Εταιριών και παράλληλης μείωσης του κόστους σύνταξης των καταστατικών τους και 

αφετέρου, αποτροπής τυχόν ακυροτήτων από λάθη ή παραλείψεις στο καταστατικό, 

σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση που υπεγράφη στις 31/01/2013, παρέχεται η 

δυνατότητα, χωρίς να αποτελεί δέσμευση ή υποχρεωτική διάταξη, αντί της σύνταξης του 

κωδικοποιημένου Καταστατικού της εταιρίας όπως ορίζει ο νόμος, να γίνεται χρήση 

Προτυποποιημένου Καταστατικού. 117 

Το Προτυποποιημένο Καταστατικό διαφοροποιείται από το πλήρες καταστατικό ως 

προς το εύρος του περιεχομένου του. Ειδικότερα, το Προτυποποιημένο Καταστατικό 

περιέχει τις απολύτως αναγκαίες διατάξεις, ενώ κατά τα λοιπά παραπέμπει στις διατάξεις των 

οικείων ισχυουσών νόμων.118 Το Προτυποποιημένο Καταστατικό είναι προσπελάσιμο από 

τον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικό Εμπορικό Μητρώο), ο  δε έλεγχος νομιμότητάς 

του γίνεται από τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που έχουν συσταθεί στα κατά τόπους Επιμελητήρια 

της χώρας.119 

Το τροποποιημένο καταστατικό συντάσσεται από την Υπηρεσία Μίας Στάσης και εν 

προκειμένω από τον Συμβολαιογράφο, ο οποίος στη συνέχεια προβαίνει στις προβλεπόμενες 

ενέργειες προκειμένου να καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ (όπως αναλυτικά θα αναφερθούμε στην 

επόμενη παράγραφο).  

                                                           
116 Παρ. 2 Άρθρου 2 Κ.Ν.2190/1920 
117 Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ2-828/31/01/2013 : To ελάχιστο περιεχόμενο των προτυποποιημένων κατ/κών Α.Ε.  
118 Άρθρο 2 Κ.Ν. 2190/1920 
119 Άρθρο 12 Νόμου 3853/2010 (Φεκ 90Α 17.06.2010) 
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 Στο Παράρτημα Α’ της παρούσης, επισυνάπτεται Υπόδειγμα Προτυποποιημένου 

Καταστατικού Ανώνυμης Εταιρίας. 

 

3.4.1   Πρόσθετες πληροφορίες για το Προτυποποιημένο Καταστατικό 

 

Αναφορικά με το περιεχόμενο του Προτυποποιημένου Καταστατικού της Ανώνυμης 

Εταιρίας ακολούθως παρατίθεται επιπρόσθετες πληροφορίες ως εξής 120 :  

 

 Η σύνταξη του Προτυποποιημένου καταστατικού γίνεται αποκλειστικά από τον 

Συμβολαιογράφο (Υπηρεσία Μίας Στάσης) του Νόμου 3853/2010 εκτός εάν από 

άλλες διατάξεις προβλέπεται κάτι διαφορετικό. 

 Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να είναι και 

νομικό πρόσωπο μόνο όταν αυτό προβλέπεται στο καταστατικό της. 

 Το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να ορίζει άλλες διατυπώσεις ή βρα-

χύτερες προθεσμίες πρόσκλησης για τη σύγκληση του Διοικητικού Συμβουλίου κατά 

παρέκκλιση αυτών που προβλέπονται από το νόμο. 

 Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου με παρόντα ή όλα τα μέλη του, με 

τηλεδιάσκεψη μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον προβλέπεται στο 

καταστατικό. Επίσης, στο καταστατικό μπορεί να ορίζεται και άλλος στην ημεδαπή ή 

στην αλλοδαπή πέραν της έδρας στο οποίο μπορεί να συνεδριάζει έγκυρα το Διοι-

κητικό Συμβούλιο. 

 Το καταστατικό μπορεί να προβλέπει κατά την ίδρυση της Ανωνύμου Εταιρίας τον 

διορισμό προέδρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή πρόσωπα με άλλη 

ιδιότητα και αρμοδιότητες για το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο. Το καταστατικό 

μπορεί να προβλέπει και την εκλογή αναπληρωματικών μελών στο Διοικητικό Συμ-

βούλιο.  

 Σε περίπτωση ύπαρξης προνομιούχων μετοχών, το καταστατικό πρέπει να ορίζει το 

προνόμιο με σαφήνεια. 

 Εξαγοράσιμες μετοχές μπορούν να εκδοθούν μόνο εφόσον προβλέπεται στο 

καταστατικό. 

                                                           
120 Παράρτημα Ι Περίπτωσης Α’ Κ.Υ.Α. Αρ. Κ2-828/31/01/2013 (ΦΕΚ Β’ 216/ 5-2-2013) 
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 Στην περίπτωση όπου το καταστατικό απαλλάσσει την Ανώνυμη Εταιρία από την 

υποχρέωση έκδοσης μετοχικών τίτλων θα πρέπει να ορίζει πώς αποδεικνύεται η 

μετοχική ιδιότητα. 

 

3.5  Διαδικασίες δημοσιοποίησης καταστατικού και σύστασης Α.Ε. από την 

Υπηρεσίας Μίας Στάσης προς το Γ.Ε.ΜΗ. και την Δ.Ο.Υ. 

 

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η δημοσιοποίηση του καταστατικού της Ανώνυμης 

Εταιρίας και η σύστασή της ώστε να επιτευχθεί αφενός η απόκτηση της νομικής της 

προσωπικότητας και αφετέρου να ενταχθεί σε συναλλακτική διαδικασία, οι συμβαλλόμενοι ή 

ο μόνος ιδρυτής της Ανώνυμης Εταιρίας ακολουθούν μία σειρά διαδικασιών ενώπιον της 

Υπηρεσίας Μίας Στάσης (συμβολαιογράφος ο οποίος συντάσσει τη συμβολαιογραφική 

πράξη σύστασης)  οι οποίες συνίστανται ως κατωτέρω : 121 

 

1. στην υπογραφή του συμβολαιογραφικού εγγράφου σύστασης ( καταστατικού ) της 

εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, 

2. στην υποβολή υπογεγραμμένης αίτησης καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο). Η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) καταχωρεί ηλεκτρονικά τα 

στοιχεία της εταιρίας στη βάση δεδομένων του Γ.Ε.ΜΗ. Η ανωτέρω καταχώρηση 

ανακοινώνεται ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. 

με ανακοίνωση που συντάσσει ο συμβολαιογράφος, 

 

 Στις περιπτώσεις Ανωνύμων εταιριών όπου προκειμένου να συσταθούν απαιτείται 

έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης, το καταστατικό και τα νομιμοποιητικά έγγραφα 

σύστασης αποστέλλονται ηλεκτρονικά ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο αρμόδιο 

Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομικής 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Μετά τον έλεγχο ως προς την νομιμότητα της 

σύστασης, η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει τις απαιτούμενες εγκριτικές διοικητικές 

πράξεις και τις κοινοποιεί αυθημερόν ηλεκτρονικά στην αρμόδια Υπηρεσία 

καταχώρησης του Γ.Ε.ΜΗ.   

 

                                                           
121 Άρθρο 7 Νόμου 3853/10 «Απλοποίηση διαδικασιών Σύστασης Προσωπ.και Κεφαλαιουχικών Εταιριών» 
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3. στην ηλεκτρονική υποβολή αίτησης για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο 

επιμελητήριο και την εγγραφή της εταιρίας ως μέλους του Επιμελητηρίου, ενώ το 

αρμόδιο Επιμελητήριο αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα 

αποστέλλει στον Συμβολαιογράφο ηλεκτρονικά την βεβαίωση εγγραφής της εταιρίας 

στα σχετικά μητρώα του, 

4. στην καταβολή και πληρωμή του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, 

καθώς και του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού (1 τοις χιλίοις επί του 

κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό), 

5. στην υποβολή δήλωσης Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου εξοφλώντας άμεσα το φόρο 

που αναλογεί (1% επί του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας), 

6.  στην υποβολή του Μισθωτηρίου Συμβολαίου ή του τίτλου κυριότητας του χώρου για 

την εγκατάσταση της εταιρίας, 

7. στην υποβολή των απαραίτητων αιτήσεων και συμπλήρωση των προβλεπόμενων 

εντύπων προκειμένου να χορηγηθεί Αριθμός Φορολογικού Μητρώου στην εταιρία, 

8. στην υποβολή απαραίτητων δικαιολογητικών για την εγγραφή των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας στους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. 

 

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η Υπηρεσία Μίας Στάσης 

(Συμβολαιογράφος) αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη ημέρα έχει τις ακόλουθες 

υποχρεώσεις : 

 

1. Να ελέγξει την αίτηση καταχώρησης ως προς την νομιμοποίηση του αιτούντος και ως 

προς την πληρότητα των στοιχείων και των εγγράφων που έχει υποβάλλει. 

 

 Εάν η Υπηρεσία Μίας Στάσης διαπιστώσει ότι η αίτηση, τα δικαιολογητικά ή το 

συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, οι 

ενδιαφερόμενοι πρέπει να προβούν εγγράφως στις αναγκαίες διορθώσεις ή 

διευκρινήσεις, εντός 2 εργασίμων ημερών και σε εξαιρετικές περιπτώσεις εντός 10 

ημερών. Εάν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία που εκ νέου 

προσκομίσθηκαν δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας 

δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ ενώ το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρίας και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου επιστρέφονται στους 

ενδιαφερομένους. 
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2. Μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ., να προβεί σε προέλεγχο 

της επωνυμίας και να χορηγήσει την προέγκριση χρήσης. Σε περίπτωση που η 

επωνυμία προσκρούσει σε προγενέστερη καταχώρηση, η Υπηρεσία Μίας Στάσης 

πρέπει να ενημερώσει τους ενδιαφερομένους και ύστερα από συνεννόηση να προβεί 

στην τροποποίησή της. 

3. Να εισπράξει το Γραμμάτιο Ενιαίου κόστους Σύστασης Εταιρίας (70,00 € και 5,00 

επιπλέον ευρώ για κάθε ιδρυτή πέραν των τριών)  τον Φόρο Συγκέντρωσης 

Κεφαλαίου, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και να χορηγήσει τις 

σχετικές αποδείξεις καταβολής τους. 

4. Να προβεί στην χορήγηση Αριθμών Φορολογικών Μητρώων  στους εταίρους όπου 

απαιτείται και να εκδώσει τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής 

ενημερότητας, 

5. Να συντάξει και να αποστείλει σχέδιο ανακοίνωσης για την καταχώρηση στην 

αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

6. Να προβεί, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, στην έκδοση Α.Φ.Μ. 

(Αριθμού Φορολογικού Μητρώου) της εταιρίας, όπως επίσης και την εγγραφή της 

εταιρίας και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στους οικείους Οργανισμούς 

Ασφάλισης. 

7. Να προβεί στην εγγραφή της εταιρίας στο αρμόδιο Επιμελητήριο. 

8. Να αποστείλει έντυπα αναγγελίας εγγραφής στο αρμόδιο Περιφερειακό Τμήμα του 

Ο.Α.Ε.Ε. για τους εταίρους που δεν είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Ε. 

  

Ως προς τις υποχρεώσεις δημοσίευσης της σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας στο 

Εθνικό Τυπογραφείο, η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) αφού προβεί στην 

καταχώρηση της εταιρίας στο Γ.Ε.Μ.Η : 122 

 

 Συντάσσει ανακοίνωση για την σύσταση Ανώνυμης Εταιρίας και την αποστέλλει 

ηλεκτρονικά προς το Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να δημοσιευθεί στο Τεύχος 

Ανωνύμων Εταιριών – Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου και 

                                                           
122 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 662 
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 Το Εθνικό Τυπογραφείο αυθημερόν ή το αργότερο την επομένη εργάσιμη ημέρα 

χορηγεί τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης ενημερώνοντας ηλεκτρονικά την 

Υπηρεσία Μίας Στάσης. 

 

Προκειμένου η Ανώνυμη Εταιρία να λάβει τον Α.Φ.Μ. - Αριθμό Φορολογικού 

Μητρώου ώστε να προχωρήσει στην έναρξη εργασιών, θα πρέπει η Υπηρεσία Μίας Στάσης 

(Συμβολαιογράφος) να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες  : 123 

 

Ηλεκτρονική διαβίβαση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. : 

  

 Του κωδικού Γ.Ε.ΜΗ. και του κωδικού αριθμού καταχώρησης της αίτησης 

 Της απόδειξης εξόφλησης του Φόρου Συγκέντρωσης Κεφαλαίου 

 Τον τίτλο ιδιοκτησίας ή Μισθωτήριο Συμβόλαιο ή Υπεύθυνης Δήλωσης 

παραχωρητηρίου (σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης) της έδρας και των λοιπών 

εγκαταστάσεων της επιχείρησης, νομίμως θεωρημένα από την Δ.Ο..Υ. 

 Τα σχετικά έντυπα που υποβλήθηκαν στην Υπηρεσία Μίας Στάσης από τον 

ενδιαφερόμενο αιτούντα προκειμένου να εκδοθεί Α.Φ.Μ. (Αριθμός Φορολογικού 

Μητρώου) 

 

Στη συνέχεια και το αργότερα την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την υποβολή του 

αιτήματος, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. αποδίδει Α.Φ.Μ. και στέλνει μη τηλεομοιοτυπία την βεβαίωση 

απόδοσης Α.Φ.Μ. στην Υπηρεσία Μίας Στάσης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη αυτοψία 

στην έδρα της εταιρίας.  

Μετά και την απόκτηση του Α.Φ.Μ. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ο Συμβολαιογράφος 

(Υπηρεσία Μίας Στάσης) καταχωρεί τον Α.Φ.Μ. της νεοσυσταθείσας εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ. 

και αναρτά την ανακοίνωση του Εθνικού Τυπογραφείο με τον Κωδικό Αριθμό Δημοσίευσης 

(ΚΑΔ) στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Εφόσον έχει ολοκληρωθεί η ανωτέρω διαδικασία σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας 

επιτυχώς, η Υπηρεσία Μίας Στάσης (Συμβολαιογράφος) χορηγεί βεβαίωση όπου αναγράφο-

νται όλες οι ενέργειες στις οποίες έχει προέβη καθώς και το αποτέλεσμά τους. Στην βεβαίω-

ση αυτή αναφέρονται : 124 

                                                           
123 Άρθρο 8 Νόμου 3853/10 «Απλοποίηση διαδικασιών Σύστασης Προσωπ.και Κεφαλαιουχικών Εταιριών» 
 
124 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 663-4 
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1. Η ημερομηνία σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας 

2. Η εταιρική της μορφή 

3. Η επωνυμία και ο διακριτικός της τίτλος 

4. Ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρησης 

5. Ο Κωδικός Αριθμός Δημοσίευσης (ΚΑΔ) του Εθνικού Τυπογραφείου 

6. Ο Α.Φ.Μ. της εταιρίας και η αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

7. Η εγγραφή της εταιρίας στα μητρώα του αρμόδιου Επιμελητηρίου. 

 

Τέλος, με την ηλεκτρονική διαβίβαση της εκδοθείσας βεβαίωσης στην αρμόδια 

Περιφέρεια στην οποία υπάγεται η έδρα της εταιρίας, την εντός 15 ημερών διαβίβαση 

έντυπου αντιγράφου του καταστατικού της σε αυτή, καθώς και την εντός 15 ημερών 

διαβίβαση του πλήρους φυσικού φακέλου της εταιρίας στην αρμόδια Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. που 

περιλαμβάνει απλό αντίγραφο του καταστατικού και των επισυναπτόμενων σε αυτό 

εγγράφων και πρωτοτύπων λοιπών εγγράφων και δηλώσεων, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 

δημοσίευσης του καταστατικού και σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας. 

 

3.6   Η Ακυρότητα της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Στις περιπτώσεις όπου οι διατάξεις που περιβάλλουν τον τύπο του καταστατικού εγγράφου 

της Ανώνυμης Εταιρίας παρεκκλίνουν από όσα η κείμενη νομοθεσία ρητώς ορίζει, η εταιρία 

κηρύσσεται άκυρη. Η ακυρότητα αυτή της Ανώνυμης Εταιρίας αποτελεί προϊόν δικαστικής 

απόφασης και μόνο, το οποίο με την απαγγελία της ακυρότητας διορίζει με την ίδια απόφαση 

τους εκκαθαριστές. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου 

έχει την έδρα της η Α.Ε.  

Η ακυρότητα της Ανώνυμης Εταιρίας επέρχεται ως αποτέλεσμα μη τήρησης 

δεσμευτικών για αυτήν διατάξεων επί του καταστατικού της. Ειδικότερα, η Ανώνυμη 

Εταιρία κηρύσσεται ως «άκυρη»  στην περίπτωση όπου το καταστατικό της δεν 

περιλαμβάνει διατάξεις για την εταιρική της επωνυμία, τον σκοπό της εταιρίας, το ύψος και 

τον τρόπο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου, καθώς επίσης και τον τρόπο έγκρισης του 

καταστατικού.125 Οι εν λόγω διατάξεις είναι δεσμευτικές για τις Ανώνυμες εταιρίες, πρέπει 

να είναι σύννομες  και ως εκ τούτου πρέπει να περιλαμβάνονται στο καταστατικό τους.  Ο 

σκοπός της εταιρίας πρέπει να είναι σύννομος και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να είναι 

                                                           
125 Παρ.1 Άρθρου 4 Κ.Ν. 2190/1920 
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παράνομος ή να αντίκειται στην δημόσια τάξη. Ως προς το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου, 

αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ελαχίστου ύψους του (24.000,00 ευρώ) όπως 

προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, ενώ επιπρόσθετα, πρέπει να καταβάλλεται 

ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρίας το υποχρεωτικά ελάχιστο ύψος του εταιρικού 

κεφαλαίου (24.000,00 ευρώ) και να ορίζεται ρητώς ο τρόπος καταβολής του κεφαλαίου. 126 

Επιπλέον, ακυρότητα της Α.Ε. επέρχεται και στις περιπτώσεις όπου οι ιδρυτές ή ο 

μοναδικός ιδρυτής της εταιρίας δεν είχε την ικανότητα για δικαιοπραξία κατά την υπογραφή 

της εταιρικής σύμβασης, ενώ έμμεσα συνάγεται πως σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 

του Κ.Ν. 2190/1920, ακυρότητα της εταιρίας προκύπτει και στην περίπτωση μη έγκρισης του 

καταστατικού της από την δημόσια αρχή εφόσον το συστατικό της έγγραφο δεν είναι 

συμβολαιογραφικό (δημόσιο).  

Νομιμοποίηση ως προς την άσκηση αγωγής κατά της εταιρίας έχει κάθε πρόσωπο 

που έχει έννομο συμφέρον. 127 Ως προθεσμία άσκησης αγωγής για την ακυρότητα της 

εταιρίας ορίζεται το χρονικό διάστημα των δύο (2) ετών από την ημερομηνία που έχει 

καταχωρηθεί η εταιρία στο Μητρώο. Ο ανωτέρω χρονικός περιορισμός προκειμένου να 

ασκηθεί η αγωγή, δεν υφίσταται στην περίπτωση που η ακυρότητα οφείλεται στο ότι ο 

σκοπός της εταιρίας είναι παράνομος ή αντίκειται στην δημόσια τάξη.  

Ωστόσο, δικαστική απόφαση που θέτει ως άκυρη την Α.Ε. και οι λόγοι της 

ακυρότητας σχετίζονται αποκλειστικά με διατάξεις που συνδέονται με την εταιρική της 

επωνυμία, το ύψος του εταιρικού της κεφαλαίου, την καταβολή του ελαχίστου από το νόμο 

ύψους και του τρόπο καταβολής του, τον τρόπο έγκρισης του καταστατικού καθώς και του 

σκοπού της εταιρίας, δύνανται να διορθωθούν εάν μέχρι την συζήτηση της αγωγής, επέλθει 

τροποποίηση του καταστατικού ώστε πλέον να μη υφίστανται οι ανωτέρω λόγοι ακυρότητας 

της εταιρίας. Το δικαστήριο στην περίπτωση αυτή δύναται να χορηγήσει εύλογη προθεσμία 

στην εταιρία (έως 3 μήνες) προκειμένου να ληφθεί απόφαση και να συντελεστεί η 

τροποποίηση του καταστατικού της. 128 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Παρ. 1 Άρθρου 2 Κ.Ν. 2190/1920 
127 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης, Νομική Τράπεζα 2008, Σελ.323 
128 Παρ. 2α Άρθρου 4α Κ.Ν.2190/1920 όπως προστέθηκε. με την παρ. 3 Άρθρου 7 Νόμου 3604/2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

4.1    Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Όπως έχει αναφερθεί στο δεύτερο Κεφάλαιο της παρούσης μελέτης, σύμφωνα με τον 

Εμπορικό Κώδικα, ο τύπος της Ανώνυμη Εταιρίας συναντάται στις Κεφαλαιουχικές 

Εταιρίες, κύριο συστατικό στοιχείο των οποίων, αποτελεί το Κεφάλαιο που έχει 

συγκεντρωθεί από τις εισφορές των εταίρων της. Το δε προσωπικό στοιχείο στον 

συγκεκριμένο τύπο της εταιρίας είναι ανύπαρκτο, μιας και η βαρύτητα του κάθε εταίρου 

προσδιορίζεται αποκλειστικά από το ποσοστό (%) συμμετοχής του στο κεφάλαιο.  

Επομένως, στον εταιρικό τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας και προκειμένου να ληφθούν 

αποφάσεις, δεν ενδιαφέρει το ‘ποιος’ είναι εταίρος, αλλά το ‘ποσό’ που έχει εισφέρει στην 

εταιρία και το ποσοστό (%) του Μετοχικού Κεφαλαίου που ελέγχει. 129 

Στο παρόν Κεφάλαιο θα αναλυθεί η έννοια του Εταιρικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης 

Εταιρίας, οι περιπτώσεις και διαδικασίες κάλυψής του, ενώ θα ακολουθήσει ενδελεχή 

αναφορά στις διαδικασίες αύξησης, μείωσης και απόσβεσης του Κεφαλαίου. Περαιτέρω θα 

αναλυθεί το πλαίσιο που διέπει τις έννοιες του Μετόχου της Ανώνυμης Εταιρίας καθώς και 

των Μετοχών της. 

 

4.2    Το Εταιρικό (Μετοχικό) Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Το Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας εκφράζει ένα ποσό αξίας το οποίο έχει κατά καιρούς 

διαμορφωθεί από τις εισφορές των εταίρων – μετόχων της κατά την σύστασή της και κατά 

μεταγενέστερες αυξήσεις του κεφαλαίου ή κεφαλαιοποιήσεις διαφόρων ποσών που 

προέρχονται από αποθεματικά ή αναπροσαρμογή της ιστορικής αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρίας.  

Προσδίδοντας επομένως την έννοια του Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας, αυτό 

συνίσταται από το σταθερό ποσό των περιουσιακών στοιχείων,  (εκφραζόμενο σε χρήμα και 

                                                           
129 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 286 
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στο εγχώριο νόμισμα € ) που πρέπει κατά το καταστατικό της να συγκεντρωθούν ώστε να 

βρίσκονται στη διάθεση της εταιρίας. Το σταθερό αυτό ποσό που διαμορφώνει το Κεφάλαιο 

της Εταιρίας, κατανέμεται σε ίσα μέρη, τις μετοχές οι οποίες αντιπροσωπεύονται από 

μεταβιβάσιμους τίτλους, συνήθως ανώνυμους,  συχνά και ονομαστικούς. 130 

Κατά την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, οι ιδρυτές της καθορίζουν τις σχέσεις 

τους, ανάλογα με το ποσοστό (%) συμμετοχής τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο και τον αριθμό 

των μετοχών που ο καθένας από τους ιδρυτές κατέχει. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση εισφοράς 

περιουσιακών στοιχείων με τη μορφή της εισφοράς σε είδος, αυτή υποχρεωτικά υπόκειται σε 

προηγούμενη αποτίμηση από αρμόδια κατά το άρθρο 9 του Κ.Ν. 2190/20 επιτροπή.  

Το Μετοχικό Κεφάλαιο, ανεξάρτητα από τον τρόπο εισφοράς των μετόχων, πάντοτε 

αναγράφεται σε ευρώ. Περαιτέρω, η αναγραφή του σε ξένο νόμισμα απαγορεύεται, ωστόσο 

επιτρέπεται από εταιρίες που η έδρα τους είναι στην αλλοδαπή και υποχρεούνται σε σύνταξη 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε εγχώριο και ξένο νόμισμα. 131 

 

4.2.1   Μετοχικό Κεφάλαιο και  Εταιρική Περιουσία 

 

Κατά την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, το κεφάλαιό της θεωρείται ως το πιο σπουδαίο 

περιουσιακό της στοιχείο, καθώς αποτελεί ένδειξη της αναπτυξιακής ικανότητας της 

εταιρίας, επιτρέποντας παράλληλα την πραγματοποίηση των αρχικών της εξόδων και υ-

ποχρεώσεων. Στη συνέχεια, το κεφάλαιο χάνει τον αρχικό του δεσμό με το ενεργητικό της 

εταιρίας ή την εταιρική της περιουσία, καθώς πλέον, εμφανίζεται στο παθητικό των οικονο-

μικών της καταστάσεων (με λογιστική εγγραφή) και ο σκοπός που πλέον εξυπηρετεί, συνίσ-

ταται στο ελάχιστο ποσό του ενεργητικού υπέρ των εταιρικών δανειστών, παριστάνοντας 

έτσι, την σταθερή ποσότητα με τη μορφή της αξίας των περιουσιακών στοιχείων  που πρέπει 

να είναι δεσμευμένα στην εταιρία και δεν μπορούν να μοιραστούν στους μετόχους της.   

Το κεφάλαιο λοιπόν, ως μία σταθερή ποσότητα της Ανώνυμης Εταιρίας, διαφέρει από 

την εταιρική περιουσία, καθώς αυτή αποτελείται από συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία 

όπως χρήματα, απαιτήσεις, μηχανήματα, εμπορεύματα, τα οποία, μετά την έναρξη 

λειτουργίας της Ανώνυμης εταιρίας υφίστανται συνεχείς και αλλεπάλληλες μεταβολές, κατά 

αξία, ανάλογα με τα κέρδη ή της ζημίες της εταιρίας, αλλά και σε όρους συγκρότησής τους, 

χωρίς ωστόσο να ασκούν επιρροή στο ποσό του κεφαλαίου.   

                                                           
130 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 338 
131 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 363-4 
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Περαιτέρω, κατά την διάρκεια ζωής της Ανώνυμης Εταιρίας, είναι πιθανό, το ύψος 

του κεφαλαίου της να είναι μεγαλύτερο από την εταιρική της περιουσία. Αυτή η σχέση είναι 

δυνατό να διαμορφωθεί σε περιπτώσεις όπως η ύπαρξη ζημιών της εταιρίας. Είναι δυνατό 

επίσης, να διαμορφωθεί μία αντίθετη σχέση μεταξύ κεφαλαίου και εταιρικής περιουσίας 

κατά την οποία η εταιρική περιουσία είναι μεγαλύτερη από το κεφάλαιο της εταιρίας. Ως 

αιτία διαμόρφωσης αυτής της ανισότητας μπορεί να αποτελέσει η μη διανομή πραγματοποι-

ηθέντων κερδών της εταιρίας, αφού παραμένουν σε αυτή, ή η μη αναπροσαρμογή της αξίας 

των παγίων περιουσιακών της στοιχείων.  132 

 

4.2.2   Εγγυήσεις ύπαρξης του εταιρικού (Μετοχικού) Κεφαλαίου.  

 

Προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των τρίτων - δανειστών που συναλλάσσονται με 

την Ανώνυμη Εταιρία, καθώς το κεφάλαιο αποτελεί για αυτούς μείζων εγγυητικό στοιχείο 

παραμονής και ύπαρξής του καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής ζωής, έχει θεσπιστεί μία 

σειρά αρχών, που σκοπό έχουν να προστατεύσουν την καλή πίστη των τρίτων έναντι της 

εταιρίας. Οι αρχές αυτές έχουν ως ακολούθως : 

 

I.     Αρχή κάλυψης του εταιρικού κεφαλαίου 

Ο νόμος αξιώνει τον σχηματισμό ορισμένου πραγματικού κεφαλαίου κατά την 

ίδρυση της εταιρίας και να καλύπτεται αυτό στο σύνολό του από τους ιδρυτές της. Με αυτό 

τον τρόπο, προστατεύονται τα συμφέροντα των δανειστών της εταιρίας, με την έννοια της 

παρεχόμενης εγγύησης ως προς το ύψος των υπαρχόντων αγαθών, προκειμένου να 

ικανοποιηθούν οι υποχρεώσεις της εταιρίας προς αυτούς.   Προστατεύονται επίσης και τα 

συμφέροντα των ιδρυτών της Ανώνυμης Εταιρίας, παρέχοντας την εγγύηση πραγματικής 

συγκέντρωσης του κεφαλαίου της και της δυνατότητας κανονικής της λειτουργίας. 

 

 

 

II.     Αρχή ελαχίστου ποσού του κεφαλαίου  

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, ο νόμος απαιτεί ένα ελάχιστο όριο κεφαλαίου για την 

ίδρυση Ανώνυμης Εταιρίας, ήτοι το ποσό των 24.000,00 € (από 01/01/2013). 

 

                                                           
132 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 416 
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III.    Αρχή της υποβολής των εισφορών των εταίρων σε είδος, σε αποτελεσματικό  

   διοικητικό, ελεγκτικό λογιστικό έλεγχο. 

Σκοπός της αρχής αυτής είναι η διασφάλιση των τρίτων αλλά και των ιδρυτών ότι 

οι εισφορές σε είδος έχουν αποτιμηθεί σωστά και ότι οι αξίες τους αντικατοπτρίζουν 

πλήρως και εύλογα το ύψος του κεφαλαίου που απεικονίζεται στις λογιστικές της 

καταστάσεις.133  

 

IV.    Αρχή απαγόρευσης έκδοσης μετοχών υπό το άρτιο 

Σύμφωνα με αυτή την αρχή, έκδοση μετοχών με τιμή κάτω από την ονομαστική 

τους αξία (0.30 λεπτά του ευρώ) απαγορεύεται ρητώς. Ωστόσο, έκδοση μετοχών πάνω από 

την ονομαστική τους αξία, είναι επιτρεπτή. Επιπλέον, η  προκύψασα διαφορά δεν αποτελεί 

κέρδος αλλά αποθεματικό που είναι δυνατό να κεφαλαιοποιηθεί.  134 

 

V.    Αρχή απαγόρευσης έκδοσης μετοχών χωρίς ονομαστική αξία 

Το Ελληνικό δίκαιο έχοντας θεσπίσει τη αρχή απαγόρευσης της έκδοσης μετοχών 

χωρίς ονομαστική αξία, επιβάλλει ρητά πως η ονομαστική αξία της κάθε μετοχής 

Ανώνυμης Εταιρίας δεν μπορεί να ορισθεί χαμηλότερη των 0.30 λεπτών του ευρώ ούτε 

μεγαλύτερη των 100 ευρώ. 135 

       

Όσον αφορά τις συνέπειες από την μη τήρηση των ανωτέρω αρχών από πλευράς 

Ανωνύμων Εταιριών, αυτές συνίστανται τόσο σε αστικές, όσο και σε ποινικές κυρώσεις. Οι 

αστικές κυρώσεις συνδέονται με δικαστική απόφαση περί κήρυξης ακυρότητας της εταιρίας 

136 , καθώς και ευθύνη των ιδρυτών για αποζημίωση των τρίτων σε περίπτωση που 

συντρέχουν προϋποθέσεις αδικοπραξίας.137 Ως προς τις ποινικές κυρώσεις, ο νόμος ορίζει 

ποινή φυλάκισης και χρηματική ποινή (1.000,00 ευρώ το ελάχιστο) στον ιδρυτή, το μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον Διευθυντή Ανώνυμης Εταιρίας σε περίπτωση παραβίασης  

των αρχών που αναλύθηκαν ως προς την εγγύηση ύπαρξης του εταιρικού κεφαλαίου.138 

  

 

                                                           
133 Επιτροπή Άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920 
134 Παρ. 2 Άρθρου 14 Κ.Ν. 2190/1920 
135 Παρ. 1 Άρθρου 14 Κ.Ν. 2190/1920 
136 παρ. 1δ Άρθρου 2 και Άρθρο 4 Κ.Ν. 2190/1920  
137 Άρθρα 919 επ. Α.Κ.  
138 Όπως αναφέρονται στην περίπτωση α) του Άρθρου 56 Κ.Ν. 2190/1920  
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4.3     Το  Όριο, η κάλυψη και η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου   

4.3.1  Το  Όριο Μετοχικού Κεφαλαίου – Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου   

 

Σύμφωνα με τον νόμο 2190/1920 και το Άρθρο 8 το κατώτερο όριο του Μετοχικού 

κεφαλαίου προκειμένου να συσταθεί μία Ανώνυμη Εταιρία, ανέρχεται στο ποσό των 

24.000,00 ευρώ,139 το οποίο αποτελείται μόνο από στοιχεία του Ενεργητικού που μπορούν να 

αποτιμηθούν σε χρηματικές μονάδες.  

Η έννοια της κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου συνίσταται στην ανάληψη 

υποχρέωσης, προκειμένου να καταβληθεί εισφορά ίση με την αξία μίας ή περισσοτέρων 

μετοχών. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την 

σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας, διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι δυνατό να υπάρξει 

εταιρία. Έτσι, το ελάχιστο όριο Μετοχικού Κεφαλαίου καταβάλλεται ολοσχερώς κατά την 

σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας. Η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου πρέπει να 

πραγματοποιηθεί για όλες τις μετοχές και ολόκληρη την ονομαστική τους αξία, δεδομένου 

ότι δεν επιτρέπεται μερική κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου όταν πραγματοποιείται 

εισφορά σε είδος και όταν η Ανώνυμη Εταιρία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο. (Άρθρο 

12 2190/20). 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να καλυφθεί από τους 

μετόχους – ιδρυτές της ή η εταιρία να προσφύγει σε δημόσια εγγραφή. Στην περίπτωση της 

δημόσιας εγγραφής το ελάχιστο όριο του Μετοχικού Κεφαλαίου ανέρχεται στο ποσό των 

300.000,00 ευρώ.140  Από τα παραπάνω συνάγεται ότι, η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου 

μπορεί να πραγματοποιηθεί με δύο τρόπους :  

 

1. από τους ιδρυτές της Ανώνυμης Εταιρίας  (άμεση ή ιδιωτική) και 

2. από το κοινό με δημόσια εγγραφή (διαδοχική ή δημόσια) 

 

Στην πρώτη περίπτωση κάλυψης, όλες οι μετοχές της εταιρίας αναλαμβάνονται από 

τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές (σύμβαση μεταξύ των ιδρυτών). Με αυτή τη διαδικασία 

προκύπτουν οι μικρές εταιρίες επονομαζόμενες και ως οικογενειακές, αφού το πιο 

συνηθισμένο είναι οι μετοχές να αναλαμβάνονται από τα μέλη μίας οικογένειας.  

                                                           
139 Άρθρο 48 Ν.4111/2013- 25/01/2013 (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (17) της 12/12/12 ΦΕΚ 240 Α)   
140 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 364 
 
  



  60 

Στην δεύτερη και πιο πολύπλοκη περίπτωση κάλυψης (διαδοχική ή δημόσια), όλες οι 

μετοχές αναλαμβάνονται είτε μερικά από τον ιδρυτή ή τους ιδρυτές και μερικά από τρίτα 

πρόσωπα, είτε εξ ολοκλήρου από τρίτα πρόσωπα. Οι μετοχές της περίπτωσης αυτής, εκτίθεν-

ται μερικά ή ολικά σε δημόσια εγγραφή βάσει προγράμματος που καταρτίζεται από την Α.Ε. 

και γνωστοποιείται στο κοινό. 141 

Η κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή συνιστά μία σύμβαση 

ανάληψης μετοχών, η οποία είναι αμφοτεροβαρής, καθώς,  ο ενδιαφερόμενος που εγγράφε-

ται, αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει το αντίστοιχο τίμημα, ενώ η εκδότρια εταιρία 

υποχρεούται να εκδώσει και να παραδώσει στον ενδιαφερόμενο τους μετοχικούς τίτλους.142 

Στα πλαίσια της προστασίας των τρίτων ενδιαφερομένων και κυρίως των 

μικροαποταμιευτών κατά την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, 

πρέπει να συντρέχουν οι ακόλουθοι όροι : 143 

 

 Το εταιρικό συμβολαιογραφικό έγγραφο να προβλέπει το ύψος του Κεφαλαίου καθώς 

επίσης και τον τρόπο κάλυψής του (Άρθρο 2 2190/20). 

 Το κατώτερο όριο του Κεφαλαίου να ανέρχεται στα 300.000,00 ευρώ 

 Να μεσολαβεί Πιστωτικό Ίδρυμα ή Ανώνυμη Χρηματιστηριακή εταιρία προκειμένου 

να λάβει χώρα η κάλυψη με δημόσια εγγραφή. Η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην 

περαιτέρω προσφορά μεγαλύτερης εγγύησης στο κοινό. 

 Η εταιρία να έχει αποκτήσει την ειδική άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η 

οποία και ελέγχει τη νομιμότητα καθώς και την σκοπιμότητα κάλυψης του κεφαλαίου 

της εταιρίας με δημόσια εγγραφή. 

 Να μη αναλαμβάνεται η κάλυψη από την εταιρία των δικών της μετοχών. Να 

σημειωθεί πως εάν τις μετοχές της εταιρίας τις ανέλαβε πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του για λογαριασμό της εταιρίας, το πρόσωπο αυτό θεωρείται ότι ανέλαβε τις 

μετοχές για δικό του λογαριασμό. 

Σε περίπτωση παράλειψης μίας εκ των ανωτέρω προϋποθέσεων για την κάλυψη 

Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή, οι συμβάσεις ανάληψης των μετοχών από τους 

τρίτους θεωρούνται ως άκυρες, ενώ, δεν είναι δυνατή η απόκτηση της ειδικής άδειας από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.  

                                                           
141 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Β’ Έκδοση, Πομόνης Νικόλαος, Εκδόσεις Σταμούλη 2006 Σελ.180 
142 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 344 
143 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 423-4 
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4.3.2     Καταβολή – Χρόνος  καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου   

4.3.2.1  Η Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου   

 

Ως καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου νοείται η εκπλήρωση – εκτέλεση της υποχρέωσης 

που έχει αναληφθεί με την κάλυψη της εισφοράς στο Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης 

Εταιρίας από τον ή τους ιδρυτές της  ή τους ενδιαφερόμενους επενδυτές στα πλαίσια της 

σύμβασης ανάληψης μετοχών (κάλυψη με δημόσια εγγραφή). Αντίθετα προς ότι συμβαίνει 

με την κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου,  η καταβολή του δεν αποτελεί όρο σύστασης της 

Α.Ε., καθώς σύμφωνα με το νόμο η καταβολή του μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός δύο 

μηνών από την σύσταση της εταιρίας. 144 

Όσον αφορά τον τρόπο και τον χρόνο καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου, ο νόμος 

διακρίνει δύο περιπτώσεις  : 

1. Καταβολή σε χρήμα και 

2. Καταβολή σε είδος 

Στην πρώτη περίπτωση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε χρήμα, αυτή μπορεί 

να πραγματοποιηθεί και τμηματικά, με την προϋπόθεση πως κατά την σύσταση της εταιρίας 

πρέπει τουλάχιστον να καταβληθεί το ελάχιστο Μετοχικό Κεφάλαιο όπως αυτό ορίζεται από 

τον νόμο ήτοι 24.000,00 ευρώ.145 Η τμηματική καταβολή του Μετοχικού κεφαλαίου 

διευκολύνει τη σύσταση της εταιρίας διότι παρέχεται η δυνατότητα συγκέντρωσης ποσών τα 

οποία δεν θα μπορούσαν να καταβληθούν ολοσχερώς.  

Ωστόσο, προκειμένου να ισχύσει η τμηματική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου 

θα πρέπει να συντρέχουν και να τηρηθούν οι ακόλουθες από το νόμο προϋποθέσεις, ήτοι 146: 

 Ρητή πρόβλεψη στο καταστατικό της εταιρίας για την δυνατότητα τμηματικής 

καταβολής, 

 Η τμηματική καταβολή να μην απαγορεύεται από το νόμο, καθώς για  ορισμένες  

περιπτώσεις εταιριών, προϋπόθεση για την σύστασής τους ορίζεται η άμεση και 

ολοκληρωτική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου (ασφαλιστικές, τραπεζικές 

εταιρίες, εταιρίες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

 Να μην συντρέχει περίπτωση καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου σε είδος, 

                                                           
144 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 348-9 
145 Παρ. 2 Άρθρου 8 Κ.Ν. 2190/1920 
146 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 427-9 
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 Να καταβληθεί άμεσα το τμήμα της αξίας της μετοχής κατά τη σύσταση της 

Ανώνυμης Εταιρίας εντός προθεσμίας δύο μηνών που αποτελεί την πρώτη δόση 

καταβολής,  

 Να μη πραγματοποιείται καμία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου πριν από την 

πιστοποίηση για την καταβολή της τελευταίας οφειλόμενης δόσης, 

 Η τμηματική καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου να μην υπερβαίνει τα δέκα έτη, 

 Ο χρόνος κατά τον οποίο η αξίας της μετοχής μπορεί να παραμείνει μερικώς 

καταβλημένη να μη ξεπερνά τα 5 έτη, 147 καθώς και το τμήμα της αξίας κάθε μετοχής 

που έχει καταβληθεί να μην είναι κατώτερο από το ένα τέταρτο (1/4) της ονομαστικής 

της αξίας. Περαιτέρω, η όποια προκύψασα διαφορά από την έκδοση μετοχών με αξία 

μεγαλύτερη της ονομαστικής τους, να καταβάλλεται με την πρώτη δόση 

ολοσχερώς,148 

 Οι μετοχές της εταιρίας να παραμένουν ονομαστικές έως την πλήρη εξόφλησή τους 

 Να αναγράφονται στο πίσω μέρος της μετοχής, οι όροι της μερικής καταβολής 149 

 Να μνημονεύεται ρητά το καταβλημένο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας σε κάθε 

έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα όπου αναφέρεται το ονομαστικό Κεφάλαιο. 

 

Η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, στην περίπτωση εισφοράς σε χρήμα, 

πραγματοποιείται από τους μετόχους σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό όψεως ο οποίος 

ανοίγεται στο όνομα της Ανώνυμης Εταιρίας. Επιπλέον, στο εκδιδόμενο παραστατικό του 

Τραπεζικού Ιδρύματος, πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του κάθε μετόχου ώστε 

να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος καταβολής του κεφαλαίου. 

Κατά την περίπτωση όπου η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου συνίσταται σε 

εισφορά σε είδος, (μεταβίβαση κυριότητας ή παραχώρησης χρήσης κινητών ή ακινήτων, 

μεταβίβαση αξιογράφων και άυλων αντικειμένων – απαιτήσεων, μεταβίβαση εταιρικών 

συμμετοχών, ευρεσιτεχνίας, σήματος)  εφόσον η εισφορά είναι δεκτική χρηματικής 

αποτίμησης, εκτιμάται  από ειδική εκτιμητική  επιτροπή150 όπου και πραγματοποιείται 

ακριβής έλεγχος αυτών των εισφορών.   

                                                           
147 Περίπτωση α’ παρ. 2 Κ.Ν. 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 3 Άρθρου 18 Ν.3604/07 
148 Όπως το εδάφιο ε’ Ν. 2842/2000 (ΦΕΚ Α’2047) τροποποίησε το Άρθρο 13 ΠΔ 409/86 αντικαθιστώντας  
     την περίπτωση β’ της παρ. 2 του Άρθρου 12 Κ.Ν. 2190/1920 
149 Αναγραφή των όρων των διατάξεων του Άρθρου 12 του Κ.Ν. 2190/1920         

          150 Παρ. 1 Άρθρου 9 Κ.Ν.2190/1920 
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Εναλλακτικά, η χρηματική αποτίμηση της εισφοράς σε είδος, μπορεί να 

διεκπεραιωθεί από δύο ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή από δύο εκτιμητές του Σώματος 

Ορκωτών Εκτιμητών (ΣΟΕΛ) χωρίς την υποχρεωτική παρέμβαση του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και της προβλεπόμενης εκτιμητικής επιτροπής που εδρεύει σε αυτό, με την 

προϋπόθεση να μην υπάρχουν ασυμβίβαστα ή κωλύματα από μέρους τους και να μην έχουν 

αναλάβει τον τακτικό έλεγχο της Ανώνυμης Εταιρίας κατά την τελευταία τριετία.151   

Στις περιπτώσεις εισφορών σε είδος που αφορούν σε αντικείμενα τα οποία δεν 

μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, ενώ γίνονται δεκτά από την Ανώνυμη Εταιρία (και κάθε 

εταιρία),  δεν λαμβάνονται υπόψη για το σχηματισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου. Οι 

εισφορές αυτές έχουν το χαρακτήρα των πρόσθετων εισφορών. 

Σε αντίθεση με τις εισφορές σε χρήμα, οι σε είδος εισφορές των μετόχων 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, δεν υπόκεινται σε 

τμηματική καταβολή. Η παρούσα διάταξη είναι δεσμευτική και για τις Ανώνυμες Εταιρίες οι 

οποίες διαπραγματεύονται τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο.152 

 

4.3.2.2  Χρόνος - πιστοποίηση καταβολής Μετοχικού Κεφαλαίου, Κυρώσεις   

 

Ο χρόνος καταβολής και πιστοποίησης της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου 

καθορίζεται από το Άρθρο 11 του Κανονιστικού Νόμου 2190/1920 σύμφωνα με το οποίο, 

εντός χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών από την σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας (λήψης 

κωδικού Μητρώου της εταιρίας στο Γ.Ε.ΜΗ) υποχρεούνται οι μέτοχοι να ολοκληρώσουν 

την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου, ενώ εντός της ίδιας προθεσμίας, ακολουθεί 

συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας, προκειμένου να προχωρήσει στην 

πιστοποίηση ή μη της καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ο χρόνος συνεδρίασης του 

Διοικητικού Συμβουλίου και η υποβολή του πρακτικού συνεδρίασης στην αρμόδια 

διοικητική αρχή προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος πιστοποίησης της καταβολής 

του Μετοχικού Κεφαλαίου ορίζεται σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία που έληξε η 

προθεσμία καταβολής του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους.  

Ανάλογη διαδικασία ακολουθείται και σε περιπτώσεις καταβολής και πιστοποίησης 

καταβολής κεφαλαίου στα πλαίσια αύξησής του, με τη διαφορά ότι η προθεσμία που δίδεται 

στους μετόχους και ενδιαφερομένους να προχωρήσουν στην καταβολή του κεφαλαίου 

                                                           
151 Παρ. 4 Άρθρου 9 Κ.Ν. 2190/1920 
152 Όπως η παρ. 2 του άρθρου 18 Ν. 3604/2007 αντικατέστησε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 Άρθρου 12  
     Κ.Ν. 2190/1920 
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ορίζεται ως το χρονικό διάστημα από ένα (1) μήνα το ελάχιστο έως τέσσερις (4) μήνες το 

μέγιστο. Η δε πιστοποίηση καταβολής η μη του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός που ακολουθεί την λήξη της 

προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης, ενώ η προθεσμία υποβολής των πρακτικών 

στην Αρμόδια αρχή είναι ίδια με αυτήν της προηγούμενης παραγράφου.    

Παράλληλα, ο νόμος έχει θεσπίσει κυρώσεις για όσες εταιρίες δεν ακολουθούν πιστά 

τις ανωτέρω προθεσμίες καταβολής και διαδικασίες πιστοποίησης και υποβολής στοιχείων 

για έλεγχο, ενώ τίθεται θέμα ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας. 

Επιπλέον, ρητώς ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και ειδικό-

τερα σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής του, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας 

οφείλει να λάβει απόφαση επαναφοράς του κεφαλαίου της εταιρίας στο ποσό που είχε 

διαμορφωθεί πριν την αύξησή του, ενώ παράλληλα καλείται να τροποποιήσει το καταστατι-

κό της εάν η αύξηση είχε πραγματοποιηθεί έως το τέλος της χρήσης εντός της οποίας έληξε η 

προθεσμία καταβολής. Περαιτέρω, η παράβαση αυτή τιμωρείται με ποινή φυλάκισης και 

χρηματικού προστίμου 1.000,00 ευρώ σε ‘παν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας 

παραβαίνον την διάταξη του άρθρου 11’. 153   

 

4.4    Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου – Το δικαίωμα Προτίμησης  

 

Η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας αποτελεί μία διαδικασία 

εσωτερική (αύξηση κεφαλαίου με συμμετοχή των υφιστάμενων ιδρυτών – μετόχων)  ή 

εξωτερική (έκθεση των νέων μετοχών της στο ευρύ επενδυτικό κοινό – δημόσια εγγραφή) 

που ως στόχο έχει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της, επιτρέποντας την να αποκτήσει 

με αυτό τον τρόπο περιουσιακά στοιχεία, προκειμένου να προβεί σε επέκταση των εργασιών 

της ή να καλύψει τυχόν ζημίες. Έτσι, βελτιώνεται η φερεγγυότητα της εταιρίας ενώ 

παράλληλα εξασφαλίζονται οι πιστωτές της.  

Όσον αφορά τους μετόχους της εταιρίας, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην διατήρηση 

του υφιστάμενου ποσοστού τους στην εταιρία, καθώς μία αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά την ισχυρή τους θέση στην εταιρία αλλοιώνοντας το 

ποσοστό συμμετοχής τους με παράλληλη διαφοροποίηση της μετοχικής τους σχέσης λόγω 

απώλειας της πλειοψηφίας, επομένως και τους δυνατότητας επιβολής των επιλογών τους με 

την μορφή της εταιρικής βούλησης, περιορίζοντας παράλληλα τα διάφορα δικαιώματά τους, 

                                                           
153 Παρ. α’, γ’ Άρθρου 58α Κ.Ν. 2190/1920  



  65 

όπως στο προϊόν της εκκαθάρισης, ειδικά εάν υπάρχουν μεγάλης έκτασης αποθεματικά. Για 

αυτό το λόγο άλλωστε παρέχεται από το νόμο ‘δικαίωμα προτίμησης’ στην απόκτηση νέων 

μετοχών.154 

Το δικαίωμα προτίμησης αποτελεί μέτρο θωράκισης των παλαιών μετόχων, καθώς ο 

προστατευτικός χαρακτήρας που το διέπει εξασφαλίζει την θεσμική εγγύηση για τους 

μετόχους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να διατηρήσουν την ισχυρή τους θέση στην 

εταιρία και να αποτρέψουν την αποδυνάμωση της ψήφου και της μείωσης της πραγματικής 

αξίας που απορρέει από την ποσοστιαία συμμετοχή τους σε αυτή. Με το δικαίωμα προτίμη-

σης οι παλαιοί μέτοχοι προηγούνται στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου από κάθε άλλο 

τρίτο ενδιαφερόμενο στην απόκτηση νέων μετοχών. Ωστόσο, το παρόν δικαίωμα προτίμησης 

δεν μπορεί να ασκηθεί εφόσον κατά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου λαμβάνει χώρα 

εισφορά σε είδος, εκτός εάν άλλως προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρίας. Το 

δικαίωμα προτίμησης ασκείται τουλάχιστο εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών όπως 

αυτή ορίσθηκε από το αρμόδιο όργανο που αποφάσισε την αύξηση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου και το οποίο έχει απευθύνει την σχετική πρόσκληση (υπόκειται σε διατυπώσεις 

δημοσίευσης) στους παλαιούς μετόχους προς άσκηση του δικαιώματος αυτού. 155 Το 

ανώτατο χρονικό περιθώριο άσκησης του δικαιώματος προτίμησης δεν δύναται να ξεπερνά 

τους τέσσερις (4) μήνες, ενώ μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής όσες μετοχές δεν 

έχουν αναληφθεί από τους παλαιούς μετόχους, διατίθενται πλέον ελεύθερα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της Α.Ε.. Ειδικά, ο αριθμός των νέων μετοχών που δικαιούται κάθε 

παλαιός μέτοχος εξαρτάται από την συμμετοχή του στο υφιστάμενο κεφάλαιο της εταιρίας 

και εν προκειμένω, της σχέσης του νέου με το παλαιό Μετοχικό Κεφάλαιο και της 

ονομαστικής αξίας της παλαιάς μετοχής με την αντίστοιχη ονομαστική αξία της νέας 

μετοχής. 

Τυχόν παραβίαση των διατάξεων που διέπουν την άσκηση του δικαιώματος 

προτίμησης των παλαιών μετόχων καθιστά την ανάληψη των μετοχών από τρίτους άκυρη 

καθώς θεωρείται ως απαγορευμένη δικαιοπραξία.156 

 

 

 

                                                           
154 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 435-6 
155  Παρ. 6,7 Άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920 

156  Αστικός Κώδικας – Άρθρο 174 
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4.4.1   Προϋποθέσεις – διαδικασίες αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου   

  

Κάθε απόφαση για αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υπόκειται σε τροποποίηση του κατασ-

τατικού της Ανώνυμης Εταιρίας και στις προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας. 

Εξαιρετικά, το καταστατικό της εταιρίας είναι δυνατό να μη τροποποιείται, εφόσον στο 

καταστατικό σύστασής της υπάρχει πρόβλεψη πως κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας 

από την σύσταση, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κατά 

πλειοψηφία την αύξηση του κεφαλαίου της μερικώς ή ολικώς με την έκδοση νέων μετοχών 

για ποσό που δεν μπορεί να υπερβαίνει το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο. 157  

Στην απόφαση για αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου επιβάλλεται η αναγραφή του 

νέου κεφαλαίου ο αριθμός και το είδος των νέων μετοχών που εκδίδονται η ονομαστική τους 

αξία, καθώς και οι όροι έκδοσής τους.   

Αύξηση Μετοχικού κεφαλαίου είναι υποχρεωτική όταν αυτή επιβάλλεται από το 

νόμο και ιδιαίτερα στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των διαφορών αναπροσαρμογής 

των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας, 

 Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου λόγω εισαγωγής της εταιρίας στο Χρηματιστήριο 

 

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Ανώνυμης εταιρίας μπορεί να καλυφθεί, είτε 

με μετρητά είτε με εισφορές σε είδος είτε εν μέρει με μετρητά και εν μέρει με εισφορές σε 

είδος. Επίσης μπορεί να καλυφθεί με κεφαλαιοποίηση καταθέσεων μετόχων, μη 

αναληφθέντων κερδών, αποθεματικών, υποχρεώσεων κ.λπ. 158 

Με την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών η εταιρία επιτυγχάνει τη σταθερότητα της 

οικονομικής της θέσης και την αύξηση του αριθμού των μετοχών. Στις περιπτώσεις που η 

εταιρία θέλει να διανείμει ορισμένα αποθεματικά της χωρίς να ρευστοποιήσει τα 

περιουσιακά στοιχεία στα οποία τα επένδυσε, μπορεί να κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά 

της χορηγώντας στους μετόχους μετοχές ισόποσης αξίας. Οι μέτοχοι με τη σειρά τους 

μπορούν να εκποιήσουν τις μετοχές που θα πάρουν και να εισπράξουν με αυτό τον τρόπο τα 

                                                           
157 Παρ. 2 Άρθρου 13 Κ.Ν. 2190/1920  
158 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 374 
159 Λογιστική Εταιριών Και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης 2010 Σελ.211-12 
160 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 450-1 
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χρήματα που η εταιρία αδυνατούσε να καταβάλλει. Στην περίπτωση αυτή η Καθαρή Θέση 

της εταιρίας παραμένει αμετάβλητη. 159 

Με την κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων επιτυγχάνεται η βελτίωση της σχέσης Ιδίων 

Κεφαλαίων προς τα Ξένα Κεφάλαια της εταιρίας. Στη ‘λύση’ αυτή προσφεύγουν συνήθως οι 

υπερχρεωμένες εταιρίες, οι οποίες στερούνται επαρκών Ιδίων κεφαλαίων ενώ έχουν 

χρησιμοποιήσει σε υψηλό βαθμό Ξένα Κεφάλαια. Οι επιχειρήσεις αυτές δηλαδή προσπαθούν 

να μετατρέψουν τις υποχρεώσεις τους σε Ίδια Κεφάλαια προκειμένου να εξασφαλίσουν την 

εξυγίανση της δομής των κεφαλαίων τους και κατ’ επέκταση την επιβίωσή τους. Στην περίπ-

τωση αυτή η αύξηση πραγματοποιείται μόνο με έκδοση νέων μετοχών, που δίδονται στους 

δανειστές της εταιρίας σε εξόφληση των απαιτήσεών τους.  Οι παλαιοί μέτοχοι αποκλείονται 

από το δικαίωμα προτίμησης στις νέες μετοχές, ενώ θεωρείται ότι παραιτούνται του δικαιώ-

ματος αυτού με την απόφαση περί κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων.  

Οι διαδικασίες αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας 

περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στάδια 160 : 

 

I. Απόφαση Γενικής Συνέλευσης (με απαρτία μετόχων – κατόχων των 2/3 του 

Μετοχικού Κεφαλαίου και λήψη απόφασης με πλειοψηφία 2/3 του παρισταμένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου, 

II. Δικαίωμα προτίμησης παλαιών μετόχων (σύμφωνα με την υποενότητα 4.3.1 της 

παρούσης) 

III. Πιστοποίηση Καταβολής (πραγματοποιείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 

προθεσμίας ενός (1) μηνός που ακολουθεί την λήξη της προθεσμίας καταβολής 

του ποσού της αύξησης) 

IV. Τροποποίηση Καταστατικού (έγκριση από τη διοικητική αρχή εντός δύο -2- 

μηνών από τη λήψη απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου, η οποία ακολουθεί την πιστοποίηση που πραγματοποιή-

θηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο) 

V. Καταχώρηση της Τροποποίησης (στο Μητρώο και δημοσίευση ανακοίνωσης στο 

τεύχος Α.Ε., ΕΠΕ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). 
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 4.5  H Μείωση του  Μετοχικού Κεφαλαίου  

 

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί πράξη που πραγματοποιείται από τα όργανα 

Διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρίας, σε μία σειρά περιπτώσεων προκειμένου το Μετοχικό 

Κεφάλαιο να αναπροσαρμόζεται προς την πραγματική περιουσιακή κατάσταση της εταιρίας, 

να τακτοποιούνται τα οικονομικά της μεγέθη της εταιρίας και να υπάρχει ομαλή και 

αποτελεσματική ροή της λειτουργίας και των εργασιών της.  

Ειδικότερα, μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί 

εκούσια να επέλθει, όταν το Μετοχικό της Κεφάλαιο είναι δυσανάλογα μεγάλο σε σχέση με 

τις ανάγκες της εταιρίας, προτρέποντας με αυτό τον τρόπο την αντιοικονομική δέσμευση των 

κεφαλαίων αυτών. Έτσι, αποδίδεται στους μετόχους της εταιρίας, το μέρος του Μετοχικού 

της Κεφαλαίου το οποίο δεν είναι απαραίτητο για τις εργασίες της. Μείωση επίσης του 

Μετοχικού κεφαλαίου, μπορεί να πραγματοποιηθεί προκειμένου να αποσβεσθούν ζημίες, 

ιδίως όταν οι ζημίες αυτές συσσωρεύονται για πολλά έτη, καθώς με την εμφάνιση αυτών των 

ζημιών μειώνεται ανεπανόρθωτα και ο Ισολογισμός της εταιρίας χωρίς να υπάρχει ελπίδα 

διανομής μερίσματος σε σύντομο χρονικό διάστημα. 161 

Υποχρεωτική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου συναντάται στην περίπτωση κατά 

την οποία δεν έχουν αποπληρωθεί μετοχές που έχουν αναληφθεί κατά την κάλυψη του 

Μετοχικού Κεφαλαίου.       

Η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, διακρίνεται σε :  

 ονομαστική και 

 πραγματική 

Ονομαστική μείωση του κεφαλαίου έχουμε όταν η ελάττωση έχει ήδη επέλθει λόγω 

ζημιών της εταιρίας και η απόσβεση των ζημιών γίνεται με μείωση του Κεφαλαίου. Αυτού 

του είδους η μείωση στοχεύει στην χρηματοοικονομική εξυγίανση της εταιρίας και συνήθως 

συνδυάζεται με αντίστοιχη αύξηση του κεφαλαίου. 

Πραγματική μείωση του κεφαλαίου έχουμε όταν μέρος του κεφαλαίου επιστρέφεται 

στους μετόχους λόγω της δυσαναλογίας που προκύπτει ανάμεσα στο Μετοχικό Κεφάλαιο και 

τις επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρίας. Αυτού του είδους η μείωση προκαλεί ελάττωση 

της εταιρικής περιουσίας. 162 

 

                                                           
161 Ανώνυμες Εταιρίες, Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, Εκδόσεις Πάμισος, 2009, Σελ. 108  
162 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 396 
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4.5.1   Τρόποι και προϋποθέσεις Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

 Οι τρόποι μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου που συναντώνται στην πράξη είναι οι 

εξής163 : 

 Μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών, η οποία φυσικά μπορεί να φτάσει μέχρι 

τα 0,30 ευρώ, που είναι το κατώτατο επιτρεπτό όριο για την ονομαστική αξία μιας μετοχής. 

Με τον τρόπο αυτό δεν θίγεται η αρχή της ισότητας των μετοχών. 

 Μείωση του αριθμού των μετοχών. Στην περίπτωση αυτή έχουμε ‘’ένωση’’ πολλών 

μετοχών σε μία, με αξία όμως μικρότερη από το άθροισμα της αξίας όλων των μετοχών. Και 

αυτός, όπως ο προηγούμενος τρόπος μειώσεως του Μετοχικού Κεφαλαίου, μπορεί να 

εφαρμοστεί είτε πρόκειται για πραγματική είτε για ονομαστική μείωση του κεφαλαίου. 

 Αγορά μετοχών και ακύρωσή τους. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται μόνο 

πραγματική μείωση του κεφαλαίου. Η απόκτηση των μετοχών αποφασίζεται από τη Γενική 

Συνέλευση των μετόχων, σύμφωνα πάντα με το καταστατικό, και πρέπει να ακυρωθούν 

άμεσα. 

Η πραγματική μείωση του κεφαλαίου, γίνεται με την επιστροφή στους μετόχους του 

κεφαλαίου που πλεονάζει. Είναι αυτονόητο ότι από την μείωση αυτής της εταιρικής 

περιουσίας, πλήττονται άμεσα τα συμφέροντα των πιστωτών της εταιρίας. Έμμεσα όμως 

πλήττονται τα συμφέροντα των πιστωτών και από την ονομαστική μείωση του κεφαλαίου. 

Για τον λόγο αυτό, την προστασία δηλαδή των πιστωτών της εταιρίας, προκειμένου να γίνει 

μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, είτε πραγματική είτε ονομαστική, πρέπει να συντρέχει 

μία σειρά προϋποθέσεων που ορίζει ο Νόμος. Οι προϋποθέσεις αυτές συνοψίζονται ως ακο-

λούθως : 

 

I. Τροποποίηση του Καταστατικού164 

II. Λήψη απόφασης από την Γενική Συνέλευση των μετόχων με αυξημένη απαρτία 

και πλειοψηφία165 και αιτιολογία του τρόπου πραγματοποίησης της μείωσης και 

του αποτελέσματος που αυτή θα παράγει, 

III. Έκθεση ορκωτού Ελεγκτή, η οποία θα συνοδεύει την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και στην οποία θα βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρίας να ικανο-

                                                           
163 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 439-40 
164 Παρ. 1 Άρθρου 34 Κ.Ν.2190/1920 
165 Παρ. 3 Άρθρου 29 και Παρ. 2 Άρθρου 31 Κ.Ν.2190/1920 
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ποιήσει τους δανειστές της, εκτός αν με την απόφαση για μείωση, αποφασίζεται 

συγχρόνως αύξηση του κεφαλαίου τουλάχιστον ισόποση, 

IV. Έγκριση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης που συνοδεύεται από την έκθεση 

του Ορκωτού - Ελεγκτή από τον αρμόδιο Νομάρχη, καταχώρησή της στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης. 

 

Σημειώνεται πως Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά τα ανωτέρω νοείται όταν 

οι ζημίες δεν έχουν ξεπεράσει τα όρια που ορίζει ο νόμος. Ειδικότερα, εάν το σύνολο των 

Ιδίων Κεφαλαίων της εταιρίας γίνει κατώτερο του ήμισυ του Μετοχικού Κεφαλαίου, το 

Διοικητικό Συμβούλιο καλείται εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών να αποφασίσει για το μέλλον 

της εταιρίας, εάν θα παρθούν μέτρα άρσης  της ανωτέρω αντιστοιχίας των Ιδίων Κεφαλαίων 

επί του Μετοχικού Κεφαλαίου, ή εάν θα λυθεί η εταιρία (όπως ενδελεχώς θα αναλυθεί σε 

επόμενο Κεφάλαιο της παρούσης). 166 

 

4.6  H Απόσβεση  του  Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

Ως απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου εννοείται η πράξη και διαδικασία απόδοσης στους 

μετόχους της εταιρίας της ονομαστικής αξίας των μετοχών, μέσω της διάθεσης καθαρών 

κερδών ή με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων ειδικών αποθεματικών. Η απόσβεση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου συναντάται κυρίως σε εταιρίες, η οικονομική πορεία των οποίων 

είναι ιδιαιτέρως θετική. Σε καμία περίπτωση δε, η απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου δεν 

συνιστά μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου.167 Η διαδικασία απόσβεσης περιλαμβάνει την 

ελάττωση των στοιχείων του Ενεργητικού της εταιρίας ενώ το Μετοχικό της Κεφάλαιο 

παραμένει σταθερό χωρίς να επιδεινώνει τη θέση τρίτων και δανειστών της εταιρίας. 

Η απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους 

ακόλουθους τρόπους 168: 

I. Με ολοκληρωτική απόσβεση του συνόλου του κεφαλαίου της εταιρίας 

(επιστροφή της αξίας των μετοχών σε όλους τους μετόχους, απαραίτητη προϋπό-

θεση η ύπαρξη σχηματισμένου αποθεματικού για το συνολικό ύψος του κεφαλαί-

ου, 

                                                           
166 Άρθρο 47 και 42γ Κ.Ν.2190/1920 
167 Παρ. 1 Άρθρου 15α Κ.Ν. 2190/1920 
168 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης, 2010, Σελ 230-1 
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II. Με τμηματική απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου (εξ ολοκλήρου απόσβεση 

ορισμένου αριθμού μετοχών, είτε απόσβεση όλων των μετοχών κατά ένα τμήμα 

της αξίας τους), 

III. Με εξαγορά ενός αριθμού μετοχών (καθώς ο αριθμός των μετοχών μειώνεται, η 

αξία των υπολοίπων μετοχών αυξάνεται και το κεφάλαιο παραμένει σταθερό). 

 

Η απόσβεση του Μετοχικού Κεφαλαίου πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης, καταχωρείται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) ενώ υποβάλλεται στις 

προβλεπόμενες διατυπώσεις δημοσιότητας (δημοσίευση στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της 

Εφημερίδας της Κυβέρνησης. Να σημειωθεί πως , απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να 

καθίσταται εφικτή η δυνατότητα της απόσβεσης, αποτελεί η προηγούμενη πρόβλεψή της στο 

καταστατικό της εταιρίας. 

 

4.7   Οι Μέτοχοι και οι Μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας διαιρείται υποχρεωτικά σε ίσα τμήματα που 

ονομάζονται μετοχές, ενώ η κάθε μία μετοχή αποτελεί το ελάχιστο χρηματικό ποσό είσ-

φοράς το οποίο απαιτείται να καταβάλει ένα πρόσωπο, προκειμένου να γίνει μέτοχος της 

εταιρίας. Η συμμετοχή ενός προσώπου στο κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας απεικονίζεται 

από τις μετοχές τις οποίες ο ίδιος κατέχει, καθώς οι μετοχές αποδεικνύουν την μετοχική 

σχέση ή άλλως την εταιρική ιδιότητα του προσώπου έναντι της εταιρίας στην οποία συμμετέ-

χει. Ο ιδιοκτήτης της μετοχής (Μέτοχος) με βάσει τους τίτλους που διαθέτει (μετοχές) ασκεί 

δύο βασικά δικαιώματα απέναντι στην εταιρία 169: 

 

1. Τη συμμετοχή του στα κέρδη της εταιρίας και 

2. Την επιστροφή του κεφαλαίου του 

 

 Έτσι, σύμφωνα με τον αριθμό των μετοχών που διαθέτει ο μέτοχος της εταιρίας και 

του ποσοστού συμμετοχής του στο κεφάλαιο, προσδιορίζεται ανάλογα και η συμμετοχή του 

στη διανομή των κερδών και στην διοίκηση της εταιρίας.  

Η μετοχή λοιπόν είναι ο έγγραφος τίτλος που ενσωματώνει την εταιρική ιδιότητα, 

ενώ, καθώς αποτελεί αξιόγραφο κατατάσσεται στα περιουσιακά αγαθά της εταιρίας. Η 

                                                           
169 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β’,Πομόνης Νικόλαος, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006 Σελ.185 
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μετοχή εκτός από την ονομαστική της αξία, η οποία προκύπτει από την αξία που 

αναγράφεται στον τίτλο της μετοχής και δηλώνει το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που 

εκπροσωπεί, έχει και την πραγματική ή εσωτερική της αξία, η οποία αποτελεί το αποτέλεσμα 

της διαίρεσης της πραγματικής αξίας της περιουσίας της εταιρίας προς το συνολικό αριθμό 

των μετοχών σε μία δεδομένη στιγμή. 170 Ο αριθμός των μετοχών που κατέχει η Ανώνυμη 

Εταιρία καθώς και η ονομαστική αξία των μετοχών πρέπει να αναγράφονται στο 

καταστατικό της εταιρίας. Ως προς την ονομαστική αξία της μετοχής, καταρχάς, δεν υπάρχει 

περιορισμός ως προς τον προσδιορισμό της, πλην όμως θα πρέπει η αξία αυτή να κυμαίνεται 

μεταξύ των κατώτατων και ανώτατων ορίων που ορίζονται σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία.  

Ειδικότερα, η κατώτερη αξία της μετοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 0,30 

λεπτών του ευρώ, ενώ η ανώτατη αξία της ορίζεται το ποσό των 100,00 ευρώ.171 

Η Ανώνυμη εταιρία, ύστερα από απόφαση των Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, 

έχει την ευχέρεια διάθεσης μετοχών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και στους 

εργαζομένους της. Ως σημαντική προϋπόθεση για την εφαρμογή αυτής της δυνατότητας 

αναφέρεται ο προαιρετικός χαρακτήρας της διάθεσης των μετοχών, ενώ το ποσό διάθεσης δε 

θα πρέπει να είναι κατώτερο του 1/10 επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου της 

εταιρίας. Ωστόσο, προκειμένου η εταιρία να προβεί στη διάθεση των μετοχών θα πρέπει 

πρώτα να τις έχει εξαγοράσει. Ως προς το δικαίωμα διάθεσης, η χρονική του διάρκεια 

ορίζεται έως δώδεκα (12) μήνες, ενώ σε περίπτωση που δεν υπάρξει ενδιαφέρον από τα μέλη 

του Δ.Σ. ή τους εργαζομένους, οι μετοχές διατίθενται προς πώληση εντός των επομένων 

δώδεκα (12) μηνών και εάν και πάλι δεν καταστεί δυνατή η διάθεσή τους τότε ακυρώνονται. 

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση διάθεσης μετοχών λόγω αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου.172 

 

4.7.1  Διακρίσεις των Μετοχών και Μεταβίβασή τους   

 

Οι μετοχές, ανάλογα με τα δικαιώματα που παρέχουν στους κατόχους τους διακρίνονται σε 

διάφορες κατηγορίες οι κυριότερες των οποίων είναι οι εξής : 

 

 

                                                           
170 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 411-14 
171 Παρ. 1 Άρθρου 14 ΚΝ.2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από στ’ εδ. Παρ.1 άρθρου 11 Ν.2842/2000 
172 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία, 2012 Σελ. 371-2 
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I.    Ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές  

Η διάκριση των μετοχών σε ονομαστικές και ανώνυμες έχει σημασία κυρίως για τον 

τρόπο μεταβίβασής τους.  

Ονομαστικές καλούνται οι μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν μετοχική σχέση στην 

Α.Ε. και αναφέρεται επάνω σε αυτές το όνομα του δικαιούχου, όπως αυτό αναγράφεται στο 

τηρούμενο Βιβλίο Μετόχων της εταιρίας. Η μεταβίβαση των ονομαστικών μετοχών 

διαφέρει από εκείνη των ανωνύμων μετοχών διότι απαιτείται συμφωνία, παράδοση του 

τίτλου στο όνομα του νέου μετόχου.173 

Σε ειδικές κατηγορίες Ανωνύμων Εταιριών, όπως των Ασφαλιστικών, Τραπεζικών, 

σιδηροδρομικών και αεροπορικών εταιριών ή εταιριών παροχής φωταερίου, παραγωγής και 

διανομής ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, αποχέτευσης, τηλεπικοινωνιακών και ραδιοφω-

νίας οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές, ώστε να είναι γνωστό το όνομα του προσώπου 

που τις κατέχει.174 

Αντιθέτως, Ανώνυμες είναι οι μετοχές οι οποίες ενσωματώνουν μετοχική σχέση 

στην Α.Ε., όμως δεν αναφέρεται επάνω σε αυτές το όνομα του δικαιούχου. Ως μέτοχος μίας 

ανώνυμης μετοχής θεωρείται ότι είναι το πρόσωπο που φέρει τον τίτλο και που είναι κατά 

τεκμήριο ο νόμιμος κύριος της μετοχής (κομιστής). Εάν η εταιρία δεν είναι εισηγμένη στο 

χρηματιστήριο, η μεταβίβαση των μετοχών αυτών γίνεται χωρίς διατυπώσεις και σύμφωνα 

με τους κανόνες που διέπουν την μεταβίβαση κινητού πράγματος (με παράδοση της νομής 

της μετοχής από τον κύριο σε αυτόν που αποκτά κατόπιν συμφωνίας μεταξύ των για τη 

μεταβίβαση της κυριότητας).175 

 

II.    Κοινές, Προνομιούχες και Μετοχές Επικαρπίας  

Οι Κοινές μετοχές είναι οι μετοχές που παρέχουν ίσα δικαιώματα, δηλαδή για τις 

οποίες ισχύει η αρχή της ισότητας των δικαιωμάτων που απορρέουν από κάθε οποιαδήποτε 

κοινή μετοχή όπως το δικαίωμα στη διανομή κερδών, στις αποφάσεις της εταιρίας, στην 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. Ειδικότερα, κάθε κοινή μετοχή παρέχει δικαίωμα 

ψήφου, ενώ τα δικαιώματα πάνω στην περιουσία που απορρέουν από την μετοχή, είναι 

ανάλογα προς το ποσοστό του κεφαλαίου που αντιπροσωπεύει η μετοχή.176 

Οι προνομιούχες μετοχές αναφέρονται στις μετοχές εκείνες οι οποίες ενσωματώνουν 

περισσότερα δικαιώματα – προνόμια έναντι των κοινών μετοχών. Το προνόμιο συνίσταται 

                                                           
173 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β’,Πομόνης Νικόλαος, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006 Σελ.187 
174 Παρ. 2 Άρθρου 11α ΚΝ 2190/1920 
175 Παρ. 5 Άρθρου 8β Κ.Ν.2190/1920 
176 Άρθρο 30 ΚΝ 2190/1920 
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στην μερική ή ολική απόληψη πριν τις κοινές μετοχές, του διανεμόμενου μερίσματος 

(πρώτο μέρισμα), προνομιακή καταβολή μερισμάτων για χρήσεις κατά τις οποίες δεν έγινε 

διανομή μερίσματος, στην προνομιακή απόδοση του προϊόντος της εκκαθάρισης της 

εταιρικής περιουσίας. Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν με ή χωρίς δικαίωμα 

ψήφου, εφόσον αναφέρεται η πρόβλεψη αυτή στο καταστατικό της εταιρίας.177 

Οι μετοχές Επικαρπίας συνίστανται στις μετοχές που χορηγούνται σε 

αντικατάσταση των κοινών μετοχών που έχουν ακυρωθεί λόγω απόσβεσης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου λόγω υπερβολικών κερδών ή αποθεματικών της εταιρίας. Αυτές οι μετοχές 

ενσωματώνουν το δικαιώματα των κοινών μετοχών, με εξαίρεση το δικαίωμα επιστροφής 

της αξίας της εισφοράς κατά την εκκαθάριση και το δικαίωμα συμμετοχής στη διανομής 

του πρώτου μερίσματος, το οποίο εισπράττεται μόνο από τους μετόχους των οποίων οι 

μετοχές δεν έχουν αποσβεσθεί.178 

 

III.    Δεσμευμένες Μετοχές 

Οι δεσμευμένες μετοχές αποτελούν την κατηγορία των μετοχών οι οποίες δύνανται 

κατά την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας να δεσμεύονται όλες ή μέρος αυτών από τους 

κατόχους τους ώστε να μη μπορούν να μεταβιβαστούν ελεύθερα για όσο χρονικό διάστημα 

διαρκεί η δέσμευσή τους. 179 Κύρια διαφοροποίησή τους σε σχέση με τις προαναφερθείσες 

μετοχές αποτελεί η ευχέρεια στην μεταβίβασή τους. Περαιτέρω, το καταστατικό της 

εταιρίας μπορεί να επιτρέπει την έκδοση δεσμευμένων ονομαστικών μετοχών των οποίων η 

μεταβίβαση να εξαρτάται από την έγκριση ή μη της εταιρίας.180 

 

4.7.2  Οι Ιδρυτικοί Τίτλοι    

 

Οι ιδρυτικοί τίτλοι συνίστανται σε εκδιδόμενους κατά την σύσταση της εταιρίας κοινούς 

τίτλους, οι οποίοι χορηγούνται σε μερικούς είτε σε όλους τους ιδρυτές της εταιρίας με τη 

μορφή ανταμοιβής για τις πράξεις τους κατά το στάδιο σύστασης της εταιρίας.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις, είναι δυνατή η έκδοση ιδρυτικών τίτλων κατά τη διάρκεια 

λειτουργίας της εταιρίας, όπως στην περίπτωση όπου οι τίτλοι αυτοί δίδονται σε πρόσωπα 

που έχουν πραγματοποιήσει προς την εταιρία κάποια εισφορά σε είδος, δίδονται δηλαδή ως 

                                                           
177 Άρθρο 3 ΚΝ 2190/1920 
178 Άρθρο 15α ΚΝ 2190/1920 
179 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 369 

180 Παρ. 7 Άρθρο 3 ΚΝ.2190/1920 
181 Άρθρο 9 ΚΝ 2190/1920 
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μία μορφή ανταλλάγματος για αυτή τους την πράξη. Η δε εξακρίβωση και εκτίμηση των 

εισφορών αυτών προς την εταιρία,  πραγματοποιείται από αρμόδια εκτιμητική επιτροπή.181 

Ως προς το περιεχόμενο και τα  δικαιώματα των κατόχων των ιδρυτικών τίτλων, οι 

κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία καθώς δεν εκπροσωπούν κάποιο 

περιουσιακό στοιχείο, ενώ δεν παρέχουν και το δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση της 

εταιρίας, αλλά ούτε και στο προϊόν εκκαθάρισης της περιουσίας της. Οι ιδρυτικοί τίτλοι 

δίδουν στους δικαιούχους τους το αποκλειστικό δικαίωμα απόληψης το ανώτερο του ¼ του 

τμήματος των καθαρών κερδών που απομένει αφού αφαιρεθεί η κράτηση για σχηματισμό 

τακτικού αποθεματικού και του ποσού που απαιτείται για να διανεμηθεί το πρώτο μέρισμα 

προς τους μετόχους της εταιρίας. Τέλος, η εταιρία έχει το δικαίωμα μετά την παρέλευση 

δέκα (10) ετών από την έκδοση των ιδρυτικών τίτλων να τους εξαγοράσει και να τους 

ακυρώσει στην τιμή που το καταστατικό της ορίζει.182 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
182 Ανώνυμες Εταιρίες, Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Εκδόσεις Πάμισος, Σελ.145  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

5.1   Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας 

αποτελεί κύρια προϋπόθεση προκειμένου να αρχίσουν οι διαδικασίες λειτουργίας της. Από 

τη στιγμή δε, που ξεκινά η λειτουργίας της, η Ανώνυμη Εταιρία ως νομικό πρόσωπο καθίσ-

ταται  αυτόματα φορέας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων. Όμως, προκειμένου να γίνει εφικτή 

η άσκηση των δικαιωμάτων και η διεκπεραίωση των υποχρεώσεων της εταιρίας, είναι 

αναγκαία η ύπαρξη κάποιων οργάνων που θα αναλάβουν αυτή την αποστολή και θα εκφρά-

ζουν παράλληλα την βούληση των νομιμοποιούμενων ως επιχειρηματιών φυσικών προσώ-

πων – μετόχων της εταιρίας. 

Έτσι, ο νόμος θεσπίζοντας μία σειρά διατάξεων, έχει ορίσει το είδος, τον αριθμό, το 

σκοπό καθώς και τις αρμοδιότητες των οργάνων αυτών προκειμένου να συγκαλούνται και να 

αποφασίζουν έγκυρα για όλα τα ζητήματα που διέπουν τη λειτουργία και τον έλεγχο της 

Ανώνυμης Εταιρίας.  

Τα όργανα της Ανώνυμης Εταιρίας είναι τρία (3) και περιλαμβάνουν το Διοικητικό 

Συμβούλιο, τη Γενική Συνέλευση των μετόχων και τους Ελεγκτές της. Στη συνέχεια της 

παρούσης, επιχειρείται μία γενική αναφορά ως προς τον ρόλο καθώς και τις αρμοδιότητες 

του κάθε ως άνω οργάνου της Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τα άρθρα 18-40 του 

Κανονιστικού Νόμου 2190/1920. 

 

5.2   Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρίας αποτελεί το συλλογικό όργανο διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της, καθώς είναι επιφορτισμένο με θέματα καθημερινής διοίκησης και 

διαχείρισης της επιχειρηματικής της δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι που 

έχουν τεθεί. Βέβαια, ανώτατο όργανο διοίκησης της Ανώνυμης Εταιρίας είναι η Γενική 
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Συνέλευση των Μετόχων, καθώς όμως αυτή χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα στη 

σύνθεσή της και είναι δυσκίνητη στη λήψη αποφάσεων, έχει αναθέσει το ρόλο της 

καθημερινής διοίκησης στο Διοικητικό Συμβούλιο προκειμένου να υλοποιηθούν οι επιδιωκό-

μενοι στόχοι.183 

 Έτσι, ο διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ανήκει αποκλειστικά 

στην δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία αποφασίζει για τις 

αρμοδιότητες που εκχωρούνται σε αυτό, οι οποίες, περιλαμβανομένου και του αριθμού των 

μελών του, αναγράφονται ρητώς στο καταστατικό της εταιρίας περιλαμβανομένων και 

θεμάτων που σχετίζονται με την λειτουργία του Δ.Σ. Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. 

πραγματοποιείται κατόπιν απαρτίας και πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης, καθώς το Δ.Σ. 

θα πρέπει να έχει την εμπιστοσύνη της Γ.Σ. και να εκφράζει τα συμφέροντα της πλειοψηφίας 

αδιαφορώντας πρακτικά και κατ’ επέκταση για τις απόψεις της μειοψηφίας.184 

 Ως μέλη  του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δυνατό να ορίζονται και πρόσωπα της 

ημεδαπής ή μη, τα οποία δεν είναι μέτοχοι της εταιρίας ή ακόμη και νομικό πρόσωπο με την 

προϋπόθεση ότι το νομικό πρόσωπο έχει ορίσει ένα φυσικό πρόσωπο για την άσκηση των 

εξουσιών του. Επιτρεπόμενος αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται 

τουλάχιστο τρία (3) μέλη και η θητεία τους περατώνεται με τη συμπλήρωση το ανώτερο έξι 

(6) ετών, με δυνατότητα επανεκλογής 185 

 Κατά την πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή των μελών, εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και ο Διευθύνων Σύμβουλος, ενώ οι αποφάσεις 

τους καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις κύριες αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, ως συλλογικού οργάνου,  

περιλαμβάνονται : 

 η διοίκηση της εταιρίας με διεκπεραίωση όλων των τρεχουσών και καθημερινών 

υποθέσεων, εντός των διαγραφομένων από το καταστατικό πλαισίων και ενδεχο-

μένως σχετικών αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, εκτός των υποθέσεων εκείνων 

που με διάταξη νόμου ή από διάταξη του καταστατικού υπήχθησαν στην αρμοδιότητα 

της Γενικής Συνέλευσης, 

 η απεριόριστη αντιπροσωπευτική εξουσία στην εκπροσώπηση της εταιρίας έναντι 

τρίτων και έναντι των μετόχων της, εκτός των πράξεων που βρίσκονται εκτός 

                                                           
183 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β’,Πομόνης Νικόλαος, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006 Σελ.194 
184 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 529 
185 Παρ. 1 Άρθρου 19 ΚΝ 2190/1920 
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εταιρικού σκοπού με τη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων χωρίς αντάλλαγμα από 

το Δ.Σ. στους μετόχους (δωρεές), 186  

 η εκπροσώπηση της εταιρίας δικαστικώς και εξωδίκως187  

 η ανάθεση των εξουσιών διαχείρισης και εκπροσώπησης, καθώς και του εσωτερικού 

ελέγχου τους εταιρίας σε ένα ή περισσότερα μέλη του ή μη μέλη, εφόσον αυτό 

επιτρέπεται από το καταστατικό της εταιρίας.188   

 

Ως προς τις ευθύνες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου αυτές περιλαμβάνουν :189  

 

 την ευθύνη τους έναντι της εταιρίας κατά την διοίκηση των εταιρικών της υποθέ-

σεων, όπως επίσης και την ευθύνη τους για τυχόν παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις επί 

των Οικονομικών της Καταστάσεων, 

 ευθύνη ως προς την εξασφάλιση της σύνταξης και δημοσίευσης των ετήσιων 

λογαριασμών και εκθέσεων όπως ορίζει ο νόμος ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

 ευθύνη για την αυστηρή τήρηση των απορρήτων της εταιρίας, σε περίπτωση που 

κατέστησαν γνωστά, 

 ευθύνη για την μη τήρηση της απαγόρευσης επιδίωξης ιδίων συμφερόντων τους και 

έγκαιρης αποκάλυψής των, μέσα από συναλλαγές της εταιρίας, στα υπόλοιπα μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

 

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν ευθύνονται για τα χρέη της Α.Ε. εκτός αν 

πρόκειται για εταιρία που διαλύθηκε ή συγχωνεύτηκε, οπότε υπάρχει αλληλέγγυα ευθύνη για 

τους οφειλόμενους φόρους της εταιρίας κατά την λύση της. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας, ή διαμέσου 

τηλεδιάσκεψης (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό της),  κάθε φορά που αυτό 

απαιτείται από το νόμο, το καταστατικό, ή τις ανάγκες της εταιρίας. Η συνεδρίαση 

πραγματοποιείται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται 

σε απαρτία και συνεδριάζει εγκαίρως εφόσον παρίστανται στη συνεδρίαση τα μισά του μέλη 

κι ένας ακόμη, ενώ τα μέλη δεν μπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Η λήψη των 

αποφάσεων γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων στη συνεδρίαση μελών, ενώ στην 

                                                           
186 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 495 
187 Παρ.1 Άρθρου 18 ΚΝ 2190/1920 
188 Παρ.3 Άρθρου 22 ΚΝ 2190/1920 
189 Άρθρο 22α ΚΝ 2190/1920 
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περίπτωση προκύψασας ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου δεν υπερισχύει. Οι αποφάσεις 

καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ. ενώ όταν υπάρχει η 

υποχρέωση καταχώρησής στους στο Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) αντίγραφα των πρακτικών 

υποβάλλονται εντός είκοσι (20) ημερών από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. στην αρμόδια αρχή 

(Υπουργείο Εμπορίου).190 

Σε περίπτωση παραίτησης μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και προκειμένου να 

μη βρίσκεται η εταιρία σε αδιέξοδο κάθε φορά που ο αριθμός τους γίνεται μικρότερος των 

τριών (3) μελών, ο νόμος ορίζει την πρόβλεψη από το καταστατικό, εκλογής από τα 

εναπομείναντα και τουλάχιστο τρία (3) μέλη του Δ.Σ., νέων μελών προς αντικατάσταση 

εκείνων που παραιτήθηκαν, απεβίωσαν ή έχουν απολέσει την ιδιότητά τους με οποιοδήποτε 

άλλο τρόπο, η δε θητεία των νέων μελών ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του μέλους που 

έχει αντικατασταθεί. 191  

 Η ανωτέρω απόφαση της εκλογής υποβάλλεται στις προβλεπόμενες διατυπώσεις 

δημοσιότητας, 192 ενώ ανακοινώνεται από το Δ.Σ. στην αμέσως προσεχή Γενική Συνέλευση. 

Ωστόσο, αναπλήρωση μελών Δ.Σ. δεν μπορεί να συντελεστεί από ήδη αναπληρωματικά μέλη 

που εξελέγησαν από τη Γενική Συνέλευση.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις υπηρεσίες που παρέχουν δικαιούνται 

αμοιβή (εφόσον προβλέπεται από το καταστατικό) η οποία δίδεται κατόπιν αποφάσεως της 

Γενικής Συνέλευσης που  εγκρίνει τις Οικονομικές της Καταστάσεις. Η αμοιβή επί των 

κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας λαμβάνεται από το υπόλοιπο των κερδών που απομένει μετά 

την αφαίρεση των προβλεπόμενων κρατήσεων για την δημιουργία του τακτικού 

αποθεματικού και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος. 

Επιπλέον, αμοιβή μπορεί να χορηγηθεί στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για εργασία 

πέραν από αυτή που προκύπτει από την εκτέλεση των προβλεπόμενων ως μέλη καθηκόντων 

τους. Η παρούσα αμοιβή μπορεί να δοθεί με τη μορφή μισθού η έγκριση της οποίας 

υπόκειται στην δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης.193 

 

 

 

 

                                                           
190 Άρθρο 20 ΚΝ 2190/1920 
191 Παρ. 5 Άρθρου 79 3604/2007  
192 Του Άρθρου 7β ΚΝ 2190/1920 
193 Άρθρο 24 ΚΝ 2190/1920 
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5.3   Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

 

Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο αποφασιστικό και 

βουλητικό όργανο της Ανώνυμης Εταιρίας, καθώς είναι η μόνη αρμόδια να προβεί σε 

τροποποιήσεις διατάξεων του καταστατικού (αυξήσεις – μειώσεις Μετοχικού Κεφαλαίου), 

να εγκρίνει τις Οικονομικές της Καταστάσεις της εταιρίας, να προβαίνει σε διάθεση των 

εταιρικών κερδών, να εκδίδει δάνεια με ομολογίες, να προχωρά στη συγχώνευση, διάσπαση, 

μετατροπή, παράταση της διάρκειας ζωής και διάλυσης της εταιρίας,  να διορίζει τα όργανα 

διοίκησής της καθορίζοντας παράλληλα τις αρμοδιότητές τους, να εκλέγει του ελεγκτές της 

εταιρίας και να διορίζει τους εκκαθαριστές της.194  

Η Γενική Συνέλευση δεν αποτελεί τίποτε άλλο από την συγκέντρωση των μετόχων 

της εταιρίας στον ίδιο τόπο και χρόνο ή με αντιπροσώπους, με τη θέληση να συζητήσουν και 

να λάβουν αποφάσεις για τις υποθέσεις της εταιρίας. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων 

συγκροτείται μόνο από πρόσωπα που έχουν κατά το χρόνο σύγκλησής της την ιδιότητα του 

μετόχου της εταιρίας. 

Η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης πραγματοποιείται κατόπιν αποφάσεως (κατά 

πλειοψηφία) από το Διοικητικό Συμβούλιο, ενώ συγκαλείται υποχρεωτικά στην έδρα της 

εταιρίας ή στην περιφέρεια άλλου δήμου εντός του νομού της έδρας, τουλάχιστο μία φορά σε 

κάθε εταιρική χρήση και εντός έξι (6) μηνός από την λήξη της. Για τις εταιρίες με μετοχές 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο η Γ.Σ. μπορεί να συνέρχεται και στην περιφέρεια του δήμου 

όπου βρίσκεται η έδρα της οργανωμένης αγοράς. Επιπλέον, για να έχει τη δυνατότητα λήψης  

αποφάσεων πρέπει να παρευρίσκονται στη Γενική Συνέλευση μέτοχοι που εκπροσωπούν 

τουλάχιστο το 20% του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.  

Η  Γενική Συνέλευση εκτός από τις επαναληπτικές Γ.Σ. πρέπει να καλείται 

τουλάχιστο είκοσι (20) ημέρες από την οριζόμενη ημερομηνία για τη συνεδρίαση χωρίς να 

υπολογίζον-ται η ημέρα της δημοσίευσης της πρόσκλησης και η ημέρα της συνεδρίασης. Η 

πρόσκληση της Γ.Σ. τοιχοκολλάται σε εμφανή θέση του καταστήματος της εταιρίας και 

περιλαμβάνει: 

 

 Τον τόπο σύγκλισης με την ακριβή του διεύθυνση, 

 Τη χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, 

 Τα θέματα της ημερησίας διάταξης, 

                                                           
194 Ανώνυμες Εταιρίες, Έκδοση 14η, Λεοντάρης Μιλτιάδης, 2009, Εκδόσεις Πάμισος, Σελ.64 
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 Τους μετόχους που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, 

 σαφείς οδηγίες του τρόπου συμμετοχής και άσκησης των δικαιωμάτων από τους 

μετόχους αυτοπροσώπως, με αντιπρόσωπο ή από απόσταση. 

 

Ο Τομέας της πληροφόρησης των μετόχων είναι ιδιαίτερα σημαντικός καθώς θα 

πρέπει να λάβουν γνώση για τα θέματα που θα συζητηθούν, την ημέρα, τον τόπο και την ώρα 

της συνεδρίασης. Η ανακοίνωση της πρόσκλησης δημοσιεύεται υποχρεωτικά είκοσι (20) 

ημέρες πριν τη σύγκλιση της Γ.Σ. στο τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε. της Εφημερίδας της 

Κυβέρνησης, σε μία ημερήσια πολιτική εφημερίδα, σε μία (1) ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα και σε μία (1) ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα που εκδίδεται στον τόπο της 

έδρας της Ανώνυμης Εταιρίας. Εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία σύγκλισης της 

Γ.Σ. αντίγραφα των πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης υπόκεινται σε δημοσίευση και 

κατατίθενται στην αρμόδια διεύθυνση της Νομαρχίας. 195 

 

5.3.1  Ακύρωση αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης    

 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι άκυρες και ακυρώνονται από το δικαστήριο, 

στις περιπτώσεις όπου αυτές έχουν ληφθεί κατά παράβαση των διατάξεων που έχουν από το 

νόμο θεσπιστεί και αφορούν στις προϋποθέσεις συγκρότησης και σύγκλησής της, την 

απαρτία ή την πλειοψηφία, ή όταν το περιεχόμενο των αποφάσεων θίγει διατάξεις του 

καταστατικού που αναφέρονται κυρίως στην προστασία των δανειστών της εταιρίας. 

 Το δικαίωμα για την ακύρωση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης έχουν οι 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο και 

κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εφόσον με την ληφθείσα απόφαση εκτίθεται σε 

ποινική δίωξη ή σε υποχρέωση για αποζημίωση. 196 

 

5.3.2  Απαρτία – Πλειοψηφία   

 

Βασική προϋπόθεση προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γενική Συνέλευση 

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

διαμορφώνεται πλειοψηφία. Ειδικότερα : 

                                                           
195 Παρ. 1 και 2 Άρθρου 26 ΚΝ 2190/1920 
196 Άρθρο 35α ΚΝ 2190/1920 
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   Απαρτία  

Η απαρτία (ή συνήθης απαρτία) συνίσταται στο ελάχιστο ποσοστό κεφαλαίου που 

από το νόμο ή το καταστατικό πρέπει υποχρεωτικά να παρίσταται ή να εκπροσωπείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια στις Γενικές Συνελεύσεις προκειμένου η συνεδρίαση να είναι νόμιμη. 

Έτσι, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν σε αυτή 

παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστο το 1/5 του 

καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας στην πρώτη 

Γενική Συνέλευση, τότε η Γενική Συνέλευση συνέρχεται πάλι εντός είκοσι (20) ημερών 

από την ημερομηνία της ματαιωθείσης συνεδρίασης εφόσον έχει προσκληθεί δέκα (10) 

ημέρες πριν, βρίσκεται δε σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα οποιοδήποτε και αν είναι το 

εκπροσωπούμενο στη συνεδρίαση ύψος του καταβεβλημένου κεφαλαίου.197  

 

   Ειδικά η εξαιρετική (ή αυξημένη) Απαρτία 

Εξαιρετική ή αυξημένη απαρτία, απαιτείται για ορισμένα πολύ σοβαρά θέματα, 

όπως η διάλυση της εταιρίας, η έκδοση δανείου με ομολογίες, ή αύξηση του Μετοχικού της 

Κεφαλαίου που δεν προβλέπεται στο καταστατικό της εταιρίας, η μείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου, η μεταβολή της εθνικότητάς της ή του αντικειμένου εργασιών της, η παράταση 

διάρκειας ζωής της, η συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή ή αναβίωση της εταιρίας.  

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και 

συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντες ή αντιπροσωπεύονται στη συνεδρίαση μέτοχοι που 

εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Εάν δεν σχηματιστεί η 

προβλεπόμενη απαρτία, η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου (επαναληπτική 

συνεδρίαση) και βρίσκεται σε απαρτία όταν εκπροσωπείται το 50% του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου,  ενώ εάν και σε αυτή τη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, στην 

επόμενη συ-νεδρίαση απαιτείται εκπροσώπηση του 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου. 198 

 

   Πλειοψηφία 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

ψήφων που αντιπροσωπεύονται σε αυτή, ήτοι 50% και μία (1) ψήφος. Ωστόσο, στις 

περιπτώσεις συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης για την οποία απαιτείται αυξημένη 

απαρτία το ποσοστό της πλειοψηφίας ανέρχεται στα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται. 

                                                           
197 Παρ. 1 και 2 Άρθρου 29 ΚΝ 2190/1920 
198 Άρθρο 29 ΚΝ 2190/1920 
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Παρ όλα αυτά, δεν απαγορεύεται στο καταστατικό της εταιρίας να ορίζονται μεγαλύτερα 

ποσοστά πλειοψηφίας για μερικές ή όλες τις αποφάσεις.    

Αντιθέτως το καταστατικό της εταιρίας δεν επιτρέπεται να ορίζει πλειοψηφία 

μικρότερη από αυτή που απαιτεί ο νόμος (50% συν μία ψήφος).199 

 

5.3.3  Είδη Γενικών Συνελεύσεων  

 

Η Γενική συνέλευση των Μετόχων διακρίνεται σε τακτική, έκτακτη, εξαιρετική ή 

καταστατική, συνήθης και καθολική. Ειδικότερα 200: 

 

I.   Τακτική Γενική Συνέλευση 

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων συνέρχεται υποχρεωτικά εντός 

χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία που έχει λήξει η εταιρική χρήση 

της εταιρίας. Αντικείμενο της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης είναι η έγκριση ή μη των 

ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρίας, η διάθεση των κερδών της, η απαλλαγή 

ή μη των ελεγκτών και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης, η εκλογή νέων μελών Διοικητικού Συμβουλίου και ο διορισμός των 

ελεγκτών της επόμενης εταιρικής χρήσης.  

Στην Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει να παρευρίσκονται μέτοχοι – κάτοχοι του 

20 % του Μετοχικού Κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη πλήρωσης της προϋπόθεσης αυτής η 

Τακτική Γενική Συνέλευση συνεδριάζει εκ νέου χωρίς να απαιτείται ορισμένο ποσοστό 

απαρτίας. 

 

II. Έκτακτη Γενική Συνέλευση 

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση δεν έχει ειδική αρμοδιότητα και δεν συγκαλείται σε 

καθορισμένα χρονικά διαστήματα. Σύγκλιση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης απαντάται σε 

περιπτώσεις όπου : α) το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι συντρέχει λόγος, β) το ζητήσουν 

οι τακτικοί ελεγκτές της εταιρίας, γ) η καθαρή περιουσία της εταιρίας γίνει μικρότερη από το 

50% το καταβεβλημένου της Μετοχικού Κεφαλαίου οπότε η Γενική Συνέλευση συγκαλείται 

με ερώτημα τη λύση ή μη της εταιρίας.  

 

                                                           
199 Άρθρο 31 ΚΝ 2190/1920 
200 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 631-3 
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III.  Εξαιρετική ή Καταστατική Γενική Συνέλευση 

Στην Εξαιρετική Γενική Συνέλευση παίρνονται αποφάσεις σε σημαντικά θέματα 

όπως η τροποποίηση του καταστατικού της εταιρίας. Τα σημαντικότερα θέματα, επί των 

οποίων αποφασίζει η Καταστατική Γενική Συνέλευση αφορούν : α) στη μεταβολή του 

Μετοχικού Κεφαλαίου β) στη μεταβολή του αντικειμένου εργασιών της γ) στην έκδοση 

ομολογιακού δανείου δ) στην αλλαγή έδρας ε) στη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας στ) 

στην παράταση διάρκειας ζωής της ζ) σε θέματα διάσπασης, συγχώνευσης, μετατροπής ή 

αναβίωσης της εταιρίας.  

Για το λόγο ότι τα ανωτέρω θέματα θεωρούνται υψίστης σπουδαιότητας για την 

Ανώνυμη εταιρία, η Γενική της Συνέλευση συνεδριάζει και αποφασίζει με επαυξημένη 

απαρτία και πλειοψηφία. 201 

 

IV. Συνήθης Γενική Συνέλευση 

Συνήθης είναι η Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται και αποφασίζει για θέματα 

όχι τόσο σημαντικά όπως στις περιπτώσεις της εξαιρετικής Γενικής Συνέλευσης. 

 

V. Καθολική Γενική Συνέλευση 

Στην Καθολική Γενική Συνέλευση συγκεντρώνονται όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως 

ή με αντιπροσώπους σε ορισμένο τόπο και χρόνο, εκπροσωπώντας δηλαδή το σύνολο του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας.  

Η συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης επιτρέπεται και χωρίς σχετική πρόβλεψη στο 

καταστατικό της όταν παρίστανται σε αυτή ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν 

το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας. με δικαίωμα ψήφου και δεν αντιλέγει 

κανείς στην πραγματοποίηση της συνεδρίασης και τη λήψη αποφάσεων.  

Η σύγκλισή της Καθολικής Γενικής Συνέλευσης είναι έγκυρη έστω και εάν δεν έχουν 

τηρηθεί οι προθεσμίες δημοσίευσης ή δεν δημοσιεύθηκε καθόλου πρόσκληση, αρκεί να έχει 

ληφθεί απόφαση σε προηγούμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί σύγκλησης 

της Γενικής Συνέλευσης και να έχει οριστεί τόπος, καθώς και ημερομηνίας συνεδρίασης.  

 

 

 

                                                           
201 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 378 
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5.4     Οι Ελεγκτές της Ανώνυμης Εταιρίας   

5.4.1  Ο Εξωτερικός Έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Με δεδομένο το γεγονός ότι στην Ανώνυμη Εταιρία δεν είναι δυνατή η άσκηση ελέγχου και 

η ουσιαστική εποπτεία στη διαχείριση των οικονομικών της από πρόσωπα που συνδέον-ται 

με αυτή, όπως για παράδειγμα οι πολυάριθμοι στις περισσότερες των περιπτώσεων μέτοχοί 

της, καθώς δε, πιθανή άσκηση ελέγχου από μέρους τους θα παρακώλυε την κανονική 

λειτουργία της εταιρίας από τη μία, ενώ θα ήταν πιθανός ο κίνδυνος διαφυγής απορρήτων 

της εταιρίας από τους ίδιους τους μετόχους – ανταγωνιστές της από την άλλη, ο νόμος έχει 

αναθέσει τον έλεγχο της διοίκησής της σε άλλα, διαφορετικά πρόσωπα, τους ελεγκτές. 

Έτσι λοιπόν, ως ελεγκτές της εταιρίας δεν μπορούν να διοριστούν μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, ούτε οι ιδρυτές της ή συγγενείς τους μέχρι και το δεύτερο 

βαθμό, ή υπάλληλοι της εταιρίας, δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών προσώπων 

δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.202  

Επειδή ο τρόπος άσκησης διοίκησης στην εταιρία δεν ενδιαφέρει μόνο τους μετόχους 

αλλά και τους τρίτους (εταιρικούς δανειστές, όσους διαπραγματεύονται τις μετοχές της σε 

οργανωμένη αγορά κλπ), ο νόμος έχει θεσπίσει δύο (2) ειδών εξωτερικού ελέγχου :  

 

 τον τακτικό και 

 τον έκτακτο έλεγχο της εταιρίας 

 

Ο τακτικός έλεγχος της εταιρίας, αποτελεί προϋπόθεση του κύρους της έγκρισης των 

ετήσιων οικονομικών καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων και μπορεί να 

ασκηθεί, ανάλογα με τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας, από ορκωτούς και μη ορκωτούς 

ελεγκτές – λογιστές.  

Ειδικότερα, εάν τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας υπερβαίνουν δύο (2) από τα (3) 

αριθμητικά κριτήρια που ορίζει ο νόμος (σύνολο Ισολογισμού 2.500.000 ευρώ, καθαρός ετή-

σιος κύκλος εργασιών 5.000.000 ευρώ και μέσος όρος απασχολούμενου στη χρήση προσωπι-

κού πενήντα (50) άτομα), οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από 

τουλάχιστο έναν Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή του Σ.Ο.Ε.Λ.203 Εξαιρετικά, για εταιρίες με 

αρχικό κεφάλαιο μεγαλύτερο των 3.000.000 ευρώ οι οικονομικές καταστάσεις της πρώτης 

                                                           
202 Παρ. 4 Άρθρου 37 ΚΝ 2190/1920 
203 Νόμος 2733/1999 
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διαχειριστικής της χρήσης ελέγχονται από Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. Στην περίπτωση 

όμως, όπου τα οικονομικά μεγέθη της εταιρίας δεν υπερβαίνουν τα δύο (2) από τα τρία (3) 

ανωτέρω αριθμητικά κριτήρια και ο καθαρός ετήσιος κύκλος εργασιών δεν ξεπερνά το 

1.000.000 ευρώ, η άσκηση του τακτικού ελέγχου ανατίθεται είτε σε δύο (2) τουλάχιστον 

ελεγκτές, είτε σε έναν (1) Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή.204  

Το έργο των ελεγκτών συνίσταται, στην παρακολούθηση της λογιστικής και 

διαχειριστικής κατάστασης της εταιρίας, ελέγχοντας τις ετήσιες οικονομικές της καταστάσεις 

και τον τρόπο διαχείρισής της από το Διοικητικό Συμβούλιο, πιστοποιώντας παράλληλα ότι 

οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση 

της εταιρίας, ενώ υποβάλλουν στην Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων έκθεση για το 

πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησαν. Επιπροσθέτως, οι ελεγκτές δύνανται να λάβουν 

γνώση επί των λογιστικών βιβλίων της εταιρίας, των πρακτικών των συνεδριάσεων των 

οργάνων διοίκησής της, καθώς και οποιουδήποτε άλλου εγγράφου.205  

Η ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από τις ανωτέρω 

υποχρεώσεις, υπόκεινται σε αστικές και ποινικές ευθύνες. Οι ελεγκτές ευθύνονται έναντι της 

εταιρίας για  κάθε τους πταίσμα, ενώ υποχρεούνται σε αποζημίωση της εταιρίας. Εξάλλου, η 

Γενική Συνέλευση κατά την διαδικασία έγκρισης των Οικονομικών της Καταστάσεων, 

αποφαίνεται, με  ονομαστική ψηφοφορία, για την απαλλαγή των ελεγκτών από κάθε ευθύνη 

αποζημίωσης. Όταν οι ελεγκτές, στα πλαίσια των ποινικών τους ευθυνών, δεν τηρούν 

απόλυτη εχεμύθεια για τα στοιχεία και γεγονότα που έχουν περιέλθει εις γνώσιν τους κατά 

την διεξαγωγή του ελεγκτικού τους έργου, τιμωρούνται με τρίμηνη φυλάκιση ή χρηματικό 

πρόστιμο 1.000 ευρώ, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης δόλου οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται 

αθροιστικά. 206    

Η εκλογή των ελεγκτών της Ανώνυμης Εταιρίας, οι οποίοι εκλέγονται για ένα έτος,   

ανήκει στην αποκλειστική δικαιοδοσία της Γενικής Συνέλευσης, η οποία οφείλει να εκλέξει 

τουλάχιστο δύο (2) τακτικούς και δύο (2) αναπληρωματικούς ελεγκτές. 207 Τα προσόντα των 

εκλεγομένων ελεγκτών συνίστανται σε πτυχιούχους ανώτατων σχολών με άδεια άσκησης οι-

κονομικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου. Στην περίπτωση που οι οικονομι-

κές καταστάσεις της εταιρίας ελέγχονται από Ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, η επιλογή διενερ-

γείται μέσα από λίστα τουλάχιστον έξι (6) Ορκωτών ελεγκτών – λογιστών του Σ.Ο.Ε.Λ., ενώ   

                                                           
204 Άρθρα 36 και 36α ΚΝ 2190/1920 
205 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β΄ Πομόνης Νικόλαος, Εκδ. Σταμούλης, 2006 Σελ.197-8 
206 Άρθρα 63α,β,γ ΚΝ 2190/1920 
207 Ο Τακτικός Έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρίας, Περάκης Ευάγγελος, 1984, Σελ. 32 



  87 

αποκλείεται η δυνατότητα επανεκλογής ίδιου ελεγκτή για περισσότερες από πέντε (5) συνε-

χόμενες διαχειριστικές χρήσεις. 208  

Να σημειωθεί ότι Ανώνυμες εταιρίες που, ανεξάρτητα από το εάν πληρούν ή όχι τα 

ανωτέρω αριθμητικά κριτήρια, δραστηριοποιούνται στον Τραπεζικό, Ασφαλιστικό τομέα, 

καθώς και  εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, 

χρηματοδοτικής μίσθωσης, αθλητικές ανώνυμες εταιρίες και εταιρίες με μετοχές εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο, υπόκεινται αποκλειστικά σε έλεγχο από Ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές.   

Εξαιρετικά, για την πρώτη εταιρική χρήση οι ελεγκτές μπορούν να ορίζονται από το 

καταστατικό της εταιρίας, σε διαφορετική περίπτωση, μπορούν να εκλέγονται από έκτακτη 

Γενική Συνέλευση η οποία συγκαλείται εντός τριμήνου από την σύστασή της εταιρίας.  

Όσον αφορά την αμοιβή των ελεγκτών, αυτή καταβάλλεται από την εταιρία και το 

ύψος της καθορίζεται από την Γενική Συνέλευση. 

Ο έκτακτος  ή διαχειριστικός έλεγχος της εταιρίας διαφέρει από τον τακτικό, καθώς 

απoσκοπεί στην προστασία των συμφερόντων των Μετόχων της μειοψηφίας. Η 

διαφοροποίηση του έκτακτου από το τακτικό έλεγχο συνίσταται από τις ακόλουθες 

παραμέτρους 209: 

o ως προς τον χρόνο διεξαγωγής του, καθώς ο έκτακτος πραγματοποιείται κατόπιν 

συνδρομής ορισμένων προϋποθέσεων, ενώ ο τακτικός είναι μόνιμος και  περιοδικός, 

o ως προς τους ελεγκτές, καθώς στον έκτακτο έλεγχο, οι ελεγκτές ορίζονται από το 

δικαστήριο ενώ στον τακτικό ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, 

o ως προς το αντικείμενο του ελέγχου, καθώς ο έκτακτος εστιάζει σε συγκεκριμένες 

πράξεις διαχείρισης, ενώ ο τακτικός στη λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της 

εταιρίας, 

o ως προς το σκοπό, καθώς ο έκτακτος έλεγχος αποσκοπεί στην προστασία των συμφε-

ρόντων των ενδιαφερομένων προσώπων και της μειοψηφίας των μετόχων, καθώς 

συλλέγεται το αναγκαίο αποδεικτικό υλικό προκειμένου να θεμελιωθεί τυχόν αξίωση 

ή αποζημίωση κατά των μελών του Δ.Σ. της εταιρίας ή κατά άλλων υπευθύνων. 

 

Ο  έκτακτος  έλεγχος αποφασίζεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της περιφέρειας 

στην οποία εδρεύει η Ανώνυμη Εταιρία, ενώ διατάσσεται σε περιπτώσεις όπου 

πιθανολογούνται πράξεις που παραβιάζουν διατάξεις νόμων, του καταστατικού, ή 

                                                           
208 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία 2012, Σελ. 381 
209 Ανώνυμη Εταιρία (Απλή & Εισηγμένη) Βελέντζας Ιωάννης Νομική Τράπεζα 2008 σελ. 689-91 
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αποφάσεων της Γενικής  Συνέλευσης.  Έκτακτος έλεγχος διενεργείται στις περιπτώσεις όπου 

αυτός έχει ζητηθεί από :  

o τους μετόχους της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν τουλάχιστον το 1/20 του 

καταβεβλημένου Μετοχικού της Κεφαλαίου, 

o την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (εφόσον οι μετοχές της εταιρίας είναι είτε εισηγμένες 

σε οργανωμένη αγορά, είτε έχουν αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας προσφοράς στα 

πλαίσια κάλυψης του Μετοχικού της Κεφαλαίου), 

o την Διοικητική αρχή, όταν συντρέχουν ‘σοβαροί λόγοι’ όσον αφορά στην κατάρτιση 

του Ισολογισμού, του καταστατικού, τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, την 

οικονομική της διαχείριση και γενικότερη λειτουργία.  

 

5.4.2  Ο Εσωτερικός Έλεγχος της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Αντικείμενο του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας είναι η οργάνωση και λειτουργία του 

ελέγχου από όργανα της ίδιας εταιρίας, τα οποία αποτελούν παράγοντες της εσωτερικής της 

λειτουργίας όπως η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, οι Διοικητικοί Σύμβουλοι, οι ελεγκτές. 

Ο εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι προαιρετικός ή υποχρεωτικός. Ενώ ο 

προαιρετικός εσωτερικός έλεγχος αποτελεί προϊόν απόφασης της διοίκησης της εταιρίας και 

αφορά στην διαχείριση, επαλήθευση, ανάλωση και διακίνηση των αξιών τόσο εντός της 

εταιρίας όσο και ανάμεσα στην εταιρία και τους τρίτους, ο υποχρεωτικός εσωτερικός έλεγχος 

αφορά στις εταιρίες που οι μετοχές τους είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο. Στα πλαίσια, 

του υποχρεωτικού εσωτερικού ελέγχου, ακολουθούνται διαδικασίες συγκρότησης ειδικής 

υπηρεσίας για την διεξαγωγή του ελέγχου, καθώς η οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου 

αποτελεί προϋπόθεση εισαγωγής των μετοχών της στο Χρηματιστήριο. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές της εταιρίας ορίζονται από το Διοικητικό της Συμβούλιο, ενώ 

κύρια και αποκλειστική τους αποστολή είναι η πιστή παρακολούθηση της εφαρμογής του  

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της εταιρίας, του καταστατικού της, καθώς και της εται-

ρικής και χρηματιστηριακής νομοθεσίας, ενημερώνοντας παράλληλα τουλάχιστο σε τριμηνι-

αία βάση εγγράφως το Διοικητικό Συμβούλιο για τον διενεργούμενο έλεγχο και τα αποτελέσ-

ματά του. Περαιτέρω, συνεργάζονται με τις αρμόδιες Εποπτικές αρχές, παρέχοντας οποιαδή-

ποτε τυχόν πληροφορία τους ζητηθεί, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο το έργο των αρχών 

ως προς την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της εταιρίας.210 

                                                           
210 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Έκδοση Β’, Πομόνης Νικόλαος. Εκ. Σταμούλης 2006, Σελ.198-200 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

6.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο, η σύσταση της Ανώνυμης εταιρίας 

πραγματοποιείται βάσει καθορισμένης από τον νόμο σειράς ενεργειών και διαδικασιών, από 

την σύνταξη δηλαδή του καταστατικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, έως την απόκτηση 

της νομικής της προσωπικότητας, που συντελείται με την καταχώρηση της εταιρίας στο 

Γ.Ε.ΜΗ και την παραλαβή του μοναδικού Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από την αρμόδια 

Δ.Ο.Υ., ο οποίος συνοδεύει την εταιρία καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της και σε όλες τις 

συναλλαγές της με τους τρίτους και τις αρμόδιες αρχές. 

Εκτός όμως από τις ανωτέρω ενέργειες, η κείμενη νομοθεσία ορίζει πως η Ανώνυμη 

Εταιρία για όλες τις πράξεις και συναλλαγές εντός και εκτός του οικονομικού οργανισμού, 

είναι υποχρεωμένη να αποκτήσει τα Εμπορικά της Βιβλία, προκειμένου να καταγράφει και 

να παρακολουθεί τις πράξεις αυτές, αλλά και να συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές της 

Καταστάσεις, από τα δεδομένα των οποίων, διαγράφεται η επιχειρηματική της πορεία και το 

αποτέλεσμά της από έτος σε έτος.   

Στο παρόν κεφάλαιο επιχειρείται μία παρουσίαση των Εμπορικών Βιβλίων της 

Ανώνυμης Εταιρίας, των Ετήσιων Οικονομικών της Καταστάσεων ενώ παρατίθενται οι 

διαδικασίες  δη-μοσίευσής τους. 

 

6.2 Τα Εμπορικά Βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Η Ανώνυμη Εταιρία, αμέσως μετά με την ίδρυσή της και την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

απόκτησης νομικής προσωπικότητας και Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από την Δ.Ο.Υ., 

έχει την υποχρέωση να προβεί στις ενέργειες απόκτησης των Εμπορικών της Βιβλίων. Όλα 

τα Εμπορικά Βιβλία και των ημεδαπών και των αλλοδαπών Ανωνύμων Εταιριών εφόσον 
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λειτουργούν στην Ελλάδα, πρέπει να γράφονται στην Ελληνική γλώσσα, τόσο για λόγους 

εξυπηρέτησης της εταιρικής επιχείρησης, όσο για λόγους διασφάλισης του ελέγχου.211 

Τα Εμπορικά Βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας δεν υπόκεινται στις διαδικασίες 

θεώρησης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. που υπάγεται η έδρα της εταιρίας, καθώς η διαδικασία αυτή 

έχει από ημερομηνία 1/1/2013 καταργηθεί 212, ισχύουν όμως οι διατυπώσεις θεώρησης για 

ορισμένα πρόσθετα βιβλία που τηρούνται ανάλογα με την δραστηριότητα της εταιρίας. 213 Η 

Ανώνυμη Εταιρία υποχρεούται να τηρεί  και να φυλάσσει τα ακόλουθα Εμπορικά βιβλία : 

 Ισοζύγιο Γενικού Αναλυτικών Καθολικών (αναλυτική καταγραφή στο τέλος κάθε 

μήνα των υπολοίπων των λογαριασμών, όπως αυτά προκύπτουν από τις λογιστικές 

εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του μήνα και καταχωρούνται στα 

αναλυτικά ημερολόγια)  

 To Ημερολόγιο Ταμειακών και Συμψηφιστικών Πράξεων (καταχώρηση 

πραγματοποιούμενων στη διάρκεια της χρήσης συναλλαγών) 

 Αναλυτικά Καθολικά (μεταφορά χρεώσεων ή πιστώσεων των λογαριασμών) 

 Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού (καταγραφή λογιστικών πράξεων προκειμένου να 

προσδιοριστεί το αποτέλεσμα της εταιρίας, διαμορφώνοντας παράλληλα τις 

Οικονομικές της Καταστάσεις 

 Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού (καταγραφή της απογραφής τέλους χρήσης, 

καθώς και των Οικονομικών Καταστάσεων του Ισολογισμού, Αποτελεσμάτων 

Χρήσης, Γενικής Εκμετάλλευσης και Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων) 

 Ηλεκτρονικός Φάκελος Ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο (αποθήκευση στο φάκελο 

των δεδομένων όλων των βιβλίων  ήτοι τα Ημερολόγια, το Βιβλίο Απογραφών και 

Ισολογισμού, το μητρώο παγίων). Ο φάκελος ενημερώνεται έως το τέλος του επόμε-

νου μήνα από την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.214   

   

Περαιτέρω και υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η Ανώνυμη Εταιρία τηρεί και τα 

ακόλουθα Εμπορικά Βιβλία : 

 Βιβλίο Αποθήκης 215 

                                                           
211 Παρ. 3 Άρθρου 41 ΚΝ 2190/1920  
212 Ν. 4093/2012 Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) 
213 Παρ. 23 Άρθρο 4 Κ.Φ.Α.Σ. 
214 Παρ. 11 Ν. 4093/2012 (Κ.Φ.Α.Σ.) 
215 Αρθρο 8 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) 
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 Βιβλίο Επενδύσεων (παρακολούθηση κατά αναπτυξιακό νόμο εξωλογιστικά, οι 

παραγωγικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται, καθώς και οι αφορολόγητές τους 

εκπτώσεις) 

Πέραν όμως από τα ανωτέρω Εμπορικά Βιβλία, η Ανώνυμη Εταιρία, προκειμένου να 

καταγράφει τις αποφάσεις που λαμβάνονται σχετικά με τη διοίκηση και την ευόδωση των 

σκοπών και στόχων της, υποχρεούται να τηρεί τα ακόλουθα Εμπορικά Βιβλία : 

  Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου (καταγραφή αποφάσεων που παίρ-

νονται από το Διοικητικό Συμβούλιο) 

 Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης (καταγραφή των προσώπων που 

συμμετέχουν στην Γενική Συνέλευση των Μετόχων, του κεφαλαίου που αντιπρο-

σωπεύουν, καθώς και των ληφθέντων αποφάσεων) 

 Βιβλίο Μετόχων (καταγραφή των πλήρη στοιχείων των μετόχων – κατόχων ονο-

μαστικών μετοχών) 

 Βιβλίο Μετοχών (καταγραφή των τίτλων των μετοχών κατά αριθμητική σειρά και 

σειρά έκδοσης). 

 

6.3  Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις   

 

Οι Ανώνυμες εταιρίες στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης υποχρεούνται στην σύνταξη και 

δημοσίευση των Ετήσιων Οικονομικών τους Καταστάσεων.   

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις πρέπει να πληρούν μία σειρά γενικών αρχών 

και ειδικότερα216 : 

I. Την αρχή της απόλυτης σαφήνειας (ως προς την πραγματική εικόνα της περιου-

σιακής διάρθρωσης, χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της 

εταιρίας),217 

II. την αρχή της αλήθειας (εμφάνιση της πραγματικής εικόνας της εταιρικής περι-

ουσίας σύμφωνα με τους κανόνες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων),218 

III. την αρχή της συντηρητικότητας (επιλογή της μεθόδου, ανάμεσα στις μεθόδους 

αποτίμησης και προσδιορισμού των αποτελεσμάτων χρήσης κατά τις οποίες η 

περιουσιακή κατάσταση εμφανίζεται λιγότερο ευνοϊκή,  

IV. την αρχή της ομοιογένειας (ομοιογενή στοιχεία σε κάθε εμφανιζόμενο κονδύλιο)  

                                                           
216 Ανώνυμη Εταιρία Απλή και Εισηγμένη, Βελέντζας Ιωάννης, IUS Νομική Τράπεζα 2008, Σελ. 720-23 
217 Παρ. 2 Άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920 και Βούτσης, Σελ. 193 
218 Παρ. 3 Άρθρου 42α εδ. 1 ΚΝ 2190/1920 
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V. την αρχή της συνέχειας (μεταφορά της αξίας των περιουσιακών στοιχείων στους 

λογαριασμούς της νέας εταιρικής χρήσης, ίδιες μέθοδοι από χρήση σε χρήση 

αποτίμησης, απόσβεσης περιουσιακών στοιχείων προκειμένου να καταρτισθεί ο 

Ισολογισμός), 

VI. την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων ( καταλογισμός εσόδων – εξόδων στη 

χρήση που αυτά πραγματοποιήθηκαν), 

VII. την αρχή του ενιαίου (ενιαία απεικόνιση ολόκληρης της εταιρικής περιουσίας ακόμη 

και σε περίπτωση ύπαρξης υποκαταστημάτων ή περισσότερων κλάδων), 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις 

περιλαμβάνουν  : 

 

            Τον Ισολογισμό της Εταιρίας 219 

Αποτελεί μία συνοπτική απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρίας 

κατά το τέλος της εταιρικής της χρήσης, η οποία διακρίνεται από απόλυτη ακρίβεια και 

σαφήνεια, καθώς οι εγγραφές στηρίζονται σε πλήρη και συγκεκριμένα οικονομικά 

στοιχεία, βοηθώντας με αυτό τον τρόπο τους μετόχους, κάθε ενδιαφερόμενο ή τρίτο να 

εξάγουν με ευκολία, ασφάλεια και σαφήνεια την οικονομική κατάσταση της εταιρίας σε 

μία δεδομένη χρονική στιγμή, ενώ παράλληλα αποφεύγονται διανομές ανύπαρκτων ή 

υπερβολικών κερδών. Απαραίτητα προϋπόθεση κατάρτισης του Ισολογισμού αποτελεί η 

σύνταξη απογραφής, καθώς μέσω αυτής απεικονίζεται λεπτομερώς η περιουσιακή 

κατάσταση της εταιρίας. 

 

           Τον λογαριασμό « Αποτελέσματα Χρήσης » 220  

Συντάσσεται μαζί με τον Ισολογισμό της εταιρίας και εμφανίζει τα 

πραγματοποιηθέντα στην κλειόμενη χρήση έσοδα και έξοδα, ώστε με την αφαίρεση των 

μεν από τα δε να προκύπτει το κέρδος ή η ζημία από τη χρήση. Στο ίδιο αποτέλεσμα 

καταλήγει και ο Ισολογισμός, με τη διαφορά πως, ενώ ο Ισολογισμός δίνει στατική ει-

κόνα του κέρδους ή της ζημίας, ο λογαριασμός « Αποτελέσματα Χρήσης » καθορίζει τις 

πηγές προέλευσης του κέρδους ή της ζημίας. 

 

 

                                                           
219 Άρθρα 42 , 42α ΚΝ 2190/1920 
220 Άρθρο 42β ΚΝ 2190/1920 
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             Τον Πίνακα Διάθεσης Αποτελεσμάτων 221 

Αναγράφονται τα κέρδη ή ζημίες της χρήσης και προτείνεται η σειρά διάθεσης 

των κερδών ή υπάρχουν ή η κάλυψη των ζημιών. 

 

             Το Προσάρτημα 

Αναφορά σε διάφορες πρόσθετες πληροφορίες, όπως, ακολουθούμενοι μέθοδοι 

αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, 222 μέθοδοι κατά των υπολογισμό των 

αποσβέσεων, οφειλόμενα ποσά φόρων κ.λπ. 

 

Για τις Ανώνυμες Εταιρίες που ελέγχονται από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, 

όπως Ανώνυμες Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, Χρηματοπιστωτικά 

Ιδρύματα, εταιρίες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), προβλέπεται 

επιπλέον η κατάρτιση 223: 

 

            Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων  

Μεταβολές που έχουν επέλθει στα Ίδια Κεφάλαια της εταιρίας μεταξύ των δύο 

Ισολογισμών (προηγούμενης και κλειόμενης  χρήσης), η οποία αντιπροσωπεύει το σύνο-

λο από τα κέρδη και τις ζημίες που δημιουργήθηκαν από τις δραστηριότητες της εταιρί-

ας κατά τη διάρκεια της χρήσης (εξαιρουμένων τυχόν μεταβολών που προέρχονται από 

κεφαλαιουχικές συναλλαγές της εταιρίας με τους μετόχους της όπως εισφορές για αύξη-

ση Μετοχικού Κεφαλαίου, καταβολές εταιρίας σε μετόχους από μείωση Μετοχικού 

Κεφαλαίου, μερίσματα κ.λπ.) 

 

            Κατάστασης Ταμειακών Ροών 

Πληροφορίες ως προς τις μεταβολές της χρηματοοικονομικής δομής της εταιρίας 

και τη μεταβολή της καθαρής της περιουσίας, μέσα από την παρουσίαση των Ταμιακών 

Ροών της από Λειτουργικές, Επενδυτικές, Χρηματοδοτικές δραστηριότητες, καθώς και 

απεικόνιση της ικανότητας της εταιρίας να δημιουργεί ταμιακά διαθέσιμα και ταμειακά 

ισοδύναμα.224   

 

                                                           
221 Παρ. 2 Άρθρου 42δ ΚΝ 2190/1920 
222 Κατ’ Άρθρο 43α ΚΝ 2190/1920 
223 Ανώνυμη Εταιρία Απλή και Εισηγμένη, Βελέντζας Ιωάννης, IUS Νομική Τράπεζα 2008, Σελ. 735 
224 Δ.Λ.Π. 7 (Καταστάσεις Ταμιακών Ροών) 
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            Σημειώσεων και επεξηγηματικών σημειώσεων  

Επεξηγηματικές και πρόσθετες αναλύσεις και πληροφορίες  επί των 

γνωστοποιούμενων στοιχείων στις Οικονομικές Καταστάσεις (συναλλαγές με 

συνδεδεμένες επιχειρήσεις, περίληψη των σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων, 

βάση ή βάσεις αποτίμησης που υιοθετήθηκαν για να καταρτιστούν οι Οικονομικές 

Καταστάσεις όπως λ.χ. με το ιστορικό ή το τρέχον κόστος, την εύλογη αξία ή την 

καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, την πολιτική αντιμετώπισης κινδύνων κ.λπ.) 

 

6.3.1  Έγκριση και δημοσιότητα των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων   

 

Η κατάρτιση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, ως πράξη διαχείρισης, υπάγεται 

στην εξουσία του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο αποφασίζει για την έγκρισή τους. Στη 

συνέχεια, οι εγκριθείσες από το Δ.Σ. Οικονομικές Καταστάσεις θεωρούνται – υπογράφονται 

από 225: 

 τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του, 

 τον διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλό του και 

 τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση λογιστηρίου 

 

Σε περίπτωση που από αμέλεια τα παραπάνω πρόσωπα υπέγραψαν ως νόμιμες τις  

Οικονομικές Καταστάσεις, ενώ αυτές έχουν καταρτιστεί σε παράβαση των κείμενων 

διατάξεων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης έως τριών (3) μηνών ή χρηματικό πρόστιμο 1.000 

ευρώ. 226 

Σύμφωνα με το νόμο και με βάση τις εκθέσεις ελέγχου των ελεγκτών της Ανώνυμης 

Εταιρίας, οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (εκτός του Προσαρτήματος) υποβάλλονται 

σε δημοσιότητα. 227Αντίγραφα των Οικονομικών Καταστάσεων υποβάλλονται στη Νομαρχία 

είκοσι (20) ημέρες προτού συνεδριάσει η Γενική Συνέλευση των Μετόχων η οποία προχωρά 

στην έγκριση ή μη των Καταστάσεων. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της αρμόδιας 

υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ η οποία καταχωρεί τις Οικονομικές Καταστάσεις και τις δημοσιεύει στον 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. Η αρμόδια υπηρεσία καταχώρησης αποστέλλει ανακοίνωση 

στο Εθνικό Τυπογραφείο για την σχετική καταχώρηση στο Γ.Ε.ΜΗ. Προϋπόθεση αποστολής 

                                                           
225 Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών ΣΤ’ Έκδοση, Σκαλίδης Λευτέρης, IUS 2007, Σελ. 523-4 
224 Εδάφ. Α Άρθρου 63 β ΚΝ 2190/1920 
226 Άρθρο 43β ΚΝ 2190/1920 
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της ανακοίνωσης στο Εθνικό Τυπογραφείο, αποτελεί η πληρωμή από την Ανώνυμη Εταιρία 

των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών – Ε.Π.Ε. και Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου. 228 

Στις εταιρίες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) ή ελέγχονται 

από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές, υποβάλλεται προς δημοσίευση, μαζί με τις Ετήσιες Οι-

κονομικές τους Καταστάσεις (ήτοι : Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης 

Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων, Κατάσταση Ταμειακών Ροών, 

πλην του Προσαρτήματος) και το Πιστοποιητικό Ελέγχου.229   

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           
228 Παρ. 2 Άρθρου 13 Ν. 3419/2005 ΦΕΚ 297/Α’/6.12.05 
229 Παρ. 4 Άρθρου 43β ΚΝ 2190/1920 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

Η ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

 7.1  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Όπως έχει αναφερθεί σε προηγούμενα κεφάλαια, η Ανώνυμη Εταιρία αποτελεί μία γνήσια 

μορφή κεφαλαιουχικής εταιρίας. Το γεγονός αυτό, για την Ανώνυμη Εταιρία έχει ως 

αποτέλεσμα, τα πρόσωπα των μετόχων να είναι αδιάφορα σε αυτήν και σημασία να έχει μόνο 

η καταβολή της εισφοράς τους. Στον Κεφαλαιουχικό χαρακτήρα της Ανώνυμης Εταιρίας 

ανταποκρίνονται και οι λόγοι λύσης της, καθώς και τυχόν μεταβολή στα πρόσωπα των 

μετόχων όπως η πτώχευση, ο θάνατος.  

Έτσι, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την νομοθεσία, τυχόν μονομερής δήλωση 

των άνω προσώπων για λύση της εταιρίας κατόπιν καταγγελίας δεν συνιστά λόγο λύσης 

όπως συμβαίνει με τις προσωπικές εταιρίες.  

Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η καταγραφή και ανάλυση των διατάξεων του 

Κανονιστικού Νόμου 2190/1920 που ρυθμίζουν τις περιπτώσεις Λύσης και Εκκαθάρισης των 

Ανωνύμων Εταιριών. Ειδικότερα, περιγράφονται οι παράγοντες και οι αιτίες που πρέπει να 

υφίστανται, ώστε η Α.Ε. να οδηγηθεί σε λύση, καθώς και τα καθήκοντα των Εκκαθαριστών 

στον τρόπο που διενεργείται η Εκκαθάριση, τόσο ως προς τους μετόχους της εταιρίας, όσο 

και ως προς την περάτωση των συναλλαγών της εταιρίας με τον Εμπορικό κόσμο και τους 

αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς. Περαιτέρω, ερευνάται η περίπτωση της Ειδικής Εκκαθά-

ρισης όπου καταγράφεται το νομικό πλαίσιο που τη διέπει. 

 

7.2  Διαπιστώσεις - αιτίες που συνιστούν τη Λύση της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Σύμφωνα με τον Κανονιστικό Νόμο 2190/1920, εάν κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού της 

εταιρίας διαπιστωθεί πως το ποσοστό συμμετοχής του συνόλου των Ιδίων Κεφαλαίων της 

προς το σύνολο του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας έχει γίνει κατώτερο από το ήμισυ 

αυτού, θα πρέπει το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου να 

ενεργοποιηθούν τα στελέχη της Διοίκησης (Δ.Σ.) και να προσκαλέσουν τους μετόχους να 
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παρευρεθούν στην συνεδρίαση της Γ.Σ. των μετόχων προκειμένου αρχικά το θέμα να τεθεί 

προς συζήτηση.230 

Μία ενδεχόμενη παραβίαση του ανωτέρω ορίου ασφαλείας, προφανώς εξαιτίας και 

της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης της εταιρίας και  προκειμένου να αποκατασταθεί το 

Μετοχικό Κεφάλαιο ως στοιχείο ευθύνης προς τους τρίτους (εταιρικούς δανειστές) , 

σημαίνει πως κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης με βάσει τα προτεινόμενα μέτρα 

του Διοικητικού Συμβουλίου προς του μετόχους, πρέπει να τεθούν προς έγκριση πρακτικές 

άμεσης εφαρμογής μέτρων ώστε να αποφασισθεί η  εξομάλυνση της σχέσης Ιδίων Κεφαλαί-

ων προς Μετοχικό Κεφάλαιο, όπως η μείωση του Μ.Κ., σε διαφορετική περίπτωση, η 

εταιρία πρέπει να  οδηγηθεί σε διάλυση και παράλληλα να μπει σε τροχιά εκκαθάρισης.231  

Προϋποθέσεις για Άμεση Λύση της Ανώνυμης Εταιρίας, συνιστούν οι ακόλουθες 

περιπτώσεις 232 :  

 

I. Λήξη του χρόνου διάρκειάς της  

Ο χρόνος διάρκειας είναι πάντα ορισμένος όπως αυτός καθορίζεται στο καταστατικό 

σύστασης της εταιρίας. Είναι όμως δυνατή η ανανέωση – παράταση του χρόνου 

διάρκειάς της εφόσον η απόφαση της Γ.Σ. (που καταγράφεται στο βιβλίο πρακτικών Γ.Σ) 

και η δημοσίευσή της έχουν τελεστεί πριν από την αρχική λήξη διάρκειάς της, σε 

διαφορετική περίπτωση η εταιρία, εισέρχεται αυτόματα σε στάδιο εκκαθάρισης. 

Επιστροφή της εταιρίας στην παραγωγική διαδικασία γίνεται μόνο στην περίπτωση 

αναβίωσής της. Προκειμένου να παραταθεί η διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, πρέπει 

να υφίσταται πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση (παρών τα 2/3 εκπροσωπούμενων 

ψήφων) και η σχετική απαρτία ( παρουσία μετόχων κατόχων  2/3 μετοχικού κεφαλαίου 

που καταβλήθηκε). Δημοσίευση δεν απαιτείται, εφόσον έχει ήδη δημοσιευθεί το αρχικό 

της καταστατικό, στο οποίο αναφέρεται ο χρόνος διάρκειάς της. 233 

 

II. Απόφασης από τη Γενική Συνέλευση  

Καταχώρηση της απόφασης στο βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης. Η απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης είναι ισχυρή όταν πληρούνται οι  προϋποθέσεις πλειοψηφίας και 

                                                           
230 Άρθρο 47 ΚΝ 2190/1920 
231 Το δίκαιο της Α.Ε., Τόμος 7 Σκούρας Θ σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλιοθήκη 2005 Σελ. 34-35 
232  Άρθρο 47α ΚΝ 2190/1920  
233  Ανώνυμες Εταιρίες 14η έκδοση, Λεοντάρης Μιλτιάδης Εκδόσεις Πάμισος 2009 Σελ.33 
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απαρτίας που προαναφέρθηκαν και η λήψη της έχει γίνει πριν λήξει ο αρχικός χρόνος 

διάρκειάς της – οπότε και συντρέχει περίπτωση πρόωρης λύσης. Η δημοσίευση είναι 

υποχρεωτική. Το δικαστήριο ακυρώνει την απόφαση εάν έχουν παραβιαστεί θεμελιώδεις 

διαδικαστικοί κανόνες. 234  

 

III. Κήρυξης της εταιρίας σε κατάσταση Πτώχευσης  

Κύρια προϋπόθεση αποτελεί η αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της, οι οποίες 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές (αδυναμία πληρωμής – παύση πληρωμών  

εμπορικών χρεών) ενώ η στάση της αυτή είναι μόνιμη και δεν εμπεριέχει δόλο. Η ανα-

κοίνωση πτώχευσης της εταιρίας είναι αρμοδιότητα του δικαστηρίου και υπόκειται σε 

δημοσίευση, η δε λύση της αποτελεί το φυσικό επακόλουθο της ανακοίνωσης αυτής.235 

 Το εταιρικό δίκαιο εντάσσει την πτωχεύσασα εταιρία στο νομικό καθεστώς της 

εταιρικής εκκαθάρισης αφού έχει καθιερώσει την εξεταζόμενη αυτή περίπτωση ως 

λόγο λύσης. Εξαιρετικά στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται οι κανόνες της πτωχε-

υτικής διαδικασίας και όχι της εκκαθάρισης του εταιρικού δικαίου που ισχύει για 

όλες τις Ανώνυμες Εταιρίες οι οποίες λύονται για λόγους εκτός πτώχευσης, ωστόσο 

ισχύει το νομικό καθεστώς της εκκαθάρισης.236 

Την δικαιοδοσία ως προς την διαχείριση της εταιρικής περιουσίας του οφειλέτη την 

κατέχει ο σύνδικος πτώχευσης που καθορίζεται από το δικαστήριο, εφόσον δε, μετά 

το πέρας της διαδικασίας αυτής απομείνει εταιρική περιουσία, είναι δυνατή η 

εκκαθάρισή της. Ο λόγος εφαρμογής της διαδικασίας αυτής, είναι να προστατευθεί 

πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον (λόγοι πέραν της αυτονομίας του νομικού 

προσώπου της εταιρίας).237 

 

Εξαιρετικά, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια, λύση της Ανώνυμης Εταιρίας, μπορεί να 

επέλθει έπειτα από απόφαση του δικαστηρίου το οποίο είναι αρμόδιο για την τοποθέτηση 

εκκαθαριστή.  

Σε περίπτωση που το καταστατικό της εταιρίας δεν αναφέρει το πρόσωπο που θα 

επωμισθεί την εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας λόγω λύσης, προσωρινά, μπορεί να 

                                                           
234 Παρ. 1 Άρθρου 35α ΚΝ 2190/1920 
235 Ανώνυμη Εταιρία (απλή & εισηγμένη) Βελέντζας Ι. Νομική Τράπεζα 2008 Σελ. 857-859 
236 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομ. Βιβλ. 2005 Σελ.54,55,105 
237 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομ. Βιβλ. 2005 Σελ. 53 
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επιληφθεί αυτής της αρμοδιότητας το Διοικητικό Συμβούλιο και να ληφθεί απόφαση άμεσα 

από τη Γενική Συνέλευση προκειμένου να ορισθεί ο εκκαθαριστής.238 

Εταιρίες που επιδιώκουν να μετασχηματιστούν, αποφασίζοντας να συγχωνευθούν με 

απορρόφησή τους από άλλη εταιρία ή να συσταθεί νέα εταιρία, 239 να διασπαστούν μέσω 

απορρόφησης από άλλες εταιρίες, ή να συσταθούν νέες , 240 εφόσον δε, έχουν οδηγηθεί σε 

λύση πληρώντας τα προβλεπόμενα κριτήρια (εκτός της πτώχευσης, εκτός εάν έχουν τελικώς  

συμβιβασθεί ή αποκατασταθεί),  είναι αδύνατο να συντελέσουν τις μετασχηματισμούς τους  

ενώ εξελίσσεται η διανομή του « προϊόντος της εκκαθάρισης ».241 

 

7.2.1  Ειδικά η αναβίωση της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Η αναβίωση της Ανώνυμης Εταιρίας είναι εφικτή σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, με την 

προϋπόθεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία και απαρτία. Με την αναβίω-

ση ο νομοθέτης εννοεί την ευχέρεια της εταιρίας να επανεντάξει στους κόλπους της την 

παραγωγική της δραστηριότητα ως σκοπό, κι έτσι να παραιτηθεί της εκκαθάρισης. Η 

πρακτική αυτή μπορεί να λειτουργήσει μόνο όταν οι εκκαθαριστές δεν έχουν ξεκινήσει να 

διανέμουν το  λεγόμενο « προϊόν της εκκαθάρισης » στους μετόχους, δηλαδή την  

υπολειπόμενη περιουσία της εταιρίας σε ρευστοποιήσιμη μορφή  ύστερα  από την είσπραξη 

των απαιτήσεών της και την ικανοποίηση των εταιρικών της δανειστών.242 

Αναβίωση της εταιρίας που βρίσκεται σε κατάσταση πτώχευσης είναι δυνατή, είτε 

εφόσον έχει οδηγηθεί σε πτωχευτικό συμβιβασμό μέσω αμοιβαίων υποχωρήσεων σε 

απαιτήσεις μεταξύ χρεών εταιρίας και εμπορικών δανειστών, είτε έχει επέλθει  

αποκατάσταση, έχουν δηλαδή εξοφληθεί όλοι οι πτωχευτικοί της πιστωτές κατά κεφάλαιο 

και τόκο από τότε που αποφασίσθηκε δικαστικώς η πτώχευση της εταιρίας.243 

 

7.3   Λύση της Ανώνυμης Εταιρίας με Δικαστική Απόφαση  

 

Σε περίπτωση που η Ανώνυμη Εταιρία λύεται έπειτα από απόφαση του Δικαστηρίου, όπως 

θα αναλυθεί στη συνέχεια, διακρίνονται οι ακόλουθες δύο περιπτώσεις : 

                                                           
238 Παρ. 3 Άρθρου 47α ΚΝ 2190/1920 
239 Άρθρα 68-78,80 ΚΝ 2190/1920 
240 Άρθρα 81-87,88,89 ΚΝ 2190/1920 
241 Παράγραφοι 5 και 6 του Άρθρου 47α ΚΝ.2190/1920 
242 Συστάσεις-Μετατροπές-Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων, Καραγιάννης Δ. Εκδ. Καραγιάννη, 2010, Σελ.465 
243 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλ. 2005 Σελ 59-60  
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1)  Η λύση της εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση του έχοντος έννομο 

συμφέρον και 

2)  Η λύση της  εταιρίας με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων. 

 

 

7.3.1  Λύση της Ανώνυμης Εταιρίας με Δικαστική Απόφαση μετά από 

          αίτηση του έχοντος έννομο συμφέρον 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,  η καθ’ ύλη αρμοδιότητα για την λύση της Ανώνυμης 

Εταιρίας με δικαστική απόφαση, ανήκει στο Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, 

το οποίο αποφασίζει τη λύση όταν παραβιάζονται ουσιαστικές διατάξεις της νομοθεσίας ήτοι  

244: 

 Της μη κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρίας κατά ένα μέρος του ή στο 

σύνολό του, 

 της μείωσης της ποσοστιαίας συμμετοχής των Ιδίων Κεφαλαίων προς το Μετοχικό Κε-

φάλαιο, όταν αυτό έχει γίνει κατώτερο του 1/10 του Μετοχικού Κεφαλαίου και δεν έχει 

ληφθεί ειδική μέριμνα από το Διοικητικό Συμβούλιο για ενεργοποίηση μέτρων αποκα-

τάστασης της σχέσης αυτής, 

 μη σύμφωνο προς τη νομοθεσία ελάχιστο όριο Μετοχικού Κεφαλαίου (ήτοι 24.000 

ευρώ), 

 μη έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων από την Γενική Συνέλευση και 

παράλληλη κατάθεσή τους προς καταχώρηση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) 

το ελάχιστο για τρείς (3) συνεχείς περιόδους διαχείρισης.  

 

Προκειμένου η αρμόδια δικαστική αρχή να διατάξει τη λύση της Ανώνυμης Εταιρίας, 

υποβάλλεται αίτηση (υπόκειται σε δημοσιότητα) για λύση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της 

έδρας της εταιρίας από πρόσωπο το οποίο, εξαιτίας της οιασδήποτε σχέσης του με την 

εταιρία, φρονεί πως θίγονται τα όποια συμφέροντά του απορρέουν από τη σχέση αυτή, έχει 

δηλαδή έννομο συμφέρον.  

                                                           
244 Παρ.1 Άρθρου 48 ΚΝ 2190/1920 όπως έχει αντικατασταθεί από το Άρθρο 56 Ν.3604/2007 
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 Βάσει της ανωτέρω αίτησης, το δικαστήριο, κατά την « διαδικασία τους εκούσιας 

δικαιοδοσίας »  245 και με το κύρος που το περιβάλλει προβαίνει στην εξέταση της αίτησης  

και αφού αναγνωρίσει τη νομιμότητα ή μη των εκτιθεμένων του αιτούντα, εκδίδει τη σχετική 

του απόφαση διατάζοντας την εφαρμογή των κυρώσεων κατά της εταιρίας.  

Σε κάθε περίπτωση πάντως, προκειμένου να τακτοποιηθούν οι ανωτέρω παραλείψεις 

και παραβιάσεις από την εταιρία, το δικαστήριο προτού ανακοινώσει την απόφασή του, κατά 

την κρίση του, δύναται να χορηγήσει προθεσμία από δύο (2) έως έξι (6) μήνες με δυνατότητα 

παράτασης για ακόμη τρείς (3) μήνες, ενώ έχει τη δυνατότητα να επιβάλλει το διακανονισμό 

των εταιρικών υποθέσεων.246 

 

7.3.2  Λύση της Ανώνυμης Εταιρίας με Δικαστική Απόφαση μετά από 

      αίτηση των Μετόχων 

  

Στην περίπτωση δικαστικής απόφασης για λύση της Ανώνυμης Εταιρίας ύστερα από αίτηση 

των Μετόχων, η κείμενη νομοθεσία ορίζει καθορισμένες προϋποθέσεις προκειμένου η αγωγή 

των μετόχων να καταστεί εφικτή. 

Η κύρια προϋπόθεση που αναφέρεται στο νόμο, απαιτεί, πως οι ενάγοντες μέτοχοι (ή 

μέτοχος) θα πρέπει να κατέχουν τουλάχιστον του (1/3) του καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου της εταιρίας και η αγωγή τους να αιτιολογείται από συνδρομή  «σπουδαίου 

λόγου» στο βαθμό που η Ανώνυμη Εταιρία έχει απολέσει κάθε πιθανότητα να συνεχίσει τη 

λειτουργία της (εξαιρούνται οι Ανώνυμες Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες 

στο Χρηματιστήριο).  

 Ως σπουδαίος λόγος προβάλλεται, είτε η ανυπαρξία κάθε δυνατού τρόπου ώστε η 

Γενική Συνέλευση να μπορεί να εκλέξει το Διοικητικό της Συμβούλιο, είτε η ολοκληρωτική 

αδυναμία να διατηρηθεί η εταιρία ζωντανή, μία κατάσταση, τα αίτια της οποίας εντοπίζονται 

στην κατοχή ίσων μετοχών από τους μετόχους.247 

Οι ίσες συμμετοχές 50:50 συναντώνται στις διμελείς Ανώνυμες Εταιρίες ή σε εκείνες 

στις οποίες ο μοναδικός μέτοχος μεταβιβάζει τις μετοχές του στα τέκνα του λόγω 

κληρονομικής διαδοχής, είτε σε δύο νέους μετόχους μετά από αγοραπωλησία των μετοχών 

του. Στις περιπτώσεις αυτές οι μέτοχοι ύστερα από διαφωνία τους στις εταιρικές υποθέσεις 

                                                           
245   www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=20943    

246 Παρ. 3 Άρθρου 48 ΚΝ 2190/1920  όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 56 Ν. 3604/2007                                     

247  Παρ.1,2, Άρθρου 48α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 57 του Ν.3604/2007 

 

http://www.kostasbeys.gr/articles.php?s=3&mid=1096&mnu=1&id=20943
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εξαιτίας διαφορετικών συμφερόντων προφανώς, δεν μπορούν να επιτύχουν την απλή 

πλειοψηφία κατά τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης με συνέπεια να μη καθίσταται δυνατή 

η εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου και  να επέλθει με αυτόν τον τρόπο ακυβερνησία και 

αδιέξοδο στην εταιρία (πρόκειται για την  γνωστή ως εταιρική εμπλοκή – Dead lock ).248 

Η ανωτέρω εταιρική εμπλοκή αποτέλεσε το έναυσμα για την θέσπιση της παρούσης  

διάταξης, δίνοντας τη δυνατότητα στους μετόχους να προχωρούν σε αγωγή και να ζητήσουν 

να λυθεί η εταιρία ύστερα από απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικείου. Η αγωγή, καθώς και 

η απόφαση του δικαστηρίου που διατάζει την λύση της εταιρίας υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία. 

Στη δίκη μπορούν να παραστούν μέσω παρεμβολής και λοιποί μέτοχοι που κατέχουν 

τουλάχιστο 1/5 του κεφαλαίου, απαιτώντας την εξαγορά όλων των μετοχών από τους μετό-

χους που ήδη έχουν κάνει αγωγή, ενώ την αξία της εξαγοράς την ορίζει το δικαστήριο. 249 

 Να σημειωθεί ότι προκειμένου να εξαχθεί η αξία αγοράς των μετοχών, το δικαστήριο 

έχει τη δυνατότητα να διατάξει πραγματογνωμοσύνη, (είτε από τριμελή επιτροπή εμπει-

ρογνωμόνων του Υπουργείου Ανάπτυξης, είτε από εκτιμητές του Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών) 250. 

Το ποσό της εξαγοράς δε μπορεί να είναι μεγαλύτερο από την αξία που θα πάρουν οι 

ενάγοντες κατά το στάδιο εκκαθάρισης της εταιρίας, ενώ το δικαστήριο έχει τη δυνατό-

τητα να αυξήσει το ποσό αυτό μέχρι ποσοστού είκοσι (20%). 

Το δικαστήριο διατηρεί το δικαίωμα να αποφανθεί λύση της εταιρίας, εάν δεν έχει 

τακτοποιηθεί η εξαγορά σε προθεσμία που έχει ορίσει, εξαιτίας πταίσματος του υπόχρεου 

προς εξαγορά των μετοχών. Περαιτέρω, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των 

μετόχων και να μη συντρέχουν λόγοι λύσης της εταιρίας, μπορεί να δώσει προθεσμία δύο (2) 

έως έξι (6) μηνών με παράταση ακόμη τριών (3) μηνών. 

  

7.4   Η Εκκαθάριση της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Ένας από τους λόγους λύσης της Ανώνυμης Εταιρίας όπως το πέρας της προβλεπόμενης από 

το καταστατικό διάρκειάς της, ή η έκλειψη του σκοπού για τον οποίο συστάθηκε, δεν έχει ως 

αποτέλεσμα την άμεση εξαφάνισή της από τον Νομικό κόσμο. Η Ανώνυμη Εταιρία 

εξακολουθεί να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο και μετά την επέλευση της λύσης της, με μία 

                                                           
248  Το Νέο Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος, Νομική Βιβλιοθήκη2010, Σελ.63 
249 Παρ.3 Άρθρου 48α ΚΝ 2190/1920 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 57 του Ν. 3604/2007 
250 Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 4 του Άρθρου 9α ΚΝ 2190/1920 
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σημαντική όμως διαφορά η οποία αφορά τον σκοπό της Ανώνυμης Εταιρίας που πλέον μετα-

βάλλεται καθώς εισέρχεται στο στάδιο της Εκκαθάρισης. 

Το στάδιο της Εκκαθάρισης, αποτελεί ένα ειδικό στάδιο λειτουργίας της Α..Ε. κατά 

την διάρκεια του οποίου, όλες οι πράξεις των εκκαθαριστών συντείνουν πλέον στην 

ικανοποίηση των αναγκών εκκαθάρισης και όχι στο σκοπό που ορίζεται στο καταστατικό 

της. 

Την διενέργεια των πράξεων εκκαθάρισης αναλαμβάνουν οι εκκαθαριστές (ή ο 

εκκαθαριστής251) οι οποίοι αντικαθιστούν το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Ειδικότερα, 

το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας προχωρά στη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης 

προκειμένου να αποφασισθεί η λύση της εταιρίας και να ορισθούν οι εκκαθαριστές της, ενώ 

μεταβιβάζει στους εκκαθαριστές την ευθύνη διαχείρισης της εταιρίας, την επιμέλεια για την 

εκκαθάρισή της και τη διανομή της εταιρικής περιουσίας στους μετόχους.  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων, όντας ανώτατο όργανο του νομικού προσώπου 

της Ανώνυμης Εταιρίας, ακόμη και κατά το στάδιο της εκκαθάρισης δεν χάνει τις 

αρμοδιότητές της, πλην όμως οι αρμοδιότητες αυτές πρέπει να στοχεύουν προς την ευόδωση 

και ικανοποίηση των αναγκών της εκκαθάρισης. Έτσι, αποφάσεις που συνδέονται με αύξηση 

Μετοχικού Κεφαλαίου, παράταση διάρκειας της εταιρίας, διάθεση ετήσιων κερδών, δεν 

αποσκοπούν  στον σκοπό της εκκαθάρισης. Διατηρούνται δε, οι αρχές που ρυθμίζουν τη 

σύγκλιση, τη συγκρότηση σε σώμα της Γ.Σ., την απαρτία, πλειοψηφία και συμμετοχή των 

μετόχων σε αυτή.252 

 

7.4.1   Πράξεις, δικαιοδοσίες Εκκαθαριστών κατά το στάδιο Εκκαθάρισης 

  

Οι οριζόμενοι Εκκαθαριστές της Ανώνυμης Εταιρίας, από την στιγμή του διορισμού τους 

από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων, αναλαμβάνουν μία σειρά διαδικασιών προκειμέ-

νου να ολοκληρώσουν την περάτωση της εκκαθάρισης της εταιρίας. Οι πράξεις αυτές συνο-

ψίζονται ακολούθως :   

 

1) Σύνταξη απογραφής  

Λεπτομερής καταγραφή όλων των στοιχείων της υπό εκκαθάριση εταιρικής περιουσίας και 

δημοσίευση του αρχικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης στο δελτίο Ανωνύμων Εταιριών, Ε.Π.Ε. 

                                                           
251 Εδάφιο γ’ Παρ.7 Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
252 Το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ.σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλ. 2005, Σελ.119 
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και Γ.Ε.ΜΗ. Σε δημοσίευση υπόκειται και ο τελικός Ισολογισμός όταν η εκκαθάριση 

ολοκληρωθεί. 253 

 

2) Ολοκλήρωση των « ανοιχτών εταιρικών υποθέσεων » 

Επίσπευση, διακανονισμός και περάτωση των εκκρεμών ανοιχτών υποθέσεων της εταιρίας, 

υποθέσεις που προέρχονται από συναλλαγές και δραστηριότητες κατά το παραγωγικό στάδιο 

(προ λύσης), καθώς επίσης και εκκρεμών υποθέσεων από δίκες που συνεχίζονται κατά το 

στάδιο της εκκαθάρισης. Οι δίκες εξελίσσονται κανονικά και ανεξάρτητα από τη λύση ή την 

εκκαθάριση της εταιρίας. 254 Επιπλέον, ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και σε 

συνάρτηση με τον παράλληλο διακανονισμό των κάθε είδους δοσοληψιών  (τακτοποίηση - 

είσπραξη κάθε είδους απαιτήσεων και εξόφληση των υποχρεώσεών της), χρηματοποίηση της 

εταιρικής περιουσίας, και διανομή του υπολοίπου στους μετόχους κατά τη λήξη της 

εκκαθάρισης. Σύναψη νέων συμφωνιών επιτρέπεται, αρκεί να υποβοηθούν, να υποστηρίζουν 

τις ανάγκες της εκκαθάρισης. 255 

Στην έννοια της τακτοποίηση κάθε είδους απαιτήσεων, περιλαμβάνεται και κάθε 

ενέργεια που αποσκοπεί στο να διευθετήσει οριστικά την απαίτηση αυτή, αλλά και να 

προστατεύσει την εταιρία από πιθανή απώλειά της όπως λ.χ. ενέργειες που σχετίζονται με 

λήψη ασφαλιστικών μέτρων κατά του οφειλέτη, αποδοχή εγγυήσεων, κατάρτιση ενεχύρου, 

προσφυγή με αίτηση στο δικαστήριο για την έκδοση απόφασης προς πτώχευση της 

επιχείρησης του οφειλέτη κ.λπ. 256 

Ως προς την έννοια τακτοποίησης των υποχρεώσεων περιλαμβάνονται οποιασδήποτε 

μορφής απαίτηση των τρίτων που έχει δημιουργηθεί, όχι μόνο των πιστωτών (τρίτος μπορεί 

να είναι και μέτοχος που συνδέθηκε με την εταιρία βάσει μετοχικής ή εξωμετοχικής σχέσης, 

το δε χρέος μπορεί να προκύπτει από υποχρέωση της εταιρίας για εξόφληση μερίσματος 

κατά τη διάρκεια της συνήθους λειτουργίας της προτού αυτή τεθεί  « υπό εκκαθάριση »). 

Μπορεί δε, το χρέος να έχει προκύψει από διατάξεις δημοσίου δικαίου και να αφορά 

φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρίας εφόσον αυτές έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες δηλαδή 

βεβαιωμένες και άμεσα απαιτητές.257 

Τίθεται όμως το ερώτημα :  

 

                                                           
253 Ανώνυμες Εταιρίες, 14η Έκδοση Λεοντάρης Μιλτιάδης Εκδόσεις Πάμισος 2009 Σελ. 357 
254 Άρθρο 268 ΚΠολΔ 
255 Παρ. 4 Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
256 Συστάσεις-Μετατροπές-Εκκαθαρίσεις Επιχειρήσεων Καραγιάννης Δ. Εκδ.Καραγιάννη 2010 Σελ. 465. 
257 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλιοθήκη 2005 Σελ.128 
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τι συμβαίνει σε περίπτωση όπου το ενεργητικό της εταιρίας δεν είναι αρκετό ώστε να 

ικανοποιήσει όλους τους δανειστές της ; 

 

Σύμφωνα με την αρχή της πρόληψης, οι εκκαθαριστές δεν έχουν την υποχρέωση να 

ικανοποιήσουν ανεξαιρέτως και αμοιβαία όλους τους δανειστές. Ίση ικανοποίηση των δανει-

στών προβλέπεται μόνο όταν υφίστανται προϋποθέσεις ανεπάρκειας ενεργητικού της κληρο-

νομίας (περίπτωση θανάτου κληρονομούμενου) ώστε να εξοφληθούν οι δανειστές ύστερα 

από ετυμηγορία του αρμόδιου δικαστηρίου.258 Ο δανειστής μπορεί να τακτοποιήσει την 

απαίτησή του πρώτος και  πριν από τους υπολοίπους δανειστές (εάν προνοήσει να το πράξει 

εγκαίρως) και μπορεί να το καταφέρει λαμβάνοντας και αναγκαστικά μέτρα. Ο εκκαθαριστής 

δεν ευθύνεται για τη μη εξόφληση των απαιτήσεων των υπολοίπων δανειστών. Έχει όμως  

υποχρέωση, σύμφωνα πάντα με την αρχή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών 259 

μετά την αξιολόγηση του συνόλου των οφειλών ως προς την βαρύτητα της κάθε μίας  ( μεγα-

λύτερο ληξιπρόθεσμο χρέος - πιθανότητες για αρνητικές επιπτώσεις στην «υπό εκκαθάριση 

εταιρία» και συμφέρον για ευόδωση σκοπού εκκαθάρισης )  να προχωρήσει στην ιεράρχηση 

των αναγκαίων πληρωμών. 

 Βέβαια, οι εκκαθαριστές μπορούν να καταφύγουν σε δήλωση αναστολής  πληρωμών 

εφόσον δεν υπάρχουν τα αναγκαία χρηματικά διαθέσιμα που θα καλύψουν τις ληξιπρόθεσμες 

οφειλές. Αυτή η δήλωση αναστολής δεν υποδηλώνει την διακοπή κάθε πληρωμής ώστε να 

δικαιολογήσει την υπαγωγή της εταιρίας σε πτωχευτική διαδικασία, διότι οι πληρωμές 

συνεχίζονται παρότι το ενεργητικό δεν μπορεί να τις καλύψει όλες.260  

 

3) Επίσπευση διαδικασιών από την μη εκπλήρωση καταβολής εισφοράς μετόχων. 

Ανάληψη διαδικασιών για την περάτωση εκκρεμοτήτων και υποχρεώσεων των μετόχων της 

εταιρίας να καλύψουν την καταβολή της εισφοράς τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο. Η υποχρέ-

ωση αυτή αφορά σε όσους μετόχους της εταιρίας δεν έχουν καταβάλλει το μερίδιό τους στο 

Μετοχικό Κεφάλαιο, να το πράξουν, τουλάχιστο στο ποσό εκείνο με το οποίο θα προχωρήσει 

απρόσκοπτα και θα ολοκληρωθεί η διαδικασία της εκκαθάρισης.261  

   

 

 

                                                           
258 Αατικός Κώδικας Άρθρο 1920 
259 Αστικός Κώδικας Άρθρο 288 
260 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλ.2005 Σελ. 129,130  
261 Παρ. 4β Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
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4) Ενημέρωση μετόχων για τα πεπραγμένα και την πορεία της εκκαθάρισης. 

Υποχρέωση των εκκαθαριστών για ενημέρωση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας και για 

όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η εκκαθάριση, ως προς την πορεία του έργου της εκκαθάρισης 

για κάθε διαχειριστική χρήση που λήγει.262 Ουσιαστικά πρόκειται για παρουσίαση της 

έκθεσης που έχουν συντάξει οι εκκαθαριστές, στην οποία απεικονίζονται τα οικονομικά 

δεδομένα της «υπό εκκαθάριση» εταιρία όπως έχουν διαμορφωθεί έως εκείνο το χρονικό 

σημείο, αφορούν δε, υποχρεώσεις που έχουν πληρωθεί, απαιτήσεις που έχουν εισπραχθεί και 

την κατάσταση της εταιρικής περιουσίας γενικότερα ως προς τις μεταβολές που έχουν 

συντελεστεί. 

Περαιτέρω, εφόσον η περίοδος της εκκαθάρισης υπερβαίνει το έτος οι εκκαθαριστές 

οφείλουν να εξηγήσουν στους μετόχους τους λόγους για τους οποίους δεν κατέστη δυνατή η 

ολοκλήρωσή της μέσα στο ετήσιο χρονικό διάστημα. 263 Η ενημέρωση διεξάγεται ύστερα 

από πρόσκληση των μετόχων για συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης κατά τη διάρκεια της 

οποίας θα αποφασισθεί η έγκριση ή η απόρριψη των αποτελεσμάτων των οικονομικών 

καταστάσεων. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της εκκαθάρισης, όταν οι 

εκκαθαριστές θα ειδοποιήσουν τους μετόχους για νέα σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, 

προς έγκριση αυτή τη φορά των τελικών αποτελεσμάτων της εκκαθάρισης. 264 

 

5) Υπό προϋποθέσεις παρουσίαση σχεδίου επιτάχυνσης και περάτωσης της εκκαθάρισης  

Παροχή ευχέρειας στους εκκαθαριστές, στις περιπτώσεις όπου δεν είναι πιθανή η ολοκλήρω-

ση της εκκαθάρισης εντός πενταετούς χρονοδιαγράμματος, πρόσκλησης για σύγκλιση της 

Γενικής Συνέλευσης προς έκθεση των λόγων για τους οποίους δεν κατέστη εφικτή η 

ολοκλήρωσή της, με παράλληλη πρόταση των αναγκαίων κινήσεων που πρέπει να γίνουν 

ώστε να επισπευσθούν οι διαδικασίες περάτωσής της υποβάλλοντας το « σχέδιο επιτάχυνσης 

και περάτωσης της εκκαθάρισης ». 265 

Το σχέδιο αυτό εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση κατά πλειοψηφία. Σε αντίθετη 

περίπτωση αρμόδια αρχή που θα αποφασίσει την έγκρισή του είναι το Μονομελές Πρωτοδι-

κείο της έδρας της εταιρίας. Η διάταξη αυτή θεωρείται πολύ σημαντική καθώς όταν υλοποι-

είται εκκαθάριση βάσει εγκεκριμένου από το δικαστήριο σχεδίου, δεν τους προσάπτονται 

βάρη και ευθύνες.  

 

                                                           
262 Ανώνυμη Εταιρία (απλή & εισηγμένη) Βελέντζας Ι. Νομική Τράπεζα 2008 Σελ. 879 
263 Παρ. 5 Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
264 Το δίκαιο της Ανών. Εταιρίας, Τόμος 7 Σκούρας θ. σε Περάκη (επιμ.) Νομική Βιβλ. 2005 Σελ. 118 
265 Το νέο δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας β΄ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος, Νομική Βιβλ. 2010 Σελ.213 
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6) Δυνατότητα εκποίησης ακινήτων της εταιρίας 

Παροχή δυνατότητας στους εκκαθαριστές να πουλήσουν την ακίνητη περιουσία της εταιρίας 

στο σύνολό της ή μέρη αυτής ή συγκεκριμένα πάγια περιουσιακά της στοιχεία. Η δυνατότη-

τα αυτή μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά το πέρας τεσσάρων (4) μηνών από την απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης για λύση της εταιρίας προκειμένου οι μέτοχοι ή οι εταιρικοί δανειστές 

να έχουν τη δυνατότητα να πληροφορηθούν από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

εταιρίας την κατώτατη τιμή πώλησής τους που αποτελεί και την τιμή ασφαλείας τους.266 

 

7) Δυνατότητα ανάληψης της διαχείρισης της κληρονομιάς 

 Παροχή ευχέρειας στους εκκαθαριστές να αναλάβουν την διαχείριση της κληρονομίας 

τηρώντας τις σχετικές διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης της κληρονομιάς (άρθρου 

1913 Αστικού Κώδικα)  κατόπιν υποβολής του σχετικού προς το σκοπό αυτό αιτήματος στο 

ΜονΠρ/κείο της έδρας της εταιρίας προκειμένου να λάβουν και επίσημα την έγκρισή και την 

εξουσιοδότηση από την αρμόδια αρχή (διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας). 267 

Σε αυτή την περίπτωση μπορεί μετά από δικαστική απόφαση να εφαρμοσθεί το μέτρο 

της αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως για παράδειγμα η υποχρεωτική κατάσχεση περιουσιακού 

στοιχείου της εταιρίας μετά από αίτημα του δανειστή στο δικαστήριο.268 

 

8)   Σύνταξη, δημοσίευση τελικών Οικονομικών Καταστάσεων και απόδοση εισφορών 

Με την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και την μετατροπή της εταιρικής περιουσίας σε 

χρήμα, υποχρέωση των Εκκαθαριστών προς κατάρτιση των τελικών Οικονομικών Καταστά-

σεων της εταιρίας και δημοσίευσής τους στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών, Ε.Π.Ε. και Γενι-

κού Εμπορικού Μητρώου. Περαιτέρω, υποχρέωση προς απόδοση των εισφορών των μετό-

χων και παράλληλη διανομή του υπολοίπου προϊόντος της εκκαθάρισης της εταιρικής 

περιουσίας. 269 

Το ποσό της συμβολής των μετόχων κατά τον σχηματισμό του Μετοχικού Κεφαλαίου 

επιστρέφεται στην ονομαστική του αξία και οι προνομιούχοι μέτοχοι λαμβάνουν την αξία 

της εισφοράς τους πριν από τους κοινούς μετόχους. 

 

 

                                                           
266 Εδάφιο β’ Παρ.4 Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
267 Παρ. 4α Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
268 Το νέο δίκαιο της Ανών. Εταιρίας β’ Έκδοση, Περάκης Ευάγγελος, Νομική Βιβλ. 2010 Σελ. 63,64 
269 Εδάφιο γ’ Παρ.5 Άρθρου 49 ΚΝ 2190/1920 
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7.5   Η περίπτωση της Ειδικής Εκκαθάρισης 

 

Η περίπτωση της ειδικής εκκαθάρισης, 270 συναντάται σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και 

οικονομικούς οργανισμούς, που δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις ληξιπρόθεσμες οφει-

λές τους, λόγω φανερών οικονομικών δυσχερειών και σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας.   

Η βασική φιλοσοφία της ρύθμισης που εντάσσει τις Ανώνυμες εταιρίες στο καθεστώς 

της Ειδικής Εκκαθάρισης βασίζεται στην προσπάθεια εξυγίανσης και τελικής τους διάσωσης 

από πιθανή κατάρρευσή τους, μία κατάσταση που μπορεί να επιφέρει δυσμενή 

αποτελέσματα τόσο στο εσωτερικό της περιβάλλον ( μέτοχοι , εργατικό δυναμικό) όσο και 

στην οικονομική ζωή του τόπου. Εάν δεν καταφέρουν να επιβιώσουν οικονομικά, τότε 

υιοθετείται το μέτρο της κοινής εκκαθάρισης 

Βέβαια, με τη ένταξη των εταιριών στο ειδικό αυτό καθεστώς δεν επέρχεται άμεσα η 

λύση τους για το λόγο ότι η Ειδική Εκκαθάριση δεν εντάσσεται στην Εκκαθάριση Νομικού 

προσώπου που στην παρούσα μελέτη εξετάζουμε, αλλά συνίσταται στην εκκαθάριση της 

περιουσίας της προκειμένου να ικανοποιηθούν οι δανειστές της. 

Κύρια προϋπόθεση για εισαγωγή μίας εταιρίας στην ειδική εκκαθάριση, είναι η 

αδυναμία αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών ίσων η μεγαλύτερων των 880.410,86  ευρώ 

και η  παύση πληρωμών για περίοδο μεγαλύτερη των έξι (6) μηνών. 271 

Οι πιστωτές, διεκδικώντας την είσπραξη των απαιτήσεών τους, εφόσον εκπροσωπούν 

το 20%  (άρθρο 46) ή το 51%  272 αντίστοιχα, των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρίας  

(άρθρο 46α), καταθέτουν στο Εφετείο της έδρας της εταιρίας αίτηση υπαγωγής της στο 

ειδικό καθεστώς Εκκαθάρισης. Έπειτα από δικαστική απόφαση υπαγωγής της εταιρίας, το 

εφετείο επιλέγει ειδικό εκκαθαριστή (δημόσιος λειτουργός - άρθρο 46, Τραπεζικός Οργανισ-

μός - άρθρο 46α) κι έτσι, δεν αποτελεί όργανο της εταιρίας. Περαιτέρω, η απόφαση αυτή δεν 

δημοσιεύεται διότι η εταιρία δεν λύνεται. Ο ειδικός εκκαθαριστής διοικεί, διαχειρίζεται και 

εκπροσωπεί την επιχείρηση έως και έξι (6) μήνες από τη λήξη της εκκαθάρισης. Η Γενική 

Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως αυτό είχε συγκροτηθεί πριν την ένταξη της 

εταιρίας στην παρούσα ρύθμιση, διατηρούνται μέχρι να περατωθεί η ειδική εκκαθάριση, έχο-

ντας τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών για την πορεία της εκκαθάρισης χωρίς όμως να 

παρεμποδίζει το έργο του Ειδικού εκκαθαριστή. Ακόμη, η Γενική Συνέλευση μπορεί  να 

τροποποιεί το καταστατικό της και να αποφασίζει είτε παράταση του χρόνου διάρκειάς της, 

                                                           
270 Άρθρα 46 και 46α Ν. 1892/1990 
271 Η Ειδική Εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων, Μάζης Παναγ. Εκδ. Σάκκουλας Σελ 46,70 
272 Η Ειδική Εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων, Μάζης Παναγ. Εκδ. Σάκκουλας Σελ.77,249 
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είτε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου (εφόσον αποφασισθεί η ακύρωση της απόφασης 

που την είχε εντάξει στην ειδική εκκαθάριση). 

Σημαντική είναι η διαφορά μεταξύ των άρθρων 46 και 46α και αυτή σχετίζεται με τις 

εξουσίες των πιστωτών κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης. Σύμφωνα με το άρθρο 46 

οι πιστωτές δεν έχουν καμία δικαιοδοσία κατά την εκτέλεση της ειδικής εκκαθάρισης,  πλην 

της προσμονής τους να εισπράξουν την απαίτησή τους έπειτα από την ρευστοποίηση του 

ενεργητικού. Αντιθέτως, κατά την ειδική εκκαθάριση του άρθρου 46α οι πιστωτές παίρνουν 

την τύχη της εταιρίας στα χέρια τους, (τρόπος πώλησης ενεργητικού, συναινούν στην αξιο-

λόγηση των προσφορών από τον εκκαθαριστή κ.λπ.), ενώ διαθέτουν και το επιπλέον δικαί-

ωμα υπόδειξης εκκαθαριστή στο εφετείο.273 

Κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης, δεν διεξάγονται οι εκκρεμείς δίκες της 

εταιρίας, καθώς και οι διαδικασίες κατάσχεσης σε κινητά (απαιτήσεις) και ακίνητα ή ειδικά 

περιουσιακά της στοιχεία (ατομική ή συλλογική εκτέλεση). Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η πτώ-

χευση, ή η συνέχισή της (ανακήρυξη ως πτωχής πριν την αίτηση υπαγωγής από τους πιστω-

τές). Ο εκκαθαριστής διεξάγει πλειστηριασμό (άρθρο 46) ή πλειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 

46α) των περιουσιακών στοιχείων του ενεργητικού της εταιρίας με ανάλογη θετική ή  

αρνητική κατάληξη από την έκβαση της εκποίησης.  

Έως την έναρξη των διαδικασιών πλειστηριασμού και πλειοδοτικού διαγωνισμού 

αντίστοιχα,  η εταιρία πρέπει να έχει στην κατοχή της όλα τα πάγια στοιχεία ενεργητικού της. 

Σε περίπτωση τέλος, που δεν επιτευχθεί ο σκοπός της Ειδικής Εκκαθάρισης 274, το 

είδος της εκκαθάρισης μετατρέπεται σε διάλυση της εταιρίας, γεγονός που επιτυγχάνεται με 

τμη-ματική πώληση μέσω πλειστηριασμού, των περιουσιακών της στοιχείων. 275 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
273 Η Ειδική Εκκαθάριση των προβληματικών επιχειρήσεων, Μάζης Παναγ. Εκδ. Σάκκουλας Σελ.246-7 
274 Άρθρο 46α Ν.1892/1990 
275 Άρθρο 9 Ν.1386/1983 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Β’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

        

Όλα τα κράτη, προκειμένου  να χρηματοδοτήσουν τις πολιτικές και τα προγράμματά τους,  

δίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα των φορολογικών εισπράξεων, υποκείμενοι των οποί-

ων είναι όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα της χώρας. Η φορολογική πολιτική δε που ακο- 

λουθείται από τις κυβερνήσεις, αποσκοπεί στην εφαρμογή των επιδιωκόμενων οικονομικών 

τους σκοπών, ώστε να εξοικονομηθούν οι αναγκαίοι πόροι για την εξυπηρέτηση των πάσης 

φύσεως αναγκών των πολιτών (δημόσια ασφάλεια, υγεία, παιδεία, απονομή δικαιοσύνης 

κ.λπ.). Η επίτευξη των σκοπών αυτών, επιδιώκεται με τη θέσπιση μέτρων, όπως η μεταβολή 

των συντελεστών φορολόγησης, η παραχώρηση, κατάργηση, ή ο μετριασμός των φορολογι-

κών κινήτρων, η εισαγωγή επιδοτήσεων μεταβάλλοντας το ύψος των κεφαλαίων που διατίθε-

νται για επενδύσεις προς την επιθυμητή κατεύθυνση ανάλογα με τον επιδιωκόμενο σκοπό.  

Το Κράτος, επιβάλλοντας φόρους στα εισαγόμενα αγαθά (έμμεσοι φόροι, δασμοί) 

αποσκοπεί στην προστασία των εγχωρίως παραγόμενων αγαθών και στην ανάπτυξη ανταγω-

νιστικών οικονομικών μονάδων έναντι των άλλων χωρών. Έτσι, η φορολογία ως μέτρο άσ-

ησης οικονομικής πολιτικής, συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση ή μείωση της αγοραστικής 

δύναμης του καταναλωτή, καθώς και των ταμειακών ροών μίας οικονομικής μονάδος. 

Στην παρούσα ενότητα και στα πλαίσια της Φορολογικής Προσέγγισης του νομικού 

προσώπου της Ανώνυμης Εταιρίας, επιχειρείται, στο μεν πρώτο μέρος η θεωρητική προσέγ-

γιση του φορολογικού πλαισίου που διέπει την Ανώνυμη Εταιρία, καθώς αναπτύσσονται οι  

βασικές του έννοιες ως προς την υπαγωγή των Α.Ε. και των εσόδων της σε φορολογία (όπως  

Ακαθάριστο, καθαρό φορολογητέο εισόδημα, απαλλαγές από το φόρο, φορολογικά κίνητρα 

Ν.1297/72, 2166/93, Φορολογικές υποχρεώσεις και Φορολογικό Πιστοποιητικό), ενώ στο 

δεύτερο μέρος, καταγράφονται οι διατάξεις που σχετίζονται με τον τρόπο υπολογισμού και 

καταβολής του φόρου εισοδήματος επί των κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας, της 

προκαταβολής φόρου, της φορολογίας των διανεμομένων κερδών και των αποθεματικών, 

ενώ τέλος, παρατίθεται μία ολοκληρωμένη Μελέτη Περίπτωσης Φορολογίας και Διανομής 

Κερδών Ανώνυμης Εταιρίας. 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  8 

ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

8.1   Φορολογία Ανωνύμων Εταιριών – Ιστορική Αναδρομή 

  

Η φορολογία στο εισόδημα των νομικών προσώπων, εν προκειμένω των Ανωνύμων 

Εταιριών, έχει επιβληθεί με το Νομοθετικό Διάταγμα 3843/1958 και εφαρμόζεται από το 

οικονομικό έτος 1959, καθώς έως το οικονομικό έτος 1958 ίσχυε η προβλεπόμενη από τον 

Νόμο 1640/1919 φορολογία καθαρών προσόδων.  

Οι Ανώνυμες εταιρίες, για πολλά χρόνια, φορολογούνταν για το συνολικό ποσό 

κερδών τους, μετά την αφαίρεση μέρους των κερδών που διανέμονταν στους μετόχους για 

μερίσματα, για αμοιβές και ποσοστά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους 

διευθυντές, καθώς και  αμοιβές στο προσωπικό της εταιρίας. Φορολογούνταν δηλαδή για τα 

αδιανέμητα κέρδη τους, ενώ για τα διανεμόμενα κέρδη φορολογούνταν οι δικαιούχοι που τα 

αποκτούσαν (μέτοχοι, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, Διευθυντές και εργαζόμενοι).  

 Το έτος 1992 εισήχθη στην νομοθεσία ο Ν.2065 ο οποίος μετέβαλλε ριζικά τον 

τρόπο φορολογίας των Ανωνύμων Εταιριών. Έτσι, με το νέο καθεστώς, ολόκληρο το 

φορολογητέο εισόδημα της Ανώνυμης εταιρίας, φορολογείται στο όνομα του νομικού 

προσώπου, ενώ οι μέτοχοι, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, οι διευθυντές και το 

προσωπικό της εταιρίας λαμβάνουν τα μερίσματα  και τις αμοιβές τους από το υπόλοιπο 

κερδών μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.  

Σήμερα, η φορολογία των Νομικών Προσώπων ρυθμίζεται μέσα από διατάξεις του 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος του Νόμου 2238/1994, 276 ο οποίος αποτελεί έναν σταθερό 

Ενιαίο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ διατάξεις 

του Κώδικα αυτού, κατά διαστήματα, υπόκεινται σε αναγκαίες τροποποιήσεις, καθώς 

συνδέονται άμεσα με την οικονομική κατάσταση της χώρας και την εφαρμογή της οικονομι-

κής πολιτικής που έχει αποφασισθεί από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

                                                           
276  Άρθρα 98-118, μετά και την ισχύ του Ν.4072/2012  
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8.2   Ομοιότητες – διαφορές φορολογίας φυσικών και Νομικών Προσώπων  

 

Κάθε οικονομικό έτος, επιβάλλεται φορολογία στο εισόδημα που αποκτήθηκε εντός του  

προηγούμενου οικονομικού έτους τόσο στα φυσικά όσο και στα νομικά πρόσωπα.277 

Ωστόσο, η επιβολή φορολογίας στα εισοδήματα και των δύο κατηγοριών προσώπων παρου-

σιάζει ορισμένες ομοιότητες και διαφορές. 278 

Ειδικότερα και ως προς τις ομοιότητες : 

 Επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στο συνολικό εισόδημα που προέρχεται από  

οποιαδήποτε πηγή, 

 τα φυσικά και τα νομικά πρόσωπα, εφόσον κατοικούν ή έχουν έδρα την Ελλάδα, 

έχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση και φορολογούνται για τα εισοδήματα 

που αποκτούν στην Ελληνική επικράτεια και στο εξωτερικό. Αντιθέτως, φυσικά 

πρόσωπα που δεν κατοικούν στην Ελλάδα, καθώς και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα 

έχουν περιορισμένη φορολογική υποχρέωση και φορολογούνται μόνο για τα εισο-

δήματα που αποκτούν στην Ελλάδα, 

 υπολογίζεται προκαταβολή φόρου στο ποσό κυρίου φόρου έναντι των εισοδημά-

των της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου, 

 ισχύει η διαδικασία βεβαίωσης του φόρου.  

 

Ως προς το σκέλος των διαφορών : 

 Στα νομικά πρόσωπα, σε αντίθεση με τα φυσικά, εφαρμόζεται η αναλογική φορο-

λογία (σταθερό ποσοστό φορολόγησης ανεξάρτητα από το ύψος του εισοδή-

ματος). Στα φυσικά πρόσωπα εφαρμόζεται η προοδευτική φορολογία (αύξηση 

ποσοστού φορολόγησης ανάλογα με την αύξηση του εισοδήματος),  

 στα νομικά πρόσωπα, δεν υφίσταται διάκριση ως προς την πηγή προελεύσεώς της, 

διάκριση που συναντάται στα φυσικά πρόσωπα, 

 τα νομικά πρόσωπα, με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, κα-

ταβάλλουν ταυτόχρονα την πρώτη δόση του οφειλόμενου κύριου φόρου, της προ-

καταβολής και των λοιπών συμβεβαιούμενων ποσών, τη στιγμή που η βεβαίωση 

και πληρωμή των φόρων στα φυσικά πρόσωπα δεν πραγματοποιείται με την υπο-

βολή της δήλωσης, 

                                                           
277 Άρθρο 3 Ν.2238/1994 
278 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης 2010 Σελ. 271 
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 στη φορολογία εισοδήματος των νομικών προσώπων, δεν εκπίπτεται ποσό φόρου 

από τον προκύπτων φόρο βάσει του αναλογικού συντελεστή, τη στιγμή που στα 

φυσικά πρόσωπα αναγνωρίζεται έκπτωση από το φόρο βάσει των αφορολόγητων 

ποσών που δικαιούται κάθε φορολογούμενος. 

 

8.3   Το Αντικείμενο του φόρου 

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως αντικείμενο για την επιβολή του φόρου, αποτελούν 

τα συνολικά καθαρά κέρδη της Ανώνυμης Εταιρίας, τα οποία προκύπτουν είτε εντός, είτε 

εκτός της Ελληνικής επικράτειας 279  

Για τις Ασφαλιστικές και τραπεζικές Ανώνυμες εταιρίες, αντικείμενο του φόρου 

αποτελούν τα αναλογούντα στα φορολογητέα τους έσοδα συνολικά καθαρά κέρδη. Αυτό 

επιτυγχάνεται με επιμερισμό των συνολικών καθαρών κερδών τους ανάλογα με το ύψος, 

τόσο των φορολογούμενων και αφορολόγητων εσόδων τους, όσο και των εσόδων τους που 

έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο.280 

   

8.4   Το Ακαθάριστο, Καθαρό και Φορολογητέο Εισόδημα της Α.Ε.  

 

Η έννοια του Ακαθαρίστου Εισοδήματος, σχετίζεται με την αποτίμηση σε νομισματικές 

μονάδες του προϊόντος ή της υπηρεσίας που προκύπτει ως το άθροισμα των εισοδημάτων 

που παράγονται από κάθε είδους εμπορικές συναλλαγές της εταιρίας κατά τη διάρκεια μίας 

διαχειριστικής χρήσης.  

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο εισόδημα281 της Ανώνυμης εταιρίας, συνίσταται από το 

τίμημα των πραγματοποιηθέντων και οριστικών της πωλήσεων συμπεριλαμβανομένων και 

των αμοιβών από την παροχή υπηρεσιών,282 το εισόδημα από  ακίνητα και οικόπεδα, κινητές 

αξίες και από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές και γεωργικές επιχειρήσεις. 283  Επιπλέον, ως  

Ακαθάριστο εισόδημα λαμβάνεται και το εισόδημα που προκύπτει από μεταβίβαση ολόκλη-

ρης επιχείρησης με τα άυλα στοιχεία της, τα ποσοστά συμμετοχής σε κοινωνίες αστικού 

δικαίου, κοινοπραξίες (εκτός της κοινοπραξίας τεχνικών έργων), καθώς και εισοδήματα από 

                                                           
279 Σύμφωνα με το άρθρο 99 Ν.2238/1994 
280 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 8 
281 Παρ.1 Άρθρου 105 Ν.2238/1994 
282 Εισοδήματα των Παρ.1,2,3,4 Άρθρου 28, όπως προσδιορίζονται στα Άρθρα 30,37 Ν.2238/1994  
283 Άρθρα 20-22, 24-25, 40-41 Ν.2238/1994 
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μεταβίβαση ή εκχώρηση δικαιώματος συναφούς με την δραστηριότητα της Α.Ε., εισοδήματα 

που εισπράττει ο μισθωτής (αέρας) πέρα από τα μισθώματα επί μίσθωσης ακινήτου και 

γενικότερα, τα εισοδήματα που δεν εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες Α-Ζ που 

προβλέπει ο νόμος.284  

Ως Καθαρό εισόδημα 285(ή κέρδος) της Ανώνυμης Εταιρίας θεωρείται το εισόδημα 

που προκύπτει εάν από το ανωτέρω Ακαθάριστο εισόδημα, αφαιρεθούν τα έξοδα λειτουργίας 

της, (οι δαπάνες κτήσεως του εισοδήματός της), οι κατά τον νόμο αποσβέσεις, 286 τα ποσά 

που η εταιρία καταβάλλει προκειμένου να εξαγοράσει ιδρυτικούς τίτλους, καθώς και οι 

καταβληθέντες στους κατόχους των τίτλων τόκοι, οι αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών 

του Διοικητικού Συμβουλίου που βαρύνουν την εταιρία, 287 διάφορα αποθεματικά και 

επιβαρύνσεις. Περαιτέρω, 288 ειδικά για τους ασφαλιστικούς, τραπεζικούς οργανισμούς και 

επιχειρήσεις που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η κείμενη νομοθεσία 

ορίζει ρητώς την έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά τους, μίας σειράς επιπλέον δαπανών 

που συνδέονται άμεσα με το αντικείμενο εργασιών τους. 

  Το Καθαρό Εισόδημα (ή κέρδη Ισολογισμού) επηρεάζεται άμεσα από την ύπαρξη 

μεταξύ των εσόδων της εταιρίας, αφορολόγητων ποσών και μεταξύ των εξόδων της μη 

αναγνωρισμένων φορολογικά κονδυλίων. Έτσι, ο προσδιορισμός της Φορολογητέας Αξίας 

(Φορολογητέο Εισόδημα) πραγματοποιείται με την αφαίρεση από τα κέρδη της χρήσης :  

I. των εισοδημάτων από μερίσματα ή κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες των 

οποίων τα κέρδη έχουν φορολογηθεί στο όνομα της εταιρίας που τα διένειμε, με 

εξαίρεση την διανομή των εισοδημάτων αυτών από την Α.Ε. οπότε δεν επιβάλλε-

ται φόρος ούτε στην Α.Ε. που τα διανέμει, ούτε στο μέτοχο που τα λαμβάνει,289 

II. των εισοδημάτων από αφορολόγητα έσοδα, όπως οι τόκοι εντόκων γραμματίων 

του Δημοσίου, 

III. τα εισοδήματα από έσοδα φορολογημένα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης, όπως οι τόκοι καταθέσεων. 

 

Στην περίπτωση όπου η Ανώνυμη Εταιρία προβαίνει σε διανομή κερδών, στο φορο-

λογητέο εισόδημα της εταιρίας προστίθεται και το μέρος των δύο τελευταίων ως άνω περι-

                                                           
284 Παρ. 2 Άρθρου 4 Ν. 2238/1994 
285 Παρ.2 Άρθρου 105 Ν.2238/1994 
286 Σύμφωνα με το Άρθρο 31 Ν.2238/1994 και το Άρθρο 45 ΚΝ.2190/1920 
287 Παρ. 2 Άρθρου 24 ΚΝ 2190/1920 
288 Εκπτώσεις παραγράφων 3-18 Άρθρου 105 του Ν.2238/1994 
289 Παρ. 1 Άρθρου 106 Ν.2238/1994 
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πτώσεων (ΙΙ και ΙΙΙ), το οποίο αναλογεί στα διανεμόμενη κέρδη, εφόσον προηγουμένως 

αναχθεί το ποσό αυτό σε μικτό, με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου εισοδήματος. 290 

Συνεπώς το Φορολογητέο εισόδημα της Ανώνυμης Εταιρίας προκύπτει κατά την 

διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης από το ακόλουθο αλγεβρικό άθροισμα 291: 

 

1. Λογιστικά Καθαρά Κέρδη 

2. (πλέον) Λογιστικές Διαφορές 

3. (μείον) Ποσά που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς 

4. (μείον) Ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα άλλου Νομικού προσώπου. 

 

Σημειώνεται ότι, εφόσον οι Ασφαλιστικές και Τραπεζικές εταιρίες δηλώνουν λογισ-

τικές διαφορές, τα καθαρά κέρδη που λαμβάνονται υπόψη ώστε να επιμεριστούν σε φορο-

λογητέα και αφορολόγητα, είναι τα αναμορφωμένα κέρδη του Ισολογισμού ύστερα και από 

την προσθήκη των λογιστικών διαφορών, Έτσι στα προς μερισμό κέρδη σε φορολογητέα και 

αφορολόγητα προστίθενται και τα έξοδα που βαρύνουν 292: 

 

 Τα απαλλασσόμενα του φόρου εισοδήματος έσοδα, 

 τα έσοδα που φορολογούνται κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής 

υποχρέωσης, 

 τα έσοδα από μερίσματα ημεδαπών Ανωνύμων Εταιριών, 

 τα κέρδη από συμμετοχή σε ημεδαπές επιχειρήσεις. 

 

8.5   Η χρονική περίοδος που προκύπτει το  Εισόδημα  

 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ως χρονική περίοδος κατά την οποία προκύπτει το 

εισόδημα της Ανώνυμης Εταιρίας, λαμβάνεται η εταιρική χρήση ή το διαχειριστικό έτος.293 

 

 
                                                           
290 Παρ. 2 Άρθρου 106 Ν.2238/1994 
291 Λογιστική Εταιριών Course 3,Κεφαλαιουχικές Εταιρίες ,Εθν.Καποδιστριακό Παν.Αθηνών 2005, Σελ.291  
292 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 8-9 
293  Άρθρο 104 Ν.2238/1994 
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8.6   Ο χρόνος επιβολής του φόρου  

 

Η φορολογική επιβάρυνση της Ανώνυμης Εταιρίας προκύπτει για το συνολικό καθαρό της 

εισόδημα (κέρδη) από οποιαδήποτε κατηγορία (πηγή) εσόδων, το οποίο έχει αποκτηθεί κατά 

την διαχειριστική περίοδο που λήγει, εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η 

Αυγούστου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, έως τις 31 Ιουλίου του οικείου οικονο-

μικού έτους. 294 

 Καθώς μία διαχειριστική περίοδος μπορεί να περιλαμβάνει και διαστήματα από την 

1η Ιανουαρίου έως και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου ημερολογιακού έτους, το 

ανωτέρω χρονικό διάστημα, προκειμένου να επιβληθεί ο φόρος εισοδήματος, καθορίστηκε 

καθ’ αυτόν τον τρόπο, ώστε σε κάθε περίπτωση οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος να 

υποβάλλονται εντός του ιδίου οικονομικού έτους, δεδομένου ότι προβλέπεται αυτές να 

υποβάλλονται έως την 10η ημέρα του πέμπτου μήνα μετά την λήξη της διαχειριστικής 

περιόδου. 295 

 

8.7   Οι Απαλλαγές από το φόρο  

 

Η κείμενη νομοθεσία περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζει ρητώς τις 

δραστηριότητες των Ανωνύμων εταιριών, τα έσοδα των οποίων δεν υπόκεινται σε φορολογία  

εισοδήματος.296  

Έτσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, εκτός του Ελληνικού Δημοσίου, των δήμων και 

κοινοτήτων και των ανώτατων,  ανωτέρων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας, για τις 

Ανώνυμες εταιρίες που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, οι ακόλουθες κατηγορίες εσόδων 

τους, δεν υπόκεινται σε φορολογία, ήτοι   :  

 Τα κέρδη που προέρχονται από την εκμετάλλευση πλοίων υπό την Ελληνική 

σημαία, ακόμη και στην περίπτωση της διανομής τους, καθώς αυτά υπόκεινται 

στον ειδικό φόρο πλοίων, 

 τα έσοδα των Ανωνύμων εταιριών που προκύπτουν από τη συμμετοχή τους σε 

αλλοδαπές εταιρίες (συμμετοχή για δύο -2- τουλάχιστο έτη με ποσοστό άνω του 

δέκα - 10% - ) που εδρεύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα έσοδα 

αυτά εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, 

                                                           
294 Άρθρο 102 Ν.2238/1994 
295 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 35 
296 Άρθρο 103 Ν.2238/1994 
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  τα έσοδα από τόκους καταθέσεων, εθνικών δανείων με έντοκα γραμμάτια ή 

ομολογίες, μερίσματα ιδρυτικών τίτλων και μετοχών ημεδαπών Ανωνύμων 

εταιριών (κατά το μέρος που αναλογεί στα ακαθάριστα έσοδα από την εκμε-

τάλλευση πλοίων) και τα κέρδη από αμοιβαία κεφάλαια.297   

 τα έσοδα των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, 

 τα εισοδήματα που δε φορολογούνται με βάση σύμβαση που κυρώθηκε με νόμο και 

 τα κέρδη των Ανωνύμων εταιριών που εμπίπτουν στην έννοια των πολύ μικρών 

επιχειρήσεων, που προκύπτουν από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας 

προς την εταιρία Δ.Ε.Η. Α.Ε., ή άλλο προμηθευτή, εφόσον οι Ανώνυμες Εταιρίες 

έχουν ενταχθεί στο Ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων 

μέχρι 10 kw, αρκεί τα κέρδη αυτά να εμφανίζονται σε ειδικό λογαριασμό αφορο-

λόγητου αποθεματικού.  

Σε περίπτωση που τα κέρδη διανεμηθούν, υπόκεινται σε φορολογία κατά τον χρόνο 

της διανομής ή της κεφαλαιοποίησής τους εφόσον προηγηθεί η αναγωγή τους σε 

μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου που αναλογεί. Να τονιστεί πως τα διανεμό-

μενα αυτά αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς, δε συναθροίζονται δηλαδή με 

το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από τον Ισολογισμό της εταιρίας, με περαιτέρω 

υποχρέωση υποβολής δήλωσης 298 εντός του πρώτου 15ημέρου του επόμενου μήνα 

από το μήνα λήψης της απόφασης για τη διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεμα-

τικών. 299 

 

8.8   Οι  Φορολογικές Απαλλαγές (Φορολογικά Κίνητρα) της Ανώνυμης 

        Εταιρίας που προέρχεται από μετατροπή επιχείρησης ή εταιρίας  

  

Η πολιτεία, με σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δημιουργία ισχυρών 

οικονομικών επιχειρήσεων, ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τη 

σύγχρονη τεχνική και οικονομική εξέλιξη, όπως η απόκτηση νέων κεφαλαίων, η εξεύρεση 

τρόπων χρηματοδότησης ή απόκτηση κεφαλαίων μέσω του συστήματος leasing, η αύξηση 

της παραγωγικότητας τους και η μείωση του κόστους κ.λπ., έχει δημιουργήσει ένα θεσμικό 

                                                           
297 Των νόμων 2778/1999 και 3283/2004. 
298 Άρθρου 107 Ν.2238/1994 
299 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 69 
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πλαίσιο μέσω των Αναπτυξιακών νόμων Ν.Δ.1297/1972 και Ν.2166/1993 300, όπου μέσω 

σημαντικών παρεχόμενων φορολογικών κινήτρων και διευκολύνσεων, οι επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να μετατραπούν σε Ανώνυμη Εταιρία.  

Βέβαια, προκειμένου να ισχύουν οι φορολογικές απαλλαγές των ανωτέρω νόμων θα 

πρέπει να πληρείται μία σειρά προϋποθέσεων. Ειδικότερα, για την υπαγωγή στον αναπτυξια-

κό νόμο 2166/1993 οι επιχειρήσεις που μετατρέπονται πρέπει να τηρούν βιβλία Γ’ Κατηγο-

ρίας και να έχουν συντάξει τουλάχιστο ένα (1) Ισολογισμό, ενώ το κεφάλαιο της 

συσταθείσας Ανώνυμης Εταιρίας δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 300.000 ευρώ. Στην 

περίπτωση υπαγωγής της επιχείρησης στον Αναπτυξιακό νόμο 1297/1972, η από μετατροπή 

συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρία πρέπει να έχει ως ελάχιστο ύψος Μετοχικού Κεφαλαίου το 

ποσό των 300.000 ευρώ, και οι μετοχές της Ανώνυμης Εταιρίας, που αντιστοιχούν στην αξία 

του εισφερόμενου κεφαλαίου θα πρέπει υποχρεωτικά να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους 

και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% για μία πενταετία από την ημερομηνία της 

μετατροπής.301 

Τα φορολογικά οφέλη, τόσο για τις συσταθείσες Ανώνυμες Εταιρίες, όσο και για τις 

επιχειρήσεις που μετατρέπονται συνοψίζονται ως κατωτέρω 302: 

 

I. Απαλλαγή από τον Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίων για το εισφερόμενο κεφάλαιο 

των επιχειρήσεων που μετατρέπονται σε Α.Ε. εφόσον η μετατρεπόμενη επιχείρηση 

έχει τη μορφή Ε.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. (2166/1993).  

II. Απαλλαγή από τον Φόρο Εισοδήματος των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων 

(2166/1993). 

III. Μη φορολόγηση της υπεραξίας κατά τον χρόνο της μετατροπής (1297/1972) που 

προκύπτει από την εισφορά στην Ανώνυμη Εταιρία είτε των περιουσιακών στοιχείων, 

είτε των εμπορεύσιμων αγαθών της μετατρεπόμενης επιχείρησης. Ωστόσο η υπεραξία 

φορολογείται κατά την με οποιοδήποτε τρόπο διάλυση της εταιρίας, καθώς 

προστίθεται στα κέρδη της. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2166/1993 για την 

μετατροπή δεν υφίσταται θέμα υπεραξίας. 

IV. Παροχή απαλλαγής από οποιοδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσημο και συγγενείς τέλη προς 

αυτά (υπέρ του Δημοσίου), όπως επίσης και κάθε εισφορά και δικαίωμα υπέρ 

                                                           
300 Άρθρα 1-5 Ν.2166/1993 
301 Συστάσεις-Μετατροπές Επιχειρήσεων, 5η Έκδοση, Καραγιάννης Δημήτριος,2010 Σελ. 86,144 
302 Συστάσεις-Μετατροπές Επιχειρήσεων, 5η Έκδοση, Καραγιάννης Δημήτριος,2010 Σελ. 85-87,  
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οποιουδήποτε τρίτου (εξαίρεση αποτελούν τα δικαιώματα του Συμβολαιογράφου και 

του Υποθηκοφύλακα) στις παρακάτω περιπτώσεις 303: 

 Στη σύμβαση που καταρτίσθηκε για την μετατροπή 

 Στην εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων, καθώς και 

των πράξεων εισφοράς και μεταβίβασής τους, 

V. Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (άρθρ. 3 - 1297/1972) με την  

προϋπόθεση χρησιμοποίησης των ακινήτων για τις ανάγκες της Ανώνυμης Εταιρίας 

τουλάχιστο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία της μετατροπής. 

Η παρούσα απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων ισχύει και για τα ακίνητα 

που δε χρησιμοποιεί η μετατρεπόμενη επιχείρηση όπως τα αγροκτήματα, τα 

ενοικιαζόμενα κτίρια κ.λ.π. (2166/1993). 

VI. Για τα πέντε πρώτα (5) έτη από τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρίας και με την 

προϋπόθεση ότι δεν θα έχει μεταβληθεί το κύριο αντικείμενο των εργασιών της, 

(1297/1972), η Ανώνυμη Εταιρία δύναται να εκμισθώνει τα ακίνητα ή  να τα εκποιεί, 

με την προϋπόθεση όμως πως το όφελος από την εκποίηση θα χρησιμοποιηθεί μέσα σε 

προθεσμία δύο (2) ετών για να αποκτηθούν ακίνητα ή καινούργια  πάγια περιουσιακά 

στοιχεία και η αξία τους θα είναι τουλάχιστον ίση με αυτή του οφέλους της εκποίησης 

που προηγήθηκε. Τα νέα ακίνητα ή τα πάγια περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται προς εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης. Ακόμη, το προϊόν 

της εκποίησης δύναται να χρησιμοποιηθεί είτε για την εξόφληση δανείων και 

πιστώσεων προς Τραπεζικά ιδρύματα, για φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο, 

καθώς και υφιστάμενες (οφειλόμενες) ασφαλιστικές εισφορές προς τα Ασφαλιστικά 

ιδρύματα κατά την ημέρα εκποίησης των ακινήτων. 

VII. Δυνατότητα δημιουργίας αφορολόγητων αποθεματικών από τα ακάλυπτα υπό-λοιπα 

των επενδύσεων βάσει των παρουσών αναπτυξιακών νόμων, με παράλληλη μεταφορά 

τους στην συσταθείσα Ανώνυμη Εταιρία. 

 

Σημαντικό είναι να αναφερθεί πως, εάν προτού συμπληρωθούν τα πέντε (5) πρώτα 

έτη λειτουργίας της Ανώνυμης Εταιρίας από τη σύστασή της και διαλυθεί για οποιονδήποτε 

λόγο, υποχρεούνται να καταβάλλει οποιονδήποτε φόρο, εισφορά ή τέλος υπέρ του Δημοσίου 

                                                           
303 Παρ.1 Άρθρου 3 Ν.1297/1972 
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(χωρίς προσαυξήσεις λόγω εκπροθέσμου), που έως τότε δεν κατέβαλε, λόγω των ανωτέρω 

φορολογικών απαλλαγών. 304 

 

8.9    Οι Φορολογικές Υποχρεώσεις της Ανώνυμης Εταιρίας 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία, σε κάθε διαχειριστική χρήση, ανεξάρτητα από το εάν έχει ασκήσει ή 

όχι δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της χρήσης ή κατά ένα μέρος αυτής, εφόσον 

βρίσκεται σε λειτουργία, υποχρεούται στην υποβολή προς την αρμόδια δημόσια οικονομική 

υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) στην οποία υπάγεται και σε καθορισμένες προθεσμίες, μίας σειράς 

δηλώσεων. Οι δηλώσεις αυτές αφορούν στις Ετήσιες Δηλώσεις Φόρου Εισοδήματος και στις 

δηλώσεις Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ενώ εάν απασχολεί προσωπικό οφείλει να υποβάλλει 

και δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων. Οι υποβαλλόμενες δηλώσεις σχετίζονται με την 

ενημέρωση της αρμόδιας αρχής σχετικά με τα οικονομικά κατά διαχειριστική χρήση ή 

περίοδο (αντιστοίχως) δεδομένα, προκειμένου να καταβληθεί ο αναλογών Φόρος Εισοδήμα-

τος,  ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και οι Παρακρατούμενοι Φόροι. 

 Οι ανωτέρω υποχρεώσεις της Ανώνυμης Εταιρίας χαρακτηρίζονται ως σταθερές. 

Ωστόσο, υπάρχουν και υποχρεώσεις αυτοτελούς φορολόγησης, καθώς και υποχρεώσεις 

παρακράτησης φόρων (ανάλογα με το είδος της συναλλαγής), με ή χωρίς εξάντληση 

φορολογικής υποχρέωσης. όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια.   

 

8.9.1  Σταθερές Φορολογικές Υποχρεώσεις προς το Ελληνικό Δημόσιο  

 

Οι σταθερές φορολογικές υποχρεώσεις της Ανώνυμης Εταιρίας περιγράφονται ως 

ακολούθως : 

 

I.  Φόρος Εισοδήματος 

Η Ανώνυμη Εταιρία έχει την υποχρέωση υποβολής προς στον προϊστάμενο της  

αρμόδιας Δ.Ο.Υ., ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 305 με τη χρήση σύγχρονων 

ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών. 306 Η δήλωση αυτή, υποβάλλεται μέχρι 

                                                           
304 Όπως προβλέπεται από τα Άρθρα 2,3 Ν.1297/1972 
305 Άρθρο 107 Ν.2238/1994 
306 Σύμφωνα με την πσρ. 4 του Άρθρου 20 και την παρ. 2 του Άρθρου 52 του Ν. 3943/2011.  
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την δέκατη (10η) ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία που έληξε η διαχειριστική 

της περίοδος.  

Όσον αφορά την περίπτωση όπου η Ανώνυμη Εταιρία βρίσκεται σε καθεστώς εκ-

καθάρισης, για τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου της εκκαθάρισης, υποβάλλει 

δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη αυτής της περιόδου. 

Εφόσον η εκκαθάριση παρατείνεται πέραν του έτους, υποβάλλεται προσωρινή δήλωση 

για τα οικονομικά αποτελέσματα κάθε έτους μέσα σε ένα μήνα από την λήξη του, ενώ 

κατά την λήξη της εκκαθάρισης υποβάλλεται οριστική δήλωση. 

Ειδικά στην περίπτωση διάλυσης της Ανώνυμης Εταιρίας, χωρίς την υπαγωγή τους 

βάσει νόμου, στο στάδιο της εκκαθάρισης, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υπο-

βάλλεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την διάλυσή της και πριν την με οποιοδήποτε τρόπο 

διάθεση των περιουσιακών της στοιχείων. 

Ακόμη, Ανώνυμη Εταιρία, η οποία πραγματοποίησε έσοδα που απαλλάσσονται 

από τη φορολογία, ή κέρδη που προσδιορίζονται ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο, εάν 

εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου δεν έχει συνεδριάσει η 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, προκειμένου να εγκρίνει την προταθείσα από το 

Διοικητικό Συμβούλιο διανομή των κερδών, η έχει συνεδριάσει και τροποποίησε την 

προτεινόμενη διανομή των κερδών, υποχρεούται στην υποβολή τροποποιητικής δήλωσης 

μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από τη λήξη του ανωτέρω εξαμήνου για τα προκύπτοντα 

φορολογητέα κέρδη, ενώ ο προκύπτων φόρος και η προκαταβολή φόρου καταβάλλονται 

σε τρεις (3) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.307 

 

II.  Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

Η Ανώνυμη Εταιρία, προκειμένου να δηλώσει, να υποβάλλει να συμψηφίσει ή να 

ζητήσει επιστροφή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από το Ελληνικό Δημόσιο, υπο-

χρεούται σε μηνιαία υποβολή δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας για τον προκύπτων 

φόρο από τις μηνιαίες οικονομικές της συναλλαγές.  

Η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. για κάθε μηνιαία φορολογική περίοδο,  

πραγματοποιείται με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών 

υποδομών εντός είκοσι (20) ημερών από την λήξη της φορολογικής περιόδου, εφόσον από 

τη δήλωση αυτή προκύπτει ποσό Φ.Π.Α. προς καταβολή, όπου και καταβάλλεται το 

                                                           
307 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 109 
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ελάχιστο ποσό των δέκα (10) ευρώ και του υπολοίπου σε δύο δόσεις308, σε αντίθετη 

περίπτωση η υποβολή της δήλωσης ολοκληρώνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 

επόμενου μήνα από την λήξη της φορολογικής περιόδου.309  

Περαιτέρω, κάθε έτος και μέχρι την δέκατη (10η) ημέρα του έκτου μήνα από την 

λήξη της διαχειριστικής χρήσης, η Ανώνυμη Εταιρία υποχρεούται στην υποβολή της 

ετήσιας δήλωσης Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Εκκαθαριστική Φ.Π.Α.) με τη χρήση 

σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και δικτυακών υποδομών, όπου πραγματοποιεί-ται ο 

τελικός διακανονισμός των εκπτώσεων 310, με καταβολή της θετικής τους διαφοράς και 

την μεταφορά στην επόμενη χρήση ή την επιστροφή της αρνητικής διαφοράς. Στην 

δήλωση αυτή αναγράφεται το άθροισμα των δεδομένων των μηνιαίων δηλώσεων της 

προηγούμενης διαχειριστικής χρήσης, συμπεριλαμβανομένων στην ετήσια δήλωση τυχόν 

δαπανών μη υποκείμενων σε Φ.Π.Α. (μισθοί προσωπικού, ενοίκια κ.λπ.). 

 

III.  Ειδικός Φόρος Ακινήτων 

Η Ανώνυμη Εταιρία που έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή 

επικαρπίας σε ακίνητα που βρίσκονται εντός της Ελληνικής Επικράτειας, υποχρεούται, 

έως την εικοστή πρώτη ημέρα (21) του μηνός Ιουνίου εκάστους έτους, στην καταβολή 

Ειδικού Ετήσιου Φόρου (15%) επί της αξίας των ακινήτων αυτών. Αυτή την υποχρέωση 

έχει και η Ανώνυμη Εταιρία που ο σκοπός της, όπως ορίζεται στο Καταστατικό είναι η 

αγορά, διαχείριση, επένδυση και η εκμετάλλευση ακινήτων.311 

 

IV.  Φόρος Ακίνητης Περιουσίας 

Στην περίπτωση όπου η Ανώνυμη Εταιρία διαθέτει ακίνητη περιουσία την πρώτη 

(1η) Ιανουαρίου κάθε έτους, υποχρεούται στην υποβολή Δήλωσης Φόρου Ακίνητης 

Περιουσίας. Η υποβολή της δήλωσης, καθώς και η καταβολή του φόρου, πραγματα-

οιείται ανάλογα με το τελευταίο ψηφία του Αριθμού Φορολογικού της Μητρώου την 

δεκάτη Πέμπτη (15η) μηνός Μαΐου κάθε έτους.312 

 

 

 

                                                           
308 Νόμος 4152/29-05-2013 
309 Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών ΠΟΛ.1129/3.6.2013 
310 Περ.β παρ. 1 και παρ. 2,9 Άρθρου 38 Ν.2859/2000 
311 Άρθρα 15 και 17 Ν.3091/2002 
312 Παρ.1 Άρθρου 33, Νόμου 3842/2010 
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V.  Παρακρατούμενοι Φόροι 

Η Ανώνυμη Εταιρία που απασχολεί προσωπικό, έχει την υποχρέωση  να 

υποβάλλει προσωρινή διμηνιαία δήλωση παρακρατούμενων φόρων στον προϊστάμενο της 

Αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, με τη χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών 

μεθόδων και δικτυακών υποδομών, καθώς και να αποδώσει τον προκύπτων φόρο έως τις 

είκοσι (20) του επόμενου μήνα που ακολουθεί το δίμηνο στο οποίο ενεργήθηκε η 

παρακράτηση, ενώ ολοκληρώνεται ανάλογα με το τελευταίο ψηφία του Αριθμού 

Φορολογικού Μητρώου της εταιρίας. Επίσης στην ανωτέρω προσωρινή δήλωση 

συμπεριλαμβάνονται και οι αμοιβές ελευθέρων επαγγελματιών και τρίτων όπου γίνεται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή είκοσι (20%) εφόσον οι ακαθάριστες αμοιβές 

ξεπερνούν το ποσό των 300 ευρώ. 313 Φόρος αποδίδεται και στην περίπτωση καταβολής 

μισθών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που είναι ασφαλισμένοι στο Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εάν δε, ασφαλίζονται σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία και 

αμείβονται βάσει ειδικής σύμβασης μίσθωσης εργασίας ή εντολής, η παρακράτηση 

διενεργείται με συντελεστή σαράντα (40%). 314  

Εάν η Ανώνυμη Εταιρία απασχολεί περισσότερα από πενήντα (50) άτομα, η 

υποχρέωση υποβολής της προσωρινής δήλωσης και η καταβολή του φόρου καθίσταται 

μηνιαία. 

Περαιτέρω, η Ανώνυμη Εταιρία, για τις προσωρινές δηλώσεις που έχει υποβάλλει 

εντός της διαχειριστικής χρήσης, εντός του επομένου έτους και μέχρι την τριακοστή 

πρώτη (31η) ημέρα μηνός Μαρτίου, οφείλει να υποβάλλει την Οριστική Δήλωση Φόρου 

Μισθωτών Υπηρεσιών (ανακεφαλαίωση των ετήσιων αμοιβών βάσει των προσωρινών 

δηλώσεων που έχουν υποβληθεί), όπου οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας της εταιρίας πρέπει 

να διενεργήσουν εκ νέου εκκαθάριση του Φόρου,315 αποδίδοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τις 

τυχόν επιπλέον διαφορές. 

 

VI.  Φόρος Ασφαλίστρων (Ασφαλιστικών Εταιριών) 

Οι Ασφαλιστικές Εταιρίες οφείλουν να αποδώσουν τον Φόρο Ασφαλίστρων που 

προκύπτει από τα ασφάλιστρα και τα πάσης φύσεως δικαιώματα που απορρέουν από την 

ασφαλιστική σύμβαση μεταξύ του ασφαλιζόμενου και της ασφαλιστικής εταιρίας. Η 

                                                           
313 Άρθρα 58,59 Ν.2238/1994 
314 Παρ. 1 Άρθρου 55, μετά την τροποποίησή του με την Παρ. 6 του Άρθρου 6 του Ν.4110/2013 
315 Σύμφωνα με το Άρθρο 9 του Ν.2238/1994 



  124 

υποβολή της δήλωσης γίνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για τα ασφάλιστρα και τα δικαιώματα 

που απορρέουν εντός κάθε ημερολογιακού τριμήνου.316 

   

8.9.2  Υποχρεώσεις Αυτοτελούς Φορολόγησης με εξάντληση της Φορολογι- 

          κής Υποχρέωσης  

 

Στην κατηγορία της αυτοτελούς φορολόγησης της Ανώνυμης Εταιρίας με εξάντληση της 

φορολογικής υποχρέωσης υπάγονται οι ακόλουθες περιπτώσεις : 

 

I.  Κεφαλαιοποίηση Αφορολόγητων Αποθεματικών Αναπτυξιακών Νόμων 

Η Ανώνυμη Εταιρία που προβαίνει στην μερική ή ολική κεφαλαιοποίηση των 

αφορολόγητων αποθεματικών διαφόρων Αναπτυξιακών Νόμων,317 καταβάλλει στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ., τον φόρο που αναλογεί χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση, σε τέσσερις (4) 

τριμηνιαίες δόσεις ή έξι (6) εξαμηνιαίες δόσεις ανάλογα με το εάν οι μετοχές της 

διαπραγματεύονται ή όχι σε οργανωμένη αγορά. 

 

II.  Υπεραπόδοση επενδύσεων των μαθηματικών αποθεμάτων 

Τα εισοδήματα της Ανώνυμης Εταιρίας που προέρχονται από την υπεραπόδοση 

των μαθηματικών αποθεμάτων για τις ασφαλίσεις ζωής υπόκεινται σε εφάπαξ φορολογία 

με εξάντληση της φορολογικής της υποχρέωσης, ενώ η δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από την λήξη της προθεσμίας για το κλείσιμο του 

Ισολογισμού.318 

 

III.  Φορολογία δικαιώματος χρησιμοποίησης αλλοδαπών ποδοσφαιριστών και λοι-  

ών αθλητών. 

Η Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρία, για τα ποσά που καταβάλλει σε αλλοδαπά 

αθλητικά σωματεία προκειμένου να μεταβιβασθεί το δικαίωμα χρησιμοποίησης του 

αθλητή, οφείλει να υποβάλλει δήλωση στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. και να αποδώσει τον 

παρακρατηθέν φόρο ήτοι είκοσι πέντε (25%). Η υποβολή της δήλωσης αυτής 

                                                           
316 Άρθρο 29 Ν.3492/2006 
317 Με εξαίρεση τα αποθεματικά Άρθρου 18 του Α.Ν.942/1949 και παρ. 4 Άρθρου 10 του Α.Ν. 148/1967  
318 Περ. στ’ Παρ. 1 Άρθρου 24 Ν.2238/1994  
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πραγματοποιείται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου, του επόμενου από την παρακ-

ράτηση μήνα.319 

 

8.9.3   Υποχρεώσεις παρακράτησης φόρων  χωρίς εξάντληση της φορολογι- 

           κής υποχρέωσης 

 

Στην κατηγορία της παρακράτησης φόρων από την Ανώνυμη Εταιρία χωρίς εξάντληση της 

φορολογική υποχρέωση υπάγονται περιπτώσεις όπως : 

 

I.  Τα Αφορολόγητα αποθεματικά που διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται 

Τα αφορολόγητα αποθεματικά της περίπτωσης αυτής που διανέμονται ή κεφαλαι-

οποιούνται, 320 υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο που αυτά διανέμονται, αφού 

προηγηθεί η αναγωγή τους σε μικτό ποσό και προστεθεί ο αναλογών φόρος. 

Έτσι, υποβάλλεται δήλωση στην Αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντός δεκαπέντε (15) ημερών 

από την λήψη της απόφασης για διανομή ή κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών, ενώ ο 

προκύπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) μηνιαίες δόσεις.  

 

II.  Η Φορολογία από πώληση μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών 

Η Ανώνυμη Εταιρία, στις περιπτώσεις που μεταβιβάζει ή πωλεί μετοχές μη 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό Χρηματιστήριο, οφείλει να 

υποβάλλει δήλωση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. για την καταβολή του παρακρατούμενου φόρου 

που προκύπτει από την μεταβίβαση – πώληση (5%). Η δήλωση υποβάλλεται προ-τού 

λάβει χώρα η μεταβίβαση.321   

 

8.10   Το Φορολογικό Πιστοποιητικό 

 

Το φορολογικά πιστοποιητικό, αποτελεί ετήσιο έγγραφο, το οποίο εκδίδεται από τους νόμι-

μους ελεγκτές, καθώς και τα ελεγκτικά γραφεία, που πραγματοποιούν υποχρεωτικούς από  

ελέγχους σε Ανώνυμες Εταιρίες και συγκεκριμένα, σε Α.Ε. που συντάσσουν προαιρετικά ή 

υποχρεωτικά Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοι-

                                                           
319 Παρ.6 Άρθρου 13 Ν.2238/1994 και Παρ.9 Άρθρου 5 Ν.2753/1999 
320 Εκτός της κεφαλαιοποίησης αποθεματικών  Άρθρου 101 Ν.1892/1990 και Άρθρου 13 Ν.1473/1984 
321 Παρ. 1,2 Άρθρου 13 Ν.2238/1994 και Άρθρο 10 ΠΟΛ 1052/2007 
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κονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.), καθώς και Α.Ε. που σε δύο συνεχόμενες χρήσεις έχουν 

υπερβεί τα δύο (2) από τα τρία (3) κριτήρια ήτοι 322 :  

 

 Σύνολο Ενεργητικού άνω των 2.500.000 ευρώ, 

 Καθαρό Κύκλο Εργασιών άνω των 5.000.000 ευρώ και 

 Μέσο Όρο Προσωπικού άνω των πενήντα (50) ατόμων. 

 

Βασική προϋπόθεση για την διενέργεια ελέγχου από τα ανωτέρω πρόσωπα, αποτελεί 

η εγγραφή τους στο Δημόσιο Μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 3693/2008 

(ΦΕΚ 174 Α’).    

Οι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία, προβαίνουν στον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης της Ανώνυμης Εταιρίας ως προς την πιστή εφαρμογή των φορολογικών 

διατάξεων σε φορολογικά αντικείμενα 323 της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα, ως προς 

τον έλεγχο τήρησης των διατάξεων περί : 

 Φορολογίας Εισοδήματος, 

 Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, 

 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, 

 Φορολογίας Ακινήτων, 

 Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων, 

 Φόρου Υπεραξίας και αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων, 

 Υποχρεώσεων παρακρατούμενων φόρων, 

 Τελών Χαρτοσήμου, 

 Μετασχηματισμού επιχειρήσεων, 

 Ενδοομιλικών Συναλλαγών, 

 E-Commerce 

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου της εταιρίας, τα ανωτέρω πρόσωπα, οφείλουν να 

εκδώσουν το ετήσιο Φορολογικό Πιστοποιητικό της εταιρίας το οποίο διακρίνεται σε δύο (2) 

τμήματα : 

 Την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης, όπου σε αυτή αναγράφονται τα 

συμπεράσματα της εκτελεσθείσας εργασίας και  

 Το Προσάρτημα των αναλυτικών πληροφοριακών στοιχείων 

                                                           
322 Παρ. 6 Άρθρου 42α ΚΝ 2190/1920 
323 ΠΟΛ 1159/22-07-2011 
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 Περαιτέρω, στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναφέρεται κάθε Φορολογική παράβαση, 

όπως επίσης και κάθε περίπτωση μη απόδοσης ή ανακριβούς απόδοσης φόρων που έχει 

διαπιστωθεί από τα τηρούμενα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας. Στην περίπτωση όπου στο 

Φορολογικό Πιστοποιητικό δεν περιλαμβάνονται παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που 

αφορούν παραβάσεις της Φορολογικής Νομοθεσίας, δεν ακολουθεί τακτικός φορολογικός 

έλεγχος.324  

Ακόμη, εάν από το Φορολογικό Πιστοποιητικό προκύπτουν συγκεκριμένα φορολογι-

κά δεδομένα για την ελεγχθείσα εταιρία, με τα οποία συμφωνεί και η αρμόδια φορολογική 

αρχή, τότε το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των εκθέσεων ελέγχου της 

ανωτέρω φορολογικής αρχής.  

Η Ανώνυμη Εταιρία, για την οποία δεν έχει εκδοθεί το ανωτέρω Φορολογικό 

Πιστοποιητικό, υπόκειται σε φορολογικό έλεγχο κατά προτεραιότητα από την αρμόδια 

φορολογική αρχή, ενώ, βάσει των πραγματοποιηθέντων κατά την ελεγχόμενη διαχειριστική 

χρήση Ακαθαρίστων εσόδων της, της επιβάλλεται και το ανάλογο πρόστιμο, το οποίο 

κυμαίνεται από δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000) έως εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000). 325 Όσον 

αφορά δε, ενδεχόμενες παραλείψεις επί των υποχρεώσεων των ελεγκτών και των ελεγκτικών 

γραφείων στους διενεργούμενους ελέγχους, για κάθε τους παράλειψη, τα ανωτέρω πρόσωπα 

διώκονται και τιμωρούνται. 326   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
324 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Άρθρου 80 του Ν.3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α’) 
325 Παρ. 4 Άρθρου 4 Ν.. 2523/1997 
326 Παρ. 5 Άρθρου 82 Ν. 2238/1994 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  9 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

9.1   Τα Φορολογητέα Κέρδη της Ανώνυμης Εταιρίας  

         

Όπως έχει αναφερθεί στο προηγούμενο Κεφάλαιο, το Καθαρό Εισόδημα της Ανώνυμης 

Εταιρίας προκύπτει ύστερα από την αφαίρεση από τα Ακαθάριστα Έσοδα μίας σειράς 

εκπιπτόμενων σύμφωνα με το νόμο δαπανών, δηλαδή των λειτουργικών της εξόδων, όπως 

επίσης και των ποσών που καταβλήθηκαν για την εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, των καταβλη-

θέντων τόκων στους κατόχους τίτλων, των αμοιβών, αποζημιώσεων μελών Διοικητικού 

Συμβουλίου.   

Προκειμένου να προσδιορισθεί ο Φόρος Εισοδήματος της εταιρίας, πρέπει πρωτίστως 

να προκύψει το Φορολογητέο εισόδημα, δηλαδή τα Φορολογητέα της Κέρδη, τα οποία 

εξευρίσκονται κατά την διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης, από το ακόλουθο 

αλγεβρικό άθροισμα : 

1. Λογιστικά Καθαρά Κέρδη (ή Κέρδη Ισολογισμού) 

2. (πλέον) Λογιστικές Διαφορές 

3. (μείον) Ποσά που απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται αυτοτελώς 

4. (μείον) Ποσά που έχουν ήδη φορολογηθεί στο όνομα άλλου Νομικού προσώπου. 

 

Η έννοια της Φορολογικής Αναμόρφωσης αποσκοπεί στην καταγραφή των εξόδων τα 

οποία, ενώ έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία της εταιρίας, εντούτοις δεν προβλέπεται η έκπτω-

σή τους από τα Ακαθάριστα Έσοδα. 327 Συνεπώς, αυτά τα έξοδα πρέπει να προστεθούν στα 

λογιστικά κέρδη της εταιρίας υπό την μορφή των λογιστικών διαφορών, έτσι ώστε να 

προκύψει η βάση υπολογισμού του φόρου.  

Όσον αφορά τα Απαλλασσόμενα της Φορολογίας Έσοδα και τα Έσοδα που φορολο-

γούνται κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, (όπως για παράδειγ-

                                                           
327 Σύμφωνα με το Άρθρο 31 Ν.2238/1994 
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μα τα μερίσματα μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού, οι τόκοι καταθέσεων σε 

ημεδαπά Τραπεζικά Ιδρύματα, τα έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρία, 

κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο), καθώς τα έσοδα αυτά 

περιλαμβάνονται στα Ακαθάριστα Έσοδα της εταιρίας, καθορίζονται ποσά δαπανών που 

βαρύνουν τα έσοδα αυτά, ενώ οι δαπάνες που εκπίπτουν από τα Ακαθάριστα έσοδα 

μειώνονται 328 : 

 κατά τους αναλογούντες σε αυτά χρεωστικούς τόκους και 

 κατά ποσοστό 5% επί των εσόδων αυτών (ως λοιπές δαπάνες) 

Η μείωση αυτή διενεργείται, προσθέτοντας τα ποσά στα φορολογητέα κέρδη κατά 

την διαδικασία της αναμόρφωσης των αποτελεσμάτων της Ανώνυμης Εταιρίας. 

Ειδικά τα έσοδα από συμμετοχές σε λοιπές ημεδαπές επιχειρήσεις, αφαιρούνται από 

τα συνολικά καθαρά κέρδη της εταιρίας, εφόσον αυτά έχουν φορολογηθεί με βάσει τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.329 Οι τόκοι καταθέσεων τραπεζών εσωτερικού 

φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις εφόσον ο δικαιούχος του εισοδήματος δεν είναι 

πρόσωπο του άρθρου 2 Ν.2238/1994, ημεδαπή ή αλλοδαπή τραπεζική ασφαλιστική 

επιχείρηση ή συνεταιρισμός που συστήθηκε νόμιμα και ένωση συνεταιρισμών. 

Στην περίπτωση όπου Ασφαλιστική ή Τραπεζική επιχείρηση πραγματοποίησε κέρδη 

από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών, τα κέρδη αυτά είναι δυνατό 

να μη φορολογηθούν εφόσον προέρχονται από μετοχές που αποκτήθηκαν μέχρι και την 

31/12/2012, και εμφανίζονται σε λογαριασμούς Ειδικού Αποθεματικού. Από ημερομηνία 

01/01/2013 τα κέρδη αυτά φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις.330   

 

9.2      Ο Υπολογισμός του φόρου   

9.2.1   Φόρος Εισοδήματος Φορολογητέων Κερδών   

 

Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται στα Φορολογητέα Κέρδη της Ανώνυμης Εταιρίας με την 

εφαρμογή συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20 %). 331 Ο ίδιος συντελεστής (20%) εφαρμόζεται 

και επί κερδών που δηλώνονται με την οριστική δήλωση που υποβάλλουν οι Ανώνυμες Εται-

ρίες  που τελούν υπό το καθεστώς της εκκαθάρισης ανεξάρτητα από το χρόνο ένταξής τους  

σε αυτό το καθεστώς. 

                                                           
328 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), 2012 Σελ.42,43  
329 Του Άρθρου 10 ή του Άρθρου 106 του Ν.2238/1994 
330 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), 2012 Σελ.18,19 
331 Παρ. 1 Άρθρου 109 Ν.2238/1994 
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Στις περιπτώσεις όπου η Ανώνυμη Εταιρία δηλώνει και έσοδα από ακίνητα επβάλλε-

ται επιπλέον του κύριου φόρου (όπως αναφέρθηκε ανωτέρω) και συμπληρωματικός φόρος 

επί των ακαθαρίστων αυτών εσόδων που υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%). 

Ο συμπληρωματικός φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό του κύριου φόρου εισοδήμα-

τος, ενώ δεν επιβάλλεται ο φόρος αυτός στα εισοδήματα από ακίνητα, ανεξάρτητα από το 

ύψος τους, όταν εξάγεται αρνητικό φορολογικό αποτέλεσμα χρήσης, καθώς στην περίπτωση 

αυτή δεν προκύπτει φόρος εισοδήματος. 332 

 

 Αλλαγή του συντελεστή Φορολόγησης από το Οικονομικό Έτος 2014  

 

Με τον τελευταίο Φορολογικό Νόμο 4110/2013, επήλθαν αλλαγές ως προς τους συν-

τελεστές Φορολογίας Εισοδήματος. Ειδικότερα, για τα εισοδήματα που αποκτώνται 

από το Οικονομικό Έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά, αυξάνεται ο επιβαλλόμενος 

Φορολογικός Συντελεστής κατά έξι (6) ποσοστιαίες μονάδες και διαμορφώνεται στο 

εικοσιέξι τοις εκατό (26%). 333 

 

9.2.2   Η προκαταβολή Φόρου 

 

Ο Φόρος Εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας, επιβαρύνεται 

περαιτέρω με προκαταβολή φόρου έναντι του φόρου του επόμενου Οικονομικού Έτους. Η 

προκαταβολή φόρου υπολογίζεται στο άθροισμα του κύριου φόρου και συμπληρωματικού, 

με συντελεστή ογδόντα τοις εκατό (80 %) . Για τις Ανώνυμες Εταιρίες που δραστηριοποιούν-

ται στον Ασφαλιστικό και Τραπεζικό τομέα, η προκαταβολή φόρου ανέρχεται σε ποσοστό 

εκατό τοις εκατό (100 %). Στην περίπτωση δε, που πρόκειται για νέο νομικό πρόσωπο η 

ανωτέρω προκαταβολή μειώνεται για τα τρία (3) πρώτα Οικονομικά Έτη από την δήλωση 

έναρξης των εργασιών τους, κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50 %), χωρίς ωστόσο η 

μείωση αυτή να έχει εφαρμογή στις Ανώνυμες Εταιρίες που προέρχονται από μετατροπή ή 

συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων.334 

Από το ποσό της προκαταβολής φόρου αφαιρούνται τα ποσά των φόρων που έχουν 

παρακρατηθεί στην πηγή χωρίς εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης για τα εισοδήματα 

                                                           
332 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 122 
333 Όπως η παρ.30 Άρθρου 9 Ν.4110/2013 τροποποίησε το 1ο εδάφιο παρ. 1 Άρθρου 109 Ν.2238/1994 
334 Παρ.1,2 Άρθρου 111 Ν.2238/1994  
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στα οποία διενεργήθηκε η παρακράτηση (όπως ο παρακρατηθείς φόρος επί των τόκων, 

φόρος εργοληπτών, πωλήσεων στο Ελληνικό  Δημόσιο κ.λπ.). 335 

Η ανωτέρω έκπτωση από τον κύριο και συμπληρωματικό φόρο διενεργείται προκει-

μένου να αποφευχθεί η υπέρμετρη επιβάρυνση της Ανώνυμης Εταιρίας,, διότι αυτά τα έσοδα 

βάσει των οποίων διενεργήθηκε η παρακράτηση φόρου εμπεριέχονται στα συνολικά 

φορολογητέα κέρδη βάσει των οποίων προσδιορίζεται η προκαταβολή φόρου. 336 

 

 9.2.3   Έκπτωση από το συνολικό ποσό Φόρου 

 

Από τον κύριο και συμπληρωματικό φόρο εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρίας εκπίπτει μία 

σειρά φόρων προκειμένου να υπολογιστεί το τελικό ποσό του φόρου προς βεβαίωση. 

Έτσι, από το συνολικό ποσό του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) που αναλογεί 

στο φορολογούμενο εισόδημα, αφαιρούνται : 

 

 Ο φόρος που προκαταβλήθηκε σύμφωνα με την δήλωση φορολογίας εισοδή-

ματος της προηγούμενης χρήσης, 

 Ο φόρος που παρακρατήθηκε (από τόκους, φόρος εργοληπτών, πωλήσεων στο 

Δημόσιο κ.λπ.), 337 

 Ο φόρος που παρακρατήθηκε στα φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο εισοδήμα- 

τα οποία διανέμονται και έχουν προσαυξήσει τα φορολογούμενα κέρδη της 

Ανώνυμης εταιρίας ( εξαιρούνται οι Τραπεζικές και οι  Ασφαλιστικές επιχειρή-

σεις). 338 

 Ο φόρος που έχει καταβληθεί στην αλλοδαπή για το εισόδημα το οποίο έχει 

προκύψει σε αυτήν (εισόδημα από συμμετοχή σε αλλοδαπή επιχέιρηση κ.λπ.) 

Ωστόσο εάν έχει παρακρατηθεί φόρος στο εισόδημα αυτό με συντελεστή ανώτερο 

από τον συντελεστή φορολογίας της ημεδαπής Ανώνυμης εταιρίας, η έκπτωση 

του φόρου διενεργείται μέχρι τον συντελεστή φορολογίας της ημεδαπής 

Ανώνυμης Εταιρίας.  

 

 

                                                           
335 Παρ. 3 Άρθρου 111 Ν.2238/1994 
336 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 138-139 
337 Των άρθρων 55,114 Ν.2238/1994 
338 Σύμφωνα με την παρ. 3 του Άρθρου 106 Ν.2238/1994 
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9.2.4   Τελικό Ποσό φόρου προς Βεβαίωση και τρόπος καταβολής του 

 

Εάν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στις προηγούμενες υποενότητας, οι μειώσεις των φόρων 

από τον κύριο και συμπληρωματικό φόρο της εταιρίας είναι μεγαλύτερες από τον αναλογούν 

φόρο, η επιπλέον διαφορά συμψηφίζεται στο υπόλοιπο ποσό που προκύπτει για βεβαίωση. 

Έτσι, το τελικό βεβαιούμενο προς καταβολή ποσό φόρου, μετά και από τις  μειώσεις 

που προβλέπονται από τον νόμο,  αποτελείται από  : 

 τον φόρο εισοδήματος (κύριο και συμπληρωματικό), 

 την προκαταβολή του φόρου εισοδήματος, 

 τα τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α. (επί του ακαθαρίστου εισοδήματος 

από την εκμίσθωση ακινήτων). 

Η καταβολή του συνολικού προς βεβαίωση φόρου, πραγματοποιείται σε οκτώ (8) 

ισόποσες μηνιαίες  δόσεις, ενώ η πρώτη δόση καταβάλλεται ταυτόχρονα με την επιτυχή 

υποβολή της εμπρόθεσμης Δήλωσης μέσω σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων και διαδικτυ-

ακών υποδομών. Η καταβολή των υπολοίπων επτά (7) δόσεων πραγματοποιείται έως την 

τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των επτά επόμενων μηνών από τη 

λήξη υποβολής της δήλωσης. 339 

Όσον αφορά τις Ανώνυμες Εταιρίες που τελούν είτε υπό καθεστώς της εκκαθάρισης, 

είτε διαλύονται χωρίς να επιβάλλεται από το νόμο εκκαθάριση, τα οφειλόμενα ποσά από 

φόρους καθώς και τα τέλη χαρτοσήμου καταβάλλονται εφάπαξ ταυτόχρονα με την υποβολή 

της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.   

 

9..2.5   H Φορολογία των Διανεμόμενων Κερδών 

 

Στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου (τέως διαχειριστικής ή εταιρικής χρήσης) 340, η 

Ανώνυμη Εταιρία εξάγει το αποτέλεσμα που έχει προκύψει από τις εργασίες της. Εάν τα 

κονδύλια του Ενεργητικού είναι μεγαλύτερα από αυτά του Παθητικού η εταιρία έχει 

καταγράψει κέρδη και όπως έχει ήδη αναφερθεί, τα καθαρά της κέρδη είναι αυτά που 

προκύπτουν μετά την αφαίρεση από τα ακαθάριστα κέρδη (καθώς περιλαμβάνονται σε αυτά 

και μη φορολογούμενα κέρδη) κάθε εξόδου, ζημίας, των κατά νόμο αποσβέσεων και κάθε 

άλλου εταιρικού βάρους. Περαιτέρω, από το κλείσιμο της διαχειριστικής (εταιρικής) χρήσης, 

                                                           
339 Παρ. 1 Άρθρου 110 Ν.2238/1994 
340  Νομοτεχνική τακτοποίηση λόγω αντικατάστασης του Κ.Β.Σ. με τον Κ.Φ.Α.Σ. με τον Ν. 4110/2013 
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προκύπτει ποια κέρδη υπάρχουν προς διάθεση στους δικαιούχους των αμοιβών αυτών (όπως 

τα μέλη του Δ.Σ., διευθυντές, αμοιβές στο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό, εκτός μισθού, 

μερίσματα ή προμερίσματα σε φυσικά η νομικά πρόσωπα, ενώσεις προσώπων).  

Η διάθεση των ανωτέρω κερδών καθορίζεται από την απόφαση της Τακτικής Γενικής 

Συνέλευσης που είναι η καθ’ ύλη αρμόδια μέσα στα όρια του νόμου και των διατάξεων του  

καταστατικού της. Τα διανεμόμενα κέρδη ή αλλιώς μερίσματα, προτού διατεθούν στους 

δικαιούχους   αυτών, υπόκεινται σε Παρακράτηση Φόρου με Συντελεστή 25%. Ακόμη, εάν 

στα Ακαθάριστα έσοδα της εταιρίας περιλαμβάνονται και έσοδα από συμμετοχή σε άλλο 

νομικό πρόσωπο, από το φόρο που οφείλει να καταβάλλει η εταιρία, αφαιρείται το μέρος του 

φόρου που έχει παρακρατηθεί και αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη που προέρχονται από 

αυτή τη συμμετοχή.  341  

Η παρακράτηση φόρου πραγματοποιείται κατά την καταβολή των κερδών, εντός 

προθεσμίας ενός (1)  μηνός από την έγκριση του Ισολογισμού της εταιρίας από την τακτικής 

Γενική Συνέλευση των μετόχων. Η καταβολή του Παρακρατούμενου Φόρου διανεμόμενων 

κερδών πραγματοποιείται στην αρμόδια φορολογική αρχή (Δ.Ο.Υ.)  εντός του επόμενου 

μήνα, από τον μήνα που έλαβε χώρα η Παρακράτηση.  

Ειδικά, για τα ποσά που διατίθενται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο εργα-

τοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus) γίνεται παρακράτη-

ση φόρου με συντελεστή τριανταπέντε τοις εκατό (35%). 

 

 Αλλαγές στους συντελεστές Παρακράτησης Φόρου από το Οικονομικό Έτος 

2014  

Επισημαίνεται ότι, για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το Οικονομικό Έτος 

2014 (χρήση 2013) σε κάθε έγκριση προς διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών από την 

Γενική Συνέλευση, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή δέκα τοις εκατό 

(10%). Με τον ίδιο συντελεστή (10%) θα διενεργείται και η παρακράτηση φόρου για τα 

διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη προηγούμενων ετών, 342 καθώς ο χρόνος 

απόκτησης αυτών των εισοδημάτων, είναι ο χρόνος έγκρισής τους από την Τακτική 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων. 

Ακόμη, τα ποσά που διατίθενται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό της εταιρίας υπό οποιαδήποτε μορφή (bonus) θα γίνεται 

παρακράτηση φόρου με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) και η αλλαγή αυτή ισχύει 

                                                           
341 Παρ. 1 Άρθρου 54 Ν.2238/1994 
342 Όπως η παρ. 2 Άρθρου 6 Ν.4110/2013 τροποποίησε την παρ. 1 Άρθρου 54 Ν.2238/1994 
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για τα εισοδήματα (μερίσματα) που αποκτώνται από το Οικονομικό Έτος 2014 (χρήση 

2013). 

Επιπλέον, για τις αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τόκους από 

ιδρυτικούς τίτλους και προνομιούχες μετοχές, που καταβάλλονται από 01/01/2013 και 

μετά και εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, καθώς και για τα εισοδήματα που αφορούν 

στους ιδρυτικούς τίτλους και τις παροχές άνευ νομίμου ή συμβατικής υποχρέωσης,343 

ενεργεί-ται παρακράτηση φόρου με συντελεστή σαράντα τοις εκατό (40%) και χαρτόσημο 

(1,2%).  

Επίσης σε παρακράτηση με τον ίδιο συντελεστή (40%) υπόκεινται και οι μισθοί 

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μη ασφαλισμένων στο ΙΚΑ, αλλά σε άλλο 

ασφαλιστικό ταμείο. Εάν όμως, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, για τις υπηρεσίες 

που προσφέρει στην Ανώνυμη Εταιρία πέρα των υποχρεώσεών του προς αυτή (όπως 

καθορίζονται από το καταστατικό) ασφαλίζεται στο ΙΚΑ, τότε το εισόδημά του αποτελεί 

εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και παρακρατείται Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών. 344 

Όσον αφορά τα εισοδήματα από κινητές αξίες, εκτός από τα μερίσματα και τους 

τόκους από μετοχές και ιδρυτικούς τίτλους που προέρχονται από τα διανεμόμενα κέρδη 

ημεδαπής Ανώνυμης Εταιρίας, που καταβάλλονται σε δικαιούχους αλλοδαπά νομικά 

πρόσω-πα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελληνική Επικράτεια, ο συντελεστής 

Παρακράτησης Φόρου μειώνεται από 40% σε 33% και ισχύει από 01/01/2013 και μετά. 

 

9.2.6   H Φορολογία των Αποθεματικών 

 

Τα Αφορολόγητα αποθεματικά της Ανώνυμης Εταιρίας, ανεξάρτητα από το χρόνο σχηματι-

σμού τους, όταν διανέμονται ή κεφαλαιοποιούνται φορολογούνται στο όνομα της Ανώνυμης 

Εταιρίας κατά το χρόνο της διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους.345  

  Τα ανωτέρω Αποθεματικά φορολογούνται αυτοτελώς κατά τον χρόνο της διανομής 

ή της κεφαλαιοποίησης και δεν συναθροίζονται τα ποσά τους με το αποτέλεσμα που έχει 

προκύψει από τον Ισολογισμό. Πέραν του φόρου εισοδήματος που οφείλεται, στο καθαρό 

ποσό των μερισμάτων που λαμβάνουν οι μέτοχοι, διενεργείται και παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 346 Περαιτέρω, η εταιρία προκειμένου να καταβάλλει τον φόρο, υποβάλλει 

                                                           
343 Άρθρου 25 Ν.2238/1994 
344 ΠΟΛ Υπ. Οικονομικών 1141/1992 
345 Εκτός των Αφορολόγητων αποθεματικών Άρθρου 13 Ν.1473/1984, 101 Ν.1892/1990 
346 Παρ.1 Άρθρου 54 Ν΄.2238/1994 
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στην αρμόδια φορολογική αρχή δήλωση 347, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου  του 

επόμενου μήνα από το μήνα που έχει ληφθεί η απόφαση για την διανομή ή την 

κεφαλαιοποίησή τους, ενώ ο φόρος καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις.  

 

 Ο συντελεστής Φορολογίας Εισοδήματος επί των διανεμόμενων Αποθεματικών 

ανέρχεται από το Οικονομικό Έτος 2014 (χρήση 2013) και μετά σε ποσοστό 26% και η 

φορολόγηση του καθαρού ποσού των μερισμάτων διενεργείται με συντελεστή 10% . 

Παράδειγμα : 

A.Ε. που θα διανείμει ή θα κεφαλαιοποιήσει το έτος 2014 Αφορολόγητο Αποθεματικό 

200.000,00 € θα το φορολογήσει με συντελεστή 26% (φόρος εισοδήματος 200.000,00 × 

26% = 52.000,00) και από το υπόλοιπο που θα απομείνει (200.000,00 – 52.000,00) 

148.000,00 θα προβεί σε παρακράτηση φόρου 10% ήτοι : 148.000,00 × 10% 

=14.800,00, ενώ το ποσό που θα διανείμει στους μετόχους ή που θα κεφαλαιοποιήσει θα 

ανέλθει σε 133.200,00 €  

 

Εξαιρετικά, για τα αφορολόγητα Αποθεματικά τα οποία έχουν σχηματισθεί στα 

πλαίσια παραγωγικών επενδύσεων, βάσει διαφόρων Αναπτυξιακών Νόμων, 348 όταν διανέμο-

νται ή κεφαλαιοποιούνται, συναθροίζονται στα κέρδη της εταιρίας και φορολογούνται στη 

διαχειριστική περίοδο μέσα στην οποία έχει πραγματοποιηθεί η διανομή ή η ανάληψη του 

ποσού.  

Η ίδια διαδικασία φορολόγησης ισχύει και για τα Αποθεματικά που διανέμονται ή 

κεφαλαιοποιούνται, όταν αυτά προέρχονται από εισοδήματα τα οποία έχουν φορολογηθεί 

κατά ειδικό τρόπο, με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. 349 

 

9.3  Μελέτη Περίπτωσης  ( Φορολογία Ανώνυμης Εταιρίας ) 

 

Σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στις υποενότητες που προηγήθηκαν, σχετικά με τα ζητή-

ματα Φορολογίας Εισοδήματος της Ανώνυμης Εταιρίας και για καλύτερη κατανόηση του 

φορολογικού πλαισίου που τη διέπει, ακολουθεί η παράθεση ενός ολοκληρωμένου παραδείγ-

ματος προσδιορισμού και βεβαίωσης του φόρου εισοδήματος μίας Ανώνυμης Εταιρίας, της 

                                                           
347 Του Άρθρου 107 Ν.2238/1994 
348  Σύμφωνα με τις διατάξεις Ν.3299/2004, Ν.2601/1998, Ν.1262/1982 
349 Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, Πάτσης Παναγιώτης, (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.) 2012 Σελ. 70 
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προκαταβολής φόρου, του φόρου διανεμόμενων κερδών, αντιμετώπισης των Αποθεματικών 

της και του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων. 

Δεδομένα παραδείγματος : 

Εμπορική Ανώνυμη Εταιρία (ΑΜΠΕΡ ΑΕ) έχει καταβλημένο κεφάλαιο 8.000.000 € και στη 

χρήση 2012 κατέγραψε καθαρά κέρδη 5.500.000 €. Τα ακαθάριστά της Έσοδα κατά τη χρή-

ση αυτή  ανήλθαν σε 15.000.000 €.  

Μεταξύ των ακαθαρίστων εσόδων της περιλαμβάνονται : 

1. Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρία : 550.000 € 

2. Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού : 750.000 € 

3. Τόκοι καταθέσεων σε ημεδαπές Τράπεζες : 250.000 € 

4. Κέρδη πώλησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο : 470.000 € . 

Η εταιρία δεν επιθυμεί την φορολόγηση των κερδών αυτών. 

 

Μεταξύ των εξόδων που πραγματοποίησε η εταιρία περιλαμβάνονται και τα κατωτέ-

ρω έξοδα : 

1. Μη εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνες 350 ποσού 648.300 € 

2. Χρεωστικοί τόκοι 905.000 € 

Περαιτέρω : 

Προκαταβολή φόρου προηγούμενης χρήσης 784.285 € , Εκμίσθωση Ακινήτων : 260.000 € 

Την 25/06/2013 κατά την σύγκλιση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, έπειτα 

από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζεται ότι από τα κέρδη της χρήσεως 

2012 :  

 Θα σχηματιστεί Τακτικό Αποθεματικό ύψους 220.000 € 

 Θα γίνει διανομή στους μετόχους ποσό 1.100.000 € 

 Το υπόλοιπο κερδών παραμένει στην εταιρία  

 

Βάσει των ανωτέρω, θα προσδιορισθούν και θα καταρτισθούν : 

 

1. O οφειλόμενος και ο βεβαιωθέν φόρος εισοδήματος, η προκαταβολή φόρου, 

2. Οι λοιπές φορολογικές υποχρεώσεις σύμφωνα με την κείμενη Φορολογική Νομοθε-

σία, 

3. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων. 

                                                           
350 Άρθρου 31 Ν.2238/1994 
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1. ΒΗΜΑ 1ο  

Υπολογισμός δαπανών που αναλογούν σε απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα  

Καθώς  στα Ακαθάριστα Έσοδα της Ανώνυμης Εταιρίας εμπεριέχονται αφορολόγητα έσοδα, 

έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή εταιρία, θα προσδιορισθεί το ύψος των δαπανών που 

αναλογούν σε αυτά τα έσοδα.351 

Ακαθάριστα Έσοδα 15.000.000,00  

Χρεωστικοί Τόκοι 905.000,00  

 

 Κέρδη από πώληση μεριδίων αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού 750.000,00 

 Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρία 550.000,00 

  

  Σύνολο 1.300.000 

 

  Συνεπώς οι δαπάνες που αναλογούν στα Αφορολόγητα Έσοδα : 

 Χρεωστικοί Τόκοι   78.433,33 

 (905.000 × 1.300.000 : 15.000.000 )    

 Λοιπές Δαπάνες (1.300.000 × 5%)  65.000,00 

 Σύνολο  143.433,33 

 

ΒΗΜΑ 2ο  

Προσδιορισμός Φόρου Εισοδήματος  

Προκειμένου να εξαχθεί ο Φόρος Εισοδήματος, πρέπει καταρχάς να προσδιοριστούν τα 

Φορολογητέα Κέρδη ακολουθώντας τη διαδικασία της Φορολογικής Αναμόρφωσης. Λόγω 

δε, της ύπαρξης αφορολόγητων εσόδων στα Ακαθάριστα Έσοδα της Εταιρίας, στα Φορολο-

γητέα κέρδη θα προστεθεί το μέρος των εσόδων αυτών που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη 

(στο μέρισμα), αφού πρώτα αναχθεί σε μικτό ποσό με την προσθήκη σε αυτό του αναλογούν-

τος φόρου εισοδήματος, 352  

Επομένως : 

 Κέρδη Ισολογισμού   5.500.000,00 

 Πλέον     

 Λογιστικές Διαφορές (μη εκπιπτόμενες δαπάνες)     648.300,00 

 Έξοδα επί Απαλλασσομένων Εσόδων    143.433,33 

 Δηλούμενα Κέρδη     6.291.733,33 

 Μείον     

 Κέρδη πώλησης μεριδίων Αμοιβ. Κεφαλαίων εσωτερικ.  750.000,00   

 Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρία  550.000,00   

 Κέρδη πώλησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματ/ριο  470.000,00  1.770.000,00 

 Αναμορφωμένα Κέρδη   4.521.733,33 
                                                           
351 Υποενότητα 9.1 της παρούσης 
352 Υποενότητα 8.3 της παρούσης 
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  Περαιτέρω : 

 Αναμορφωμένα Κέρδη 

 

4.521.733,33 

 Πλέον 

   Μέρος αφορολογ. εσόδων που αναλογούν στα μερίσματα 

   (1.100.000,00 × 750.000,00 : 5.500.000,00)  150.000,00 

  Αναλογών φόρος εισοδήματος (150.000,00 × 0.20 : 0,80) 37.500,00 187.500,00 

  

   Φορολογητέα Κέρδη 

 

4.709.233,33 

      

 Προσδιορισμός Φόρου  Εισοδήματος     

 

    

Φορολογητέα Κέρδη  4.709.233,33 

 Συντελεστής Φορολογίας  20 % 

 

   Φόρος Εισοδήματος  941.846,67 

  

ΒΗΜΑ 3ο  

Προσδιορισμός Οφειλόμενου Φόρου Εισοδήματος 

Εφόσον έχει εξαχθεί ο Φόρος Εισοδήματος της εταιρίας, ακολουθεί ο προσδιορισμός του 

Οφειλόμενου Φόρου Εισοδήματος. Προκειμένου να υπολογισθεί ο Οφειλόμενος φόρος θα 

αφαιρεθούν από τον προκύπτων κύριο και συμπληρωματικό φόρο, οι παρακρατήσεις φόρων 

(τόκοι) ενώ θα διενεργηθεί υπολογισμός προκαταβολής φόρου της τρέχουσας χρήσης.353  

Επομένως : 

 Φόρος Εισοδήματος (4.709.233,33 × 20%)    941.846,67 

 Συμπληρωματικός φόρος    7.800,00 

 (Ακαθ. Εισόδημα Εκμίσθωσης Ακινήτων 260.000,00 × 3%)   

  Κύριος Φόρος και Συμπληρωματικός    949.646,67 

 Μείον     

 Προκαταβολή Φόρου Προηγούμενης Χρήσεως   784.285,00   

 Φόρος που παρακρατήθηκε (Τόκοι καταθέσεων × 10%)  25.000,00 809.285,00 

    Χρεωστικό ποσό για Βεβαίωση    140.361,67 

 

Ακολουθεί ο Υπολογισμός της Προκαταβολής Φόρου τρέχουσας χρήσης : 

Φόρος Κερδών και συμπληρωματικός Φόρος  (949.646,67 × 80 % ) 759.717,34 

Μείον 

 Παρακρατηθείς φόρος επί τόκων τραπεζών εσωτερικού 25.000,00 

  Προκαταβολή Φόρου τρέχουσας χρήσης 734.717,34 

  

                                                           
353 Σύμφωνα με τις Ύποενότητες 9.2.2 και 9.2.3 της παρούσης 
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Στη συνέχεια, προκειμένου να προκύψει το συνολικό οφειλόμενο για βεβαίωση ποσό φόρου 

εισοδήματος, προστίθεται η ανωτέρω Προκαταβολή Φόρου στο ανωτέρω χρεωστικό ποσό 

για βεβαίωση πλέον τέλη χαρτοσήμου και εισφοράς Ο.Γ.Α. από την εκμίσθωση ακινήτων : 

 

 Χρεωστικό ποσό για βεβαίωση   140.361,67 

 Πλέον   

  Προκαταβολή Φόρου τρέχουσας χρήσης 734.717,34 

  Τέλη χαρτοσήμου στο Ακαθ. Εισόδ. από εκμίσθωση ακινήτ. 7.800,00 

  Εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. στα τέλη χαρτοσήμου 1.560,00 744.077,34 

    Συνολικό Οφειλόμενος φόρος για βεβαίωση  

 

884.439,01 

 

Συνεπώς, κατά την Εκκαθάριση φόρων – τελών της ετήσιας Δήλωσης Φόρου Εισοδήματος 

της Ανώνυμης Εταιρίας (ΑΜΠΕΡ ΑΕ) ο Οφειλόμενος Φόρος Εισοδήματος ανέρχεται στο 

ποσό των  884.439,01 ευρώ. 

  

2. Οι Λοιπές Φορολογικές Υποχρεώσεις της εταιρίες (αποθεματικά). 

 

  Κέρδη πώλησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ( 470.000,00 € )  

Τα κέρδη που προέρχονται από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο 

Χρηματιστήριο Αθηνών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, με την προϋπόθεση 

ότι τα κέρδη εμφανίζονται σε λογαριασμό Ειδικού Αποθεματικού με προορισμό τον 

συμψηφισμό ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν στο μέλλον από την πώληση μετοχών 

εισηγμένων ή μη.  

Ωστόσο, σε περίπτωση διανομής τους ή διάλυσης της επιχείρησης, αυτά τα κέρδη 

φορολογούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

  Κέρδη από πώληση μεριδίων Αμοιβαίων Κεφαλαίων εσωτερικού ( 750.000,00 € ) 

Αποτελεί Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολογίας έσοδα 

   Έσοδα απαλλασσόμενα της φορολογίας    750.000,00 

   Μείον   

    Αναλογία αυτών επί των διανεμόμενων 150.000,00 

    (1.100.000,00 × 750.000,00 : 5.500.000,00) 

     Αναλογών φόρος εισοδήματος  

   (150.000,00 × 0,20 : 0,80) 37.500,00 187.500,00 

     

    Υπόλοιπο αφορολόγητων εσόδων 

 

562.500,00 

Το ανωτέρω προκύπτων υπόλοιπο αφορολόγητων εσόδων, πρέπει να εμφανίζεται 

υποχρεωτικά σε ειδικούς λογαριασμούς Αποθεματικών. 
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  Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Ανώνυμη Εταιρία ( 550.000,00 € ) 

Αποτελεί Αποθεματικό από έσοδα συμμετοχών της χρήσης 2011. Τα ανωτέρω 

έσοδα έχουν φορολογηθεί στην πηγή, ενώ παρακρατήθηκε φόρος 21% κατά την διανομή 

τους.  

 

 Έσοδα από συμμετοχή σε ημεδαπή Α.Ε.   550.000,00 

 Μείον   

  Αναλογία επί των διανεμόμενων    110.000,00 

 (1.100.000,00 × 550.000,00 : 5.500.000,00)   

     

  Υπόλοιπο εσόδων από συμμετοχή   440.000,00 

 

  Παρακράτηση φόρου επί των διανεμόμενων κερδών (1.100.000,00 € ) 

Τα μερίσματα (κέρδη) που διανέμει η Ανώνυμη Εταιρία υπόκεινται υποχρεωτικά 

σε φορολογία, όπου παρακρατείται φόρος με συντελεστή 25% ο οποίος και αποδίδεται 

στην Αρμόδια φορολογική αρχή. 

   Επομένως : 

 Διανεμόμενα Μερίσματα (Κέρδη)    1.100.000,00 

 Συντελεστής παρακράτησης φόρου   25% 

 Παρακρατούμενος Φόρος   275.000,00 

 Μείον   

  Φόρος που παρακρατήθηκε επί του μέρους των   

  Διανεμόμενων που αναλογούν στα έσοδα από    

  μερίσματα    

  (1.100.000,00 × 550.000,00 : 5.500.000,00) × 21%   23.100,00 

    Οφειλόμενος Φόρος  

 

251.900,00 

  

3. Ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων 

 

 Καθαρά Κέρδη Χρήσης (Κέρδη Ισολογισμού) 

 

5.500.000,00 

 Μείον 

   Φόρος Εισοδήματος  

 

941.846,67 

    Κέρδη προς διάθεση 

 

4.558.153,33 

 

  Η διανομή των κερδών της εταιρίας (ΑΜΠΕΡ ΑΕ) γίνεται ως εξής : 

 

 Κέρδη προς διάθεση   4.558.153,33 

 Τακτικό Αποθεματικό   220.000,00 
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 Κέρδη πώλησης μετοχών εισηγμένων στο Χρηματ/ριο   470.000,00 

 Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της φορολ. έσοδα   562.500,00 

 Αποθεματικό από έσοδα συμμετοχής σε ημεδαπή Α.Ε.   440.000,00 

    

  Υπόλοιπο Κερδών εις νέον   2.865.653,33 
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ΕΝΟΤΗΤΑ Γ’ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  

 

Η λογιστική Οργάνωση και παρακολούθηση της Ανώνυμης Εταιρίας, αποτελεί κλάδο της  

εφαρμοσμένης Λογιστικής, που ως κύριο στόχο έχει την λογιστική αντιμετώπιση των θεμά-

των που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εταιρία, 354 τόσο ως προς την 

εταιρική της δραστηριότητα, όσο και ως προς τις ιδιομορφίες συγκροτήσεως, εξαγωγής του 

οικονομικού αποτελέσματος και διάλυσης του νομικού προσώπου.  

Έτσι, το λογιστήριο της Ανώνυμης Εταιρίας, προκειμένου η λειτουργία του να είναι 

πλήρως εναρμονισμένη σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις, είναι «επιφορτι-

σμένο με μία σειρά καθηκόντων που συνδέονται κυρίως με την λογιστική παρακολούθηση 

και τήρηση των βιβλίων της εταιρίας, καθώς και τη σύνταξη – δημοσίευση  των οικονομικών 

της καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά ή τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. 

Τα βασικά συστατικά της Λογιστικής Οργάνωσης μίας Ανώνυμης Εταιρίας συνίστα-

νται στα βιβλία που θα τηρηθούν προκειμένου να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες διαδικασίες 

καταγραφής των οικονομικών πράξεων, καθώς και στο σύστημα των λογαριασμών που θα 

λειτουργήσουν, ούτως ώστε αφενός, να εξασφαλισθεί η σωστή κατάταξη του λογιστικού 

υλικού και να υπάρχει δυνατότητα άντλησης ορθών πληροφοριών από τη διοίκηση της εται-

ρίας και αφετέρου, να αποφευχθεί η επιβολή κυρώσεων από την φορολογική αρχή κατά τη 

διάρκεια ενός τακτικού ή έκτακτου ελέγχου.   

Στο πρώτο μέρος της παρούσης ενότητας, επιχειρείται η καταγραφή του λογιστικού 

πλαισίου που διέπει την Ανώνυμη Εταιρία, καθώς και των λογιστικών χειρισμών των πρά-

ξεων σύστασης, μεταβολών Μετοχικού Κεφαλαίου, διάθεσης κερδών, λογιστικού χειρισμού 

των Αποθεματικών, ενώ στο δεύτερο μέρος, παρατίθεται μία ολοκληρωμένη Πρακτική 

Εφαρμογή  των λογιστικών διαδικασιών που απορρέουν από την απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των Μετόχων μίας Α.Ε. να προχωρήσει στη λύση της, θέτοντάς την παράλληλα 

σε καθεστώς Εκκαθάρισης.       

                                                           
354 ΚΝ. 2190/1920, Ν.2238/1994, Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. (νυν Κ.Φ.Α.Σ.) 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

10.1   Ένταξη της Α.Ε. σε κατηγορία βιβλίων και η διπλογραφική μέθοδος 

 

Η Ανώνυμη Εταιρία με την απόκτηση της νομικής της προσωπικότητας και της λήψης του 

Αριθμού Φορολογικού Μητρώου από την Αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ.), εντάσσεται 

σε κατηγορία βιβλίων, ενώ παράλληλα υποχρεούται στην απόκτηση των Εμπορικών - Λογισ-

τικών της βιβλίων, 355 προκειμένου να διενεργεί τις λογιστικές εγγραφές και να αποτυπώνει 

όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που απορρέουν από τις δραστηριότητές της και τις διατάξεις 

της κείμενης νομοθεσίας. Τις υποχρεώσεις αυτές προβλέπουν ο Κώδικας Βιβλίων και Στοι-

χείων – νυν Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/12).  

Η Ανώνυμη Εταιρία, από την έναρξη των εργασιών της, υποχρεούται στην τήρηση 

διπλογραφικών βιβλίων και εντάσσεται υποχρεωτικά στην Γ’ Κατηγορία βιβλίων. 356 Στα δι-

πλογραφικά βιβλία της εταιρίας και κατά το διπλογραφικό σύστημα καταχώρησης των οικο-

νομικών πράξεων, καταγράφονται οι οικονομικές της συναλλαγές με την υποχρεωτική εφαρ-

μογή λογαριασμών οι οποίοι έχουν διπλή έκφραση (χρέωση και πίστωση) με αποτέλεσμα οι  

λογαριασμοί αυτοί να αυξομειώνονται. Οι αυξομειώσεις αυτές που οφείλονται στην Μαθη-

ματική ισότητα « Ενεργητικό = Παθητικό + Καθαρή Θέση »,  καταγράφονται σε ειδικό 

βιβλίο με την ονομασία «Ημερολόγιο». Η επιλογή των ανωτέρων λογαριασμών και η 

γενικότερη λογιστική αντιμετώπιση των οικονομικών συναλλαγών και πράξεων της εταιρίας 

γίνεται σύμφωνα με τις μεθόδους που υποδεικνύει το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. 357  

  Με την χρήση της διπλογραφικής μεθόδου, αποτυπώνονται οι μεταβολές των λογισ-

τικών γεγονότων στην περιουσία της εταιρίας, καθίσταται εφικτός ο πλήρης έλεγχος της οι-

κονομικής της απεικόνισης, ενώ παρέχεται απεριόριστη πληροφόρηση στη Διοίκηση της 

εταιρίας και τους χρήστες των Οικονομικών της Καταστάσεων ( Κεφάλαιο. 6.3 παρούσης). 

                                                           
355 Όπως αναλύονται στο Κεφάλαιο (6.2) της παρούσης.  
356 Παρ. 2 Άρθρου 4 Ν.4093/2012 
357 Όπως ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 1123/80, 186/1992 και την Παρ.1 Άρθρου 48 Ν.1041/1980   
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10.2   Υποχρέωση τήρησης Αναλυτικής Λογιστικής  

 

Η υποχρέωση τήρησης ημερολογίου Αναλυτικής Λογιστικής της Ομάδος 9 και ειδικότερα 

της πλήρους εφαρμογής του λογαριασμού (94)  του Ε.Γ.Λ.Σ. υπαγορεύεται για ορισμένες 

κατηγορίες Ανωνύμων Εταιριών που  τα ακαθάριστά τους έσοδα κατά την προηγούμενη 

διαχειριστική περίοδο, έχουν υπερβεί το όριο των 5.000.000 ευρώ, είτε από των πώληση 

εμπορευμάτων, είτε από την πώληση προϊόντων, χωρίς να συναθροίζονται οι πωλήσεις αυτές 

μεταξύ τους. 358 Επομένως για την υποχρέωση τήρησης του λογαριασμού (94) τα έσοδα από 

εμπορία ή μεταποίηση σε κάθε διαχειριστική περίοδο κρίνονται αυτοτελώς.  

Η υποχρέωση τήρησης της Αναλυτικής Λογιστικής υφίσταται για λόγους διευκόλυν-

σης των επιχειρήσεων στην εξαγωγή πληρέστερων και ακριβέστερων αποτελεσμάτων και 

αναλυτικότερο καταμερισμό του κόστους των δαπανών από τις διάφορες λειτουργίες της, 

στα επιμέρους κέντρα κόστους, όπως το κόστος παραγωγής, διαχείρισης, κ.λ.π. Επιπλέον, με 

την αναλυτική λογιστική διευκολύνονται και οι διαδικασίες ελέγχου των επιχειρήσεων. 

Ως προς την τήρησή του λογαριασμού 94 της Αναλυτικής Λογιστικής, πραγματο-

οποιείται  εξωλογιστικά, χωρίς να διενεργούνται οι ημερολογιακές εγγραφές της Ομάδος (9), 

ενώ τηρείται στο τελευταίο όριο ανάλυσής του που είναι η μερίδα αποθήκης. 359 

 

10.3   Η Λογιστική της Σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας  

 

Η Ανώνυμη Εταιρία, με την έναρξη των εργασιών της, προβαίνει στις εγγραφές σύστασης 

στα λογιστικά της βιβλία και ειδικότερα στο Ημερολόγια Διαφόρων Πράξεων. Οι λογιστικές 

εγγραφές σύστασης αποτελούν το πρώτο λογιστικό γεγονός της Ανώνυμης Εταιρίας, όπου 

εμφανίζονται λογιστικά τα οικονομικά γεγονότα της Κάλυψης και της Καταβολής του 

Μετοχικού της Κεφαλαίου.  

Με το γεγονός της Κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου απεικονίζεται η ανάληψη της 

υποχρέωσης των μετόχων της εταιρίας να εισφέρουν το Μετοχικό Κεφάλαιο. Συνεπώς η Α-

νώνυμη Εταιρία δημιουργεί την απαίτηση κατά των μετόχων της για την εισφορά τους αυτή, 

ενώ παράλληλα διαμορφώνει λογιστικά το Μετοχικό της Κεφάλαιο ως ισόποση υποχρέωση 

προς τους μετόχους σύμφωνα με τους όρους του καταστατικού. 

                                                           
358 Παρ. 8 Άρθρου 4093/2012 
359 Περ. 3 Παρ. 5.215 του Ε.Γ.Λ.Σ. 
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Η Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους μετόχους της εταιρίας απεικονίζει 

την πραγματοποίηση της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων από τους μετόχους, οπότε  

εμφανίζονται ως περιουσιακά στοιχεία της Ανώνυμης Εταιρίας, απαλείφοντας παράλληλα 

την απαίτηση κατά των μετόχων. 

Η κάλυψη και η Καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου μπορεί να διενεργηθεί με εισ-

φορά σε χρήμα (μετρητά) ή σε είδος. Η εισφορά σε είδος απαιτεί πρωτίστως την αποτίμηση 

της αξίας των εισφερόμενων ειδών από αρμόδια επιτροπή 360 και μάλιστα πριν συνταχθεί το 

Καταστατικό της εταιρίας, προκειμένου να εγγραφεί σε αυτό η έκθεση της επιτροπής.  

Η κάλυψη και η καταβολή του Κεφαλαίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τους 

ακόλουθους τρόπους : 

 

 Με κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου από τους Ιδρυτές 

 Με κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή 

 Με κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου με δόσεις – Τμηματική Καταβολή Κεφαλαίου. 

 

Στη συνέχεια, ακολουθούν αναλυτικά παραδείγματα κάλυψης και καταβολής Με-

τοχικού Κεφαλαίου σύμφωνα με τα παραπάνω. 

 

10.3.1   Κάλυψη και καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου με μετρητά 

                          

Ο Α. Κανελλάκης και ο Γ. Ουταχίδης ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρία με Μετοχικό Κεφάλαιο 

1.000.000 ευρώ διαιρούμενο σε 10.000 ονομαστικές μετοχές των 100 ευρώ η μία. Από αυτές 

τις μετοχές τις 6.000 τις παίρνει ο Α. Κανελλάκης και τις υπόλοιπες ο Γ. Ουταχίδης. Το ποσό 

κατατίθεται στην Τράπεζα Marfın. Στη συνέχεια ολόκληρο το ποσό μεταφέρεται από την 

τράπεζα στο ταμείο της εταιρίας.  

Τα έξοδα ίδρυσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου 1%, τα συμβολαιογραφικά και δικηγο-

ρικά έξοδα) που καταβλήθηκαν για την ίδρυση της εταιρίας ανέρχονται συνολικά στα 30.000 

ευρώ. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ακολουθούν οι εγγραφές σύστασης της Ανώνυμης Εταιρίας στα λογιστικά της βιβλία : 

 

 

                                                           
360 Επιτροπή του Άρθρου 9 ΚΝ.2190/1920 
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Στο Ημερολόγια Διαφόρων Πράξεων γίνει η εγγραφή κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

ως εξής : 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.03 Μέτοχοι – λογ/σμός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
33.03.01 Μέτοχος Α. Κανελλάκης 600.000 

 
33.03.02 Μέτοχος Γ. Ουταχίδης 400.000 

 
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
     40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
     40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

1.000.000 

Εγγραφή κάλυψης Μ.Κ. ως αριθμ…. Κατ/κού 

   

Για το τμήμα του κεφαλαίου, που εν προκειμένω καταβάλλεται ολόκληρο ακολουθεί η 

εγγραφή :  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
33.04.01 Μέτοχος Α. Κανελλάκης 600.000 

 
33.04.02 Μέτοχος Γ. Ουταχίδης 400.000 

 
    33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
    33.03 Μέτοχοι – λογ/σμός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
    33.03.01 Μέτοχος Α. Κανελλάκης 

 

600.000 

    33.03.02 Μέτοχος Γ. Ουταχίδης 

 

400.000 

Μεταφορά από 33.03 σε 33.04 για το ποσό που 

καταβάλλεται από τους μετόχους 

   

Ακολουθεί η εγγραφή κατάθεσης του Μ.Κ. στην Τράπεζα Marfın : 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
  

38.03 Λογ. Τράπ. Μarfın 

  
38.03.00 Λογ. Τράπ. Marfın 1.000.000 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Κανελλάκης 

 

600.000 

     33.04.02 Μέτοχος Γ. Ουταχίδης 

 

400.000 

Κατάθεση του Μ.Κ. ως αποδείξεις Νο… και Νο… 
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Στη συνέχεια, μεταφέρεται το Μετοχικό Κεφάλαιο από την Τράπεζα Marfın στο ταμείο της 

εταιρίας ως ακολούθως : 

                                          

                                                                                                    ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00 Ταμείο 

  
38.00.00 Ταμείο 1.000.000 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.03 Λογ. Τράπ. Μarfın 

  
     38.03.00 Λογ. Τράπ. Marfın 

 

1.000.000 

Μεταφορά από τράπεζα Marfın 

   

Με την καταβολή ολόκληρου του Μετοχικού Κεφαλαίου γίνεται η κάτωθι εγγραφή : 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 1.000.000 

 
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

       40.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

               Κοινών μετοχών 

       40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

               Κοινών μετοχών 

 

1.000.000 

Μεταφορά οφειλόμενου Κεφαλαίου σε καταβεβ-

λημένο. 

   

Για τα έξοδα ίδρυσης (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, αμοιβή συμβολαιογράφου, δικηγο-

ρικά έξοδα σύστασης ), διενεργείται η ακόλουθη εγγραφή : 

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
  

16.10 Έξοδα Ίδρυσης  

  
16.10.00 Έξοδα Ίδρυσης  30.000 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

30.000 

Έξοδα Ίδρυσης Εταιρίας  
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10.3.2   Κάλυψη και τμηματική καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου 

             με μετρητά και εισφορά σε είδος  

 

Ο Α. Σέζος και ο Β. Γιωνάλης ιδρύουν Ανώνυμη Εταιρία με ποσοστά συμμετοχής, για τον 

μεν Α. Σέζο 70 % και τον Β. Γιωνάλη 30 %. Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας 

ανέρχεται σε 180.000 € το οποίο αποτελείται από 36.000 κοινές μετοχές αξίας 5 € ανά 

μετοχή.  

Ο μέτοχος Α. Σέζος εισφέρει στην εταιρία εκτός από μετρητά, δύο Φορτηγά αυτοκίνητα, τα 

οποία εκτιμήθηκαν από τν αρμόδια επιτροπή 361 σε 47.500 € (23.750 € έκαστο). Ο μέτοχος 

Β. Γιωνάλης εισφέρει μόνο μετρητά.  

Κατά την σύσταση της εταιρίας ο μέτοχος Α. Σέζος εισφέρει τα δύο Φορτηγά αυτοκίνητα, 

καθώς και μετρητά 41.000 €, ενώ ο μέτοχος Β. Γιωνάλης εισφέρει μετρητά αξίας 35.000 €. 

Το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί σε δύο ισόποσες δόσεις το επόμενο και το μεθεπόμενο 

έτος. 

--------------------------------------------------------------------------- 

Ακολουθούν οι ημερολογιακές εγγραφές στα βιβλία της εταιρίας : 

Στο Ημερολόγια Διαφόρων Πράξεων γίνει η εγγραφή κάλυψης του Μετοχικού Κεφαλαίου 

ως εξής : 

 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.03 Μέτοχοι – λογ/σμός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
33.03.01 Μέτοχος Α. Σέζος 126.000 

 
33.03.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης  54.000 

 
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
     40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
     40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

180.000 

Εγγραφή κάλυψης Μ.Κ. ως αριθμ…. Κατ/κού 

   

Στη συνέχεια, ακολουθεί η εγγραφή που απεικονίζει την απαίτηση της Ανώνυμης Εταιρίας 

από τους μετόχους για την καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου : 

 

                                                           
361 Του Άρθρου 9 ΚΝ.2190/1920 
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                                                                                          ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος 126.000 

 
33.04.02 Μέτοχος Γ. Γιωνάλης  54.000 

 
    33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
    33.03 Μέτοχοι – λογ/σμός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
    33.03.01 Μέτοχος Α. Σέζος 

 

126.000 

    33.03.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης  

 

54.000 

Μεταφορά από 33.03 σε 33.04 για το ποσό που 

καταβάλλεται από τους μετόχους 

   

Ακολουθεί η ημερολογιακή εγγραφή της εισφοράς σε είδος από τον Μέτοχο Α. Σέζο : 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
13.02  Αυτοκίνητα φορτηγά – Ρυμούλκες  

  
13.02.01 Φορτηγό Αυτοκίνητα Α’  23.750 

 
13.02.02 Φορτηγό Αυτοκίνητο Β’ 23.750 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος  

 

47.500 

Εισφορά Φορτηγ. αυτοκινήτων ως αριθ….κατ/κού 

   

Η επόμενη εγγραφή απεικονίζει τόσο την καταβολή της εισφοράς του Μετόχου Μ. Σέζος, 

όσο και την καταβολή της εισφοράς του Μετόχου Β. Γιωνάλης.. 

 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00 Ταμείο 

  
38.00.00 Ταμείο 76.000 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος  

 

41.000 

     33.04.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης 

 

35.000 

Εισφορά μετρητών κατά την ίδρυση της Α.Ε. 

αριθμ….. καταστατικού εταιρίας. 
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Στο τέλος της διανυόμενης διαχειριστικής περιόδου, 362 διενεργείται λογιστική εγγραφή για 

τα ποσά που θα καταβληθούν μετά το τέλος της επόμενης χρήσης, τα οποία και μεταφέρον-

ται στον λογαριασμό 18.12 « Οφειλόμενο Κεφάλαιο επόμενων χρήσεων » ως εξής : 

 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

18  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ - 

      ΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
  

18.12 Οφειλόμενο Κεφάλαιο επόμενων χρήσεων 

  
18.12.01 Μέτοχος Α. Σέζος 18.750 

 
18.12.02 Μέτοχος Γ. Γιωνάλης  9.500 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος 

 

18.750 

     33.04.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης  

 

9.500 

Μεταφορά οφειλόμενου κεφαλαίου σε μακροπρό-

θεσμες απαιτήσεις από μετόχους 

   

Στην επόμενη από την ίδρυση της Ανώνυμης Εταιρίας διαχειριστική περίοδο, για την 

καταβολή της πρώτης δόσης διενεργείται η ακόλουθη λογιστική εγγραφή : 

 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00 Ταμείο 

  
38.00.00 Ταμείο 28.250 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος  

 

18.750 

     33.04.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης 

 

9.500 

Καταβολή μετρητών (πρώτη δόση) από μετόχους. 

   

Στο τέλος αυτής της διαχειριστικής περιόδου, οι Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις που απεικονί-

στηκαν ανωτέρω έχουν  καταστεί Βραχυπρόθεσμες, με αποτέλεσμα την διενέργεια της 

ακόλουθης λογιστικής εγγραφής : 

 

                                                           
362 Σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Ν.4093/2012 έχει καταργηθεί ο όρος  
    «Διαχειριστική χρήση» και αντικαταστάθηκε με τον όρο «Διαχειριστική Περίοδος» 
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                                                                                                    ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος 18.750 

 
33.04.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης 9.500 

      18  ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ/ - 

      ΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
  

     18.12 Οφειλόμενο Κεφάλαιο επόμ. χρήσεων 

  
     18.12.01 Μέτοχος Α. Σέζος 

 

18.750 

     18.12.02 Μέτοχος Γ. Γιωνάλης  

 

9.500 

Μεταφορά των Μακροπρόθεσμων απαιτήσεων  

από  μετόχους σε Βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. 

   

Κατά την εξόφληση του Κεφαλαίου διενεργούνται οι λογιστικές εγγραφές που ακολουθούν :  

 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00 Ταμείο 

  
38.00.00 Ταμείο 28.250 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.01 Μέτοχος Α. Σέζος  

 

18.750 

     33.04.02 Μέτοχος Β. Γιωνάλης 

 

9.500 

Καταβολή υπολοίπου μετρητών από μετόχους ως 

αρ… κατ/κού. 

   

Με την ολοκλήρωση της καταβολής της εισφοράς των μετόχων στην Ανώνυμη Εταιρία, διε-

νεργείται η ημερολογιακή εγγραφή μεταφοράς οφειλομένου σε καταβεβλημένο κεφάλαιο : 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  

40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 180.000 

 
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

       40.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

               Κοινών μετοχών 

       40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο  

               Κοινών μετοχών 

 

180.000 

Μεταφορά οφειλόμενου Κεφαλαίου σε καταβεβ-

λημένο. 
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10.4   Η Λογιστική των Μεταβολών του Μετοχικού Κεφαλαίου  

  

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο (4) της παρούσης μελέτης, 363 μεταβολές στο Μετοχικό 

Κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρίας μπορεί να επέλθουν, έπειτα από την συνδρομή προϋποθέ-

σεων που καθιστούν είτε υποχρεωτική, είτε προαιρετική την Αύξηση ή την Μείωσή του.   

Έτσι, στις περιπτώσεις όπου η Ανώνυμη εταιρία εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματι-

στήριο, κεφαλαιοποιεί τις διαφορές που έχουν προκύψει από την αναπροσαρμογή των 

παγίων περιουσιακών της στοιχείων, επιβάλλεται από το νόμο η υποχρεωτική Αύξηση του 

Μετοχικού της Κεφαλαίου. Προαιρετική αύξηση του Κεφαλαίου μπορεί να προκύψει σε 

περιπτώσεις όπου η Ανώνυμη εταιρία προχωρά είτε σε διαδικασίες κεφαλαιοποίησης, όπως 

της κεφαλαιοποίησης των αποθεματικών, των κερδών ή των υποχρεώσεών της, είτε σε 

αύξηση λόγω εισροής νέων περιουσιακών στοιχείων σε χρήμα ή σε είδος. 

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας επέρχεται υποχρεωτικά 

σε περίπτωση μη αποπληρωμής μετοχών που έχουν αναληφθεί από τους μετόχους της, ή 

προαιρετικά όταν το ύψος του Μετοχικού Κεφαλαίου είναι δυσανάλογο σε σχέση με τις 

ανάγκες της εταιρίας, ή σε περιπτώσεις απόσβεσης ζημιών ιδίως όταν οι ζημίες αυτές έχουν 

συσσωρευτεί για πολλά έτη, καθώς και στις περιπτώσεις μείωσης της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών αποδίδοντας τα αντίστοιχα ποσά στους μετόχους. 

Στη συνέχεια της παρούσης, παρουσιάζεται η λογιστική αντιμετώπιση των μεταβο-

λών του Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας, με την παράθεση ενδεικτικών πρακ-

τικών εφαρμογών τόσο επί της Αύξησης όσο και της Μείωσης του Μετοχικού Κεφαλαίου.  

 

10.4.1   Αύξηση Μ. Κεφαλαίου με εισφορές νέων περιουσιακών στοιχείων  

              

Όπως είναι γνωστό, περίπτωση αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας 

αποτελεί η εισροή νέων περιουσιακών στοιχείων, τα οποία μπορεί να συνίστανται είτε σε 

χρήμα είτε σε είδος. Με την διαδικασία αυτή αυξάνεται συγχρόνως  η Καθαρή Θέση της 

εταιρίας και το Ενεργητικό της, γεγονός που σημαίνει οικονομική ευρωστία και δυνατότητα 

νέων επενδύσεων. Οι νέες μετοχές δύναται να διατεθούν « υπέρ το άρτιο », οπότε ανακύπτει 

περίπτωση διαφοράς μεταξύ Πραγματικής και Ονομαστική αξία της μετοχής. 

 Στη συνέχεια, απεικονίζεται ο λογιστικός χειρισμός Αύξησης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας, αιτία εισφοράς νέων περιουσιακών στοιχείων σε χρήμα. 

                                                           
363 Κεφάλαια 4.3.1 και 4.3.2  
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Γεγονός : 

H Ανώνυμη Εταιρία « Golden fish Α.Ε.» προχωρά σε αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου 

κατά 30.000,00 €, με έκδοση 3.750 νέων μετοχών ονομαστικής αξίας 8.00 €,  και τιμή διάθε-

σης 10.00 €. Η εξόφληση των νέων μετοχών γίνεται με μετρητά και εφάπαξ. Τα έξοδα αυξή-

σεως ανέρχονται σε 786.00 €. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγια Διαφόρων Πράξεων της Εταιρίας : 

 

                                                                                                      ΧΡΕΩΣΗ          ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.03 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
33.03.00 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαί- 37.500,00 

 
               ου (κοινές μετοχές 3.750 Χ 10.00 €) 

  
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
     40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
     40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

30.000,00 

     41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
          ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
     41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετο- 

  
              χών υπέρ το άρτιο   

  
     41.01.00 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση με- 

 

7.500,00 

          τοχών υπέρ το άρτιο (3.750 Χ 10.00 €) 

  
Αύξηση Μ. Κεφαλαίου με το άρθρο… κατ/κού. 

   

Ακολουθεί η εμφάνιση της οφειλής των μετόχων : 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
33.04.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 37.500,00 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     33.03 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
     33.03.00 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλ- 

 

37.500,00 

                    αίου (κοινές μετοχές 3.750 Χ 10.00 €) 

  Μεταφορά από 33.03 σε 33.04 για το ποσό που 

καταβάλλεται από τους μετόχους 

   



  154 

Ακολουθεί η λογιστική εγγραφή εξόφλησης της αξίας των νέων μετοχών :  

 

                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00 Ταμείο 

  
38.00.00 Ταμείο 37.500,00 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  

  
     33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
     33.04.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

 

37.500,00 

Εξόφληση της αξίας των νέων μετοχών 

   

Στη συνέχεια, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι νέες εισφορές διενεργείται η ημερολογιακή εγγρα-

φή τακτοποίησης μεταξύ των λογαριασμών οφειλομένου και καταβεβλημένου Μετοχικού 

Κεφαλαίου και διαφοράς από έκδοση μετοχών «υπέρ το άρτιο » , ως κατωτέρω : 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
40.02 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
40.02.00 Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο 30.000,00 

 
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
41.01 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση μετο- 

  
χών υπέρ το άρτιο 

  
41.01.00 Οφειλόμενη διαφορά από έκδοση με- 7.500,00 

 
τοχών υπέρ το άρτιο (3.750 Χ 10.00 €) 

  
    40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
    40.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
    40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

 

30.000,00 

    41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
          ΓΗΣ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
    41.00 Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση  

  
              μετοχών υπέρ το άρτιο  

  
    41.00.00 Καταβεβλημένη διαφορά από έκδοση   

 

7.500,00 

                  μετοχών υπέρ το άρτιο 3.750 Χ 10.00 €  

  
Μεταφορά λογαριασμών 
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Για τα έξοδα αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου τέλος,  διενεργείται η ακόλουθη εγγραφή : 

 

                                                                                                      ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

16 ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 
  

16.13  Έξοδα αύξησης Κεφαλαίου και εκδόσεως  786,00 

 
           Ομολογιακών δανείων 

  
16.13.00  Έξοδα αύξησης Κεφαλαίου   

  
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

786,00 

Πληρωμή εξόδων αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου 

     

 

10.4.2  Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Κερδών  

 

Η Ανώνυμη Εταιρία, σε κάθε διαχειριστική περίοδο, δύναται ή να διανέμει τα πραγματοποοι-

θέντα κέρδη στους μετόχους της εταιρίας ως μέρισμα, ή να προχωρεί στην κεφαλαιοποίησή 

τους. Με την διαδικασία της κεφαλαιοποίησης των κερδών, επιτυγχάνεται η  μετατροπή των 

κερδών σε Κεφάλαιο, ενώ οι μέτοχοι αποκτούν το μέρισμα με τη μορφή μετοχών. Έτσι, η 

εταιρία αποκτά την κατάλληλη ρευστότητα που απαιτείται προκειμένου να προχωρήσει στην 

επίτευξη των σκοπών της, χωρίς απαραίτητα να απαιτείται η προσφυγή της σε δανεισμό, 

καθώς χρηματοδοτείται από τα ίδια κεφάλαια και τα κέρδη της.  

Η απόφαση για κεφαλαιοποίηση των κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας, παρουσιάζει 

ιδιαιτερότητες καθώς για τη λήψη της  364 : 

 Απαιτείται απλή απαρτία, όταν η κεφαλαιοποίηση αφορά τα εναπομείναντα κέρδη 

μετά την αφαίρεση του τακτικού αποθεματικού, πρώτου μερίσματος, 

 Σε περίπτωση διανομής ποσού μερίσματος μικρότερου των 2/3 των καθαρών κερ-

δών, απαιτείται αυξημένη απαρτία των μετόχων (αντιπροσώπευση των 2/3 του Με –

τοχικού Κεφαλαίου), καθώς και πλειοψηφία (τουλάχιστο 65% επί του παρισταμένου 

Κεφαλαίου). Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση διανομής μικρότερου μερίσματος 

αποτελεί το ύψος αυτού να μην υπολείπεται ποσοστού 6% επί του καταβεβλημένου 

Μετοχικού Κεφαλαίου. Η προκύπτουσα διαφορά παραμένει σε ειδικό αποθεματικό, 

                                                           
364 Λογιστική Εταιριών, Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία, 2012 Σελ. 452-3 
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το οποίο η Ανώνυμη Εταιρία έχει την υποχρέωση να προβεί εντός τετραετίας στην 

κεφαλαιοποίησή του, εκδίδοντας νέες μετοχές. 

 Απαιτείται πλήρη απαρτία των μετόχων και απόλυτη πλειοψηφία, σε περίπτωση μη 

διανομής μερίσματος ή διανομής κατωτέρου του ανωτέρω 6%  επί του καταβεβλημέ-

νου  Μετοχικού Κεφαλαίου, αρκεί να μη διατεθεί το ποσό αυτό στα μέλη του Δ.Σ. 

ως αμοιβή ή στο προσωπικό της εταιρίας ως πρόσθετη αμοιβή.  

 

Στη συνέχεια, παρατίθεται μία πλήρης εφαρμογή, που απεικονίζει τον λογιστικό 

χειρισμό της κεφαλαιοποίησης κερδών Ανώνυμης Εταιρίας. 

 

Γεγονός :  

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία « ΑΒΓΕΔ ΑΕ»  έχει Μετοχικό Κεφάλαιο 120.000,00 €. 

Κατά την διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, 

λήφθηκε απόφαση με αυξημένη απαρτία των μετόχων και πλειοψηφία, να κεφαλαιοποιηθούν 

τα κέρδη της με την έκδοση προνομιούχων μετοχών. Το ποσό των κερδών ύστερα από την 

αφαίρεση του Φόρου Εισοδήματος διαμορφώθηκε στα 23.600,00 €. 

------------------------------------------------------------------------------ 

 Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η κεφαλαιοποίηση των κερδών πρέπει πρωτίστως να προ-

σδιοριστεί το ύψος του κεφαλαιοποιούμενου ποσού. 

Επομένως : 

1. Από το σύνολο των κερδών, αφαιρείται το Τακτικό Αποθεματικό ήτοι : 

23.600,00 × 5 % = 1.180,00  

2. Υπολογίζεται το πρώτο Μέρισμα και συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ του 

ποσοστού 6% επί του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και ποσοστού 35 % 

επί των κερδών, ήτοι : 

120.000,00 × 6% = 7.200,00 

22.420,00 (23.600,00 – 1.180,00) × 35 % = 7.847,00  

 

Συνεπώς τα προς κεφαλαιοποίηση κέρδη της εταιρίας ανέρχονται στο ποσό των 14.573,00 € 

[ 23.600,00 – 1.180,00 (πρώτο μέρισμα) – 7.847,00 = 14.573,00 € ] 

               

Στη  συνέχεια, καταγράφονται οι λογιστικοί χειρισμοί της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαί-

ου της εταιρίας με κεφαλαιοποίηση των κερδών της.   

                                                                                                  



  157 

                                                                                                    ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.03 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
33.03.00 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαίου 14.573,00 

 
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
     40.03 Οφειλόμενο Κεφάλαιο προνομιούχων  

  
               μετοχών 

  
     40.03.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο προνομιούχων 

 

14.573,00 

                    μετοχών 

  
Κάλυψη Μετοχικού Κεφαλαίου 

   

Ακολουθεί η λογιστική εγγραφή εμφάνισης της οφειλής των Μετόχων : 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
  

33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
33.04.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 14.573,00 

 
     33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     33.03 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλαίου 

  
     33.03.00 Μέτοχοι – λογ/μός Κάλυψης Κεφαλ- 

 

14.573,00 

                    αίου  

  Μεταφορά από 33.03 σε 33.04 για το ποσό που 

καταβάλλεται από τους μετόχους 

   

Διενεργούνται οι λογιστικές εγγραφές που απεικονίζουν την κράτηση από τα καθαρά κέρδη 

της Ανώνυμης Εταιρίας, του Τακτικού Αποθεματικού, καθώς και του πρώτου Μερίσματος 

ως ακολούθως : 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 
  

88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη χρήσης 1.180,00 

 
     41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
          ΓΗΣ-ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
     41.02 Τακτικό αποθεματικό  

  
     41.02.00 Τακτικό αποθεματικό  

 

1.180,00 

Κράτηση για Τακτικό Αποθεματικό 
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                                                                                                    ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 
  

88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη χρήσης 22.420,00 

 
      53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
      53.01 Μερίσματα πληρωτέα 

  
      53.01.00 Μερίσματα πληρωτέα 

 

7.847,00 

      43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ  

  
           ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

  
      43.02 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξη-  

  
                ση Μετοχικού Κεφαλαίου 

  
      43.02.00 Μερίσματα για αύξηση Μετοχικού  

 

14.573,00 

                     Κεφαλαίου 

  Μερίσματα που προορίζονται  για αύξηση Μετο-

χικού Κεφαλαίου 

   

Έπεται η ημερολογιακή εγγραφή παρουσίασης της διάθεσης των αδιανέμητων κερδών σε 

αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 43 ΠΟΣΑ ΠΡΟΟΡΙΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 

  
      ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ- 

  
43.02 Διαθέσιμα μερίσματα χρήσης για αύξη- 14.573,00 

 
          ση Μετοχικού Κεφαλαίου 

  
43.02.00 Μερίσματα για αύξηση Μετοχικού 

  
               Κεφαλαίου 

  
      33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
      33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

  
      33.04.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο 

 

14.573,00 

Διάθεση αδιανέμητων κερδών σε αύξηση Με το-

χικού Κεφαλαίου 

   

Με τις ανωτέρω λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων, ολοκληρώθη-

κε η παρουσίαση του λογιστικού χειρισμού επί των πράξεων κράτησης Τακτικού Αποθεματι-

κού, πρώτου Μερίσματος και κεφαλαιοποίησης των κερδών με παράλληλη αύξηση του 

Μετοχικού Κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρίας «ΑΒΓΕ ΑΕ». Η Τελευταία λογιστική εγγρα-

φή στο Ημερολόγιο, αφορά στην μεταφορά του οφειλόμενου στο καταβεβλημένο Κεφάλαιο 

προνομιούχων μετοχών ως εξής : 
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                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  

40.03 Οφειλόμενο Κεφάλαιο προνομιούχων 

  
          μετοχών 

  
40.03.00 Οφειλόμενο Κεφάλαιο προνομιούχων 14.573,00 

 
               Μετοχών 

  
     40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
     40.01 Καταβεβλημένο Κεφάλαιο προνομιού-  

  
               χων μετοχών 

  
     40.01.00 Καταβεβλημένο Κεφάλαιο προνομι- 

 

14.573,00 

                     ούχων μετοχών 

  Μεταφορά Οφειλόμενου σε Καταβεβλημένο Κε-

φάλαιο. 

   

 

10.4.3  Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου για κάλυψη ζημιών 

 

Η Ανώνυμη εταιρία προκειμένου να καλύψει ζημίες οι οποίες δεν αποκλείεται να έχουν 

συσσωρευτεί για πολλά έτη, προβαίνει σε μείωση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, με αποτέ-

λεσμα να επέρχεται απόσβεση των αντίστοιχων ζημιών. Περαιτέρω, η Καθαρή θέση της 

εταιρίας δεν διαφοροποιείται, ενώ παράλληλα, με αυτή τη διαδικασία, η Ανώνυμη Εταιρία 

καταφέρνει την χρηματοοικονομική της εξυγίανση. Συνήθως μία μείωση του Μετοχικού 

Κεφαλαίου για τον ανωτέρω σκοπό συνοδεύεται και από μία ταυτόχρονη αύξησή του. 365  

Στη συνέχεια παρατίθεται μία πρακτική εφαρμογή που αφορά στη μείωση του Μετο-

χικού Κεφαλαίου Ανώνυμης Εταιρίας για να καλυφθούν ζημίες. 

 

Γεγονός : 

Κατόπιν σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης της Ανώνυμης Εταιρίας «ΚΜΑΚ ΑΕ» αποφασί-

σθηκε η μείωση του Μετοχικού της κεφαλαίου κατά 15.000,00 €, προκειμένου να καλύψει 

ισόποση ζημία προηγούμενων χρήσεων. 

--------------------------------------------- 

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγιο Διαφόρων Πράξεων της Εταιρίας και 

οι οποίες έχουν ως εξής : 

                                                           
365 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών, Β’ Έκδοση Πομόνης Ν.Εκδόσεις Σταμούλη 2006, Σελ. 263  
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                                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ           ΠΙΣΤΩΣΗ 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  

40.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
          Κοινών μετοχών 

  
40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 15.000,00 

 
               Κοινών Μετοχών 

  
     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.16 Μέτοχοι – Αξία μετοχών τους προς από-  

  
               δοση λόγω μείωσης του Κεφαλαίου 

  
     53.16.01 Μέτοχοι - Αξία απόσβεσης 

 

15.000,00 

Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου ως άρθ..κατ/κού 

   

Ο λογαριασμός των Αποτελεσμάτων εις νέον της εταιρίας, (42) και ειδικότερα ο 

λογαριασμός 42.02 « Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων» απεικονίζει στο σκέλος της 

χρέωσης το ποσό των ζημιών ύψους 15.000,00 ευρώ. Προκειμένου να αποσβεστεί η ζημία 

αυτή, διενεργείται  η κατωτέρω λογιστική εγγραφή : 

 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.16 Μέτοχοι – Αξία μετοχών τους προς από- 

  
          δοση λόγω μείωσης του Κεφαλαίου 

  
53.16.01 Μέτοχοι - Αξία απόσβεσης 15.000,00 

 
      42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
      42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρή- 

  
                σεων  

  
      42.02.00 Ζημίες προηγούμενης χρήσης 

 

15.000,00 

Απόσβεση ζημιών προηγούμενων χρήσεων. 

  

    

10.4.4  Μείωση Κεφαλαίου με εξαγορά και ακύρωση των μετοχών  

 

Η Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου με εξαγορά και ακύρωση, αποφασίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, στην περίπτωση όπου κατά την διάρκεια λειτουργίας της 

Ανώνυμης Εταιρίας, διαπιστώνεται πως η εταιρία διαθέτει περισσότερα κεφαλαία από εκείνα 

που απαιτεί η δραστηριότητά της. Έτσι, το πλεονάζον κεφάλαιο, διατίθεται στους μετόχους 
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που το είχαν καταβάλλει. Ο λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω περίπτωσης, περιγράφεται 

κατωτέρω, με το ακόλουθο πρακτικό παράδειγμα : 

Γεγονός :  

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΥΦΩ Α.Ε.» 

αποφασίζει να προβεί σε μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου εξαγοράζοντας 8.000 μετοχές 

των 4.00 €. Η τιμή εξαγοράς καθορίστηκε στο ποσό των 3.00 € ανά μετοχή, ενώ στη 

συνέχεια προχώρησε στην ακύρωσή τους.  

------------------------------------------------- 

Ακολουθεί ο λογιστικός χειρισμός των ανωτέρω πράξεων στο Ημερολόγιο Διαφόρων 

Πράξεων της εταιρίας, με πρώτη,  την εγγραφή της εξαγοράς των μετοχών και της 

απεικόνισης των κερδών που προέκυψαν από την εξαγορά τους σε τιμή μικρότερη της 

ονομαστική  : 

                                                                                                   ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ 

34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 
  

34.25 Ίδιες Μετοχές  

  
34.25.00 Ίδιες Μετοχές  32.000,00 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

24.000,00 

     81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕ- 

  
          ΣΜΑΤΑ 

  
     81.03 Έκτακτα Κέρδη 

  
     81.03.00 Κέρδη από εξαγορά ιδίων μετοχών 

 

8.000,00 

Εξαγορά Ιδίων Μετοχών 

   

Στη συνέχεια, διενεργείται η λογιστική εγγραφή απεικόνισης της μείωσης του Μετοχικού 

Κεφαλαίου της Εταιρίας, καθώς και της εξίσωσης του λογαριασμού των Ιδίων μετοχών. 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
  

40.00 Μετοχικό Κεφάλαιο 

  
40.00.00 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 32.000,00 

 
     34 ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ 

  
     34.25 Ίδιες Μετοχές  

  
     34.25.00 Ίδιες Μετοχές  

 

32.000,00 

 Μείωση μετοχικού κεφαλαίου  
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10.5  Η Λογιστική των Αποθεματικών 

 

Τα αποθεματικά της Ανώνυμης Εταιρίας, αποτελούν μία κατηγορία κεφαλαίων, που προέρ-

χνονται από συσσωρευμένα κέρδη της εταιρίας, μέρος των οποίων δεν έχει διανεμηθεί στους 

μετόχους, ούτε έχει ενσωματωθεί στο Μετοχικό της Κεφάλαιο. Ωστόσο, τα αποθεματικά 

προσαυξάνουν τα Ίδια Κεφάλαιά της, τα οποία συνίστανται στη διαχείριση των κεφαλαίων 

των μετόχων που απαρτίζουν την εταιρία. 366 

Τα αποθεματικά λοιπόν, αποτελούν πηγές αυτοχρηματοδότησης της εταιρίας, αντιπ-

ροσωπεύοντας το ποσό των κερδών, το οποίο είτε με βάση διατάξεις του Νόμου ή του 

Καταστατικού της εταιρίας, είτε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, δεν μοιράζεται στους 

μετόχους αλλά κατακρατείται στην εταιρία, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάθε πιθανή 

ζημία ή να εξασφαλισθεί η διανομή μερισμάτων στο μέλλον. 

Τα κυριότερα είδη των αποθεματικών, καθώς και οι λογαριασμοί τους (σύμφωνα με 

το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο  -  Ε.Γ.Λ.Σ.), παρουσιάζονται κατωτέρω : 

 

  Τακτικό Αποθεματικό (Ε.Γ.Λ.Σ. - 41.02).  

Ο σχηματισμός τακτικού αποθεματικού είναι υποχρεωτικός από το νόμο, αποσκοπεί 

αποκλειστικά στην κάλυψη τυχόν ζημιών της εταιρίας και δεν επιτρέπεται η κεφαλαιοποίησή 

του. Για το σκοπό αυτό, κάθε έτος, παρακρατείται ποσοστό τουλάχιστον 5% από τα καθαρά 

κέρδη της εταιρίας, 367 (προς πίστωση του λογαριασμού 41.02), μετά την αφαίρεση του 

αναλογούντος στα κέρδη φόρου εισοδήματος. Η υποχρεωτικότητα σχηματισμού τακτικού 

αποθεματικού παύει, όταν το ύψος του ανέλθει στο 1/3 του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

 

  Αποθεματικό Καταστατικού  (Ε.Γ.Λ.Σ -  41.03).  

Προβλέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας (δεν είναι 

υποχρεωτικό), αρκεί να μην επηρεάζει το φόρο εισοδήματος, το τακτικό αποθεματικό και τη 

διανομή του υποχρεωτικού πρώτου μερίσματος. 368 Λογιστικά, εμφανίζεται στην πίστωση 

του λογαριασμού (41.03) με το τμήμα των κερδών της χρήσης που έχουν προκύψει μετά την 

αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, του τακτικού αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος. 

 

 Ειδικό  Αποθεματικό  (Ε.Γ..Λ.Σ -  41.04).  

                                                           
366 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιρειών, Έκδοση β’, Πομόνης Ν., Εκδόσεις Σταμούλη,2006 Σελ.270  
367 Άρθρο 44 ΚΝ. 2190/1920 
368 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης, 2010, Σελ. 200 
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Σχηματίζεται όταν έχει συγκεκριμένο  προορισμό, όπως αυτός ορίζεται από το 

καταστατικό της εταιρίας, (όπως το αποθεματικό για επέκταση κτιριακών εγκαταστάσεων, 

κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή απωλειών από επισφαλείς πελάτες).  

 

  Έκτακτο Αποθεματικό  (Ε.Γ..Λ.Σ -  41.05).  

 Χαρακτηρίζεται ως έκτακτο ή ειδικό, καθώς έπειτα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για οποιοδήποτε μη ειδικό σκοπό.   

 

  Αφορολόγητο Αποθεματικό ειδικών διατάξεων νόμων  (Ε.Γ..Λ.Σ -  41.08).  

Η δημιουργία του αποθεματικού αυτού, διενεργείται με βάση ευεργετικούς 

αναπτυξιακούς νόμους, προκειμένου να ενισχυθεί η αυτοχρηματοδότηση της εταιρίας, καθώς 

δίδεται από κράτος φορολογική απαλλαγή σε μη διανεμηθέντα κέρδη και για όσο χρόνο 

παραμένουν με την μορφή αποθεματικού. Σε κάθε περίπτωση πάντως, φορολογείται κατά 

την λύση της εταιρίας ή την διανομή του στους μετόχους. Λογιστικά παρακολουθείται με 

ειδικό τριτοβάθμιο λογαριασμό (41.08.00 , 41.08.01 κ.λπ.) Στην περίπτωση που 

χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ζημία ή να διανεμηθεί στους μετόχους χρεώνεται ο 

λογαριασμός (41 Αποθεματικά - διαφορές αναπροσαρμογής) με πίστωση του λογαριασμού 

(88.07 Λογαριασμός Αποθεματικών προς διάθεση). 

 

  Αποθεματικό από απαλλασσόμενα της Φορολογίας Έσοδα  (Ε.Γ..Λ.Σ -  41.90).   

Σχηματίζεται προκειμένου να εμφανίσει το αδιανέμητο υπόλοιπο των αφορολόγητων 

εσόδων που πραγματοποιήθηκε και έχει αφεθεί « εις νέον ». Λογιστικά, τα αφορολόγητα 

έσοδα αποχωρίζονται από το λογαριασμό (42.00 – υπόλοιπο κερδών εις νέο) και 

εμφανίζονται στην πίστωση του παρόντος λογαριασμού (41.90), προκειμένου να 

φορολογηθούν κατά την διανομή ή την κεφαλαιοποίησή τους. 

 

  Αφανές Αποθεματικό.  

Το παρών αποθεματικό δεν εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό αποθεματικού στον 

Ισολογισμό της εταιρίας, ενώ δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν σε λογαριασμούς του 

Ενεργητικού. Στις περιπτώσεις όπου στοιχεία του Ενεργητικού αποτιμώνται σε τιμή κτήσης, 

δημιουργούνται αφανή αποθεματικά και ιδιαίτερα στα ακίνητα τα οποία υπερτιμώνται λόγω 

πληθωρισμού. Ωστόσο, επί υποχρεωτικής αναπροσαρμογής της αξίας των ακινήτων 

δημιουργούνται εμφανή αποθεματικά, ένα μέρος όμως παραμένει στην κατηγορία των 

αφανών αποθεματικών. Επίσης, αφανή αποθεματικά δημιουργούνται σε περιπτώσεις 
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εμφάνισης στοιχείων του ενεργητικού ως υποτιμημένα (αποθέματα εμπορευμάτων, 

προϊόντων). 369 

Όπως έχει αναφερθεί στο Κεφάλαιο (9) της παρούσης (9.2.6), σε περίπτωση διανομής 

ή κεφαλαιοποίησης των ανωτέρω αποθεματικών, εκτός του Τακτικού Αποθεματικού, τα 

ανωτέρω αποθεματικά υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται ενδεικτικά, με τη μορφή πρακτικών εφαρμογών, η λογιστι-

κή αντιμετώπιση των αποθεματικών στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας. 

 

10.5.1  Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού 

 

Στην παρούσα υποενότητα, παρουσιάζεται μία πρακτική εφαρμογή σχηματισμού Τακτικού 

Αποθεματικού από τα καθαρά κέρδη Ανώνυμης Εταιρίας. Ειδικότερα, υπολογίζεται  το πο-

σό του εν λόγω Αποθεματικού, ενώ ακολουθεί ο λογιστικός χειρισμός αυτής της πράξης.   

Γεγονός : 

Η Ανώνυμη Εταιρία «ΤΥΦΧ Α.Ε.» πραγματοποίησε για την διαχειριστική περίοδο 01/01-

31/12/2012, Καθαρά κέρδη Ισολογισμού 25.000,00 €. Ο συντελεστής φορολογίας είναι 20 % 

και ο συντελεστής κράτησης για Τακτικό Αποθεματικό  5 %. 

------------------------------------------------------------- 

Αρχικά προσδιορίζεται ο Φόρος Εισοδήματος επί των Καθαρών Κερδών της εταιρίας και 

στη συνέχεια ακολουθεί η πράξη σχηματισμού του Τακτικού Αποθεματικού ως εξής :  

 

 Καθαρά Κέρδη Ισολογισμού 25.000,00 

 Μείον  

  Αναλογών Φόρος Εισοδήματος (25.000,00 × 20%) 5.000,00 

Υπόλοιπο κερδών επί του οποίου θα προσδιορισθεί  

 το Τακτικό Αποθεματικό  20.000,00 

 

             Τακτικό Αποθεματικό : 20.000,00 × 5 % = 1.000,00 

 

Ο Λογιστικός χειρισμός της ανωτέρω κράτησης για Τακτικό Αποθεματικό από τα Καθαρά 

κέρδη της εταιρίας, απεικονίζεται με μείωση (χρέωση) των καθαρών κερδών, κατά το ποσό 

του σχηματισθέντος Αποθεματικού για τυχόν κάλυψη μελλοντικών ζημιών της εταιρίας, με 

ταυτόχρονη εμφάνισή του στον αντίστοιχο λογαριασμό Αποθεματικού ως εξής : 

                                                           
369 Λογιστική Εταιριών και Φορολογία Εισοδήματος, Καραγιώργος Θεοφάνης, 2010, Σελ. 201 
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                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη χρήσης 1.000,00 

 
      41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ – ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ- 

  
           ΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
      41.02 Τακτικό Αποθεματικό 

  
      41.02.00 Τακτικό Αποθεματικό 

 

1.000,00 

Κράτηση για το σχηματισμό του Αποθεματικού 

   

 

10.5.2  Διανομή Έκτακτου Αποθεματικού 

 

Στην παρούσα, παρουσιάζεται ο λογιστικός (και φορολογικός) χειρισμός που ακολουθείται 

στην περίπτωση διανομής Έκτακτου Αποθεματικού : 

Γεγονός : 

Κατόπιν σύγκλισης της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας 

την  « ΘΙΚΛ Α.Ε. » την 30/06/13 αποφασίσθηκε η διανομή 14.000,00 ευρώ από το Έκτακτο 

Αποθεματικό της εταιρίας. Το ανωτέρω ποσό προέρχεται από τη χρήση 2007 (6.000,00 €) 

και χρήση 2008 (8.000,00 €). Τα ποσά αυτά έχουν σχηματισθεί από κέρδη της εταιρίας, που 

είχαν φορολογηθεί με συντελεστή φόρου 15%.   

----------------------------------- 

Προκειμένου να υπολογισθεί το ποσό του φόρου, προηγείται η αναγωγή των αποθεματικών 

σε μικτό ποσό με την προσθήκη του φόρου που αναλογεί. Επομένως : 

 

Έκτακτο Αποθεματικό  14.000,00 

 Πλέον : Φόρος που αναλογεί (14.000,00 × 20 / 80) 3.500,00 

 Έκτακτο Αποθεματικό προ φόρου 17.500,00 

 

Κατά την διανομή του Έκτακτου Αποθεματικού διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντε-

λεστή 20% επί του ανωτέρω ποσού. Επομένως το ποσό φόρου ανέρχεται σε 3.500,00 € 

(17.500,00 × 20 % = 3.500,00) 

Η παρακράτηση φόρου κατά τον σχηματισμού των παραπάνω αποθεματικών, διαμορφώνεται 

στα 2.625,00 €.   (17.500,00 × 15 % = 2.625,00) 
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Το ποσό φόρου προς καταβολή, εξευρίσκεται ως εξής : 

 

  

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της « ΘΙΚΛ Α.Ε.» , με τις τρεις πρώτες 

εγγραφές  να σχετίζονται με την μεταφορά του σχηματισθέντος Αποθεματικού σε λογαριασ-

μό διάθεσης, διανομής και ακολούθως, εμφάνισης της υποχρέωσης προς μετόχους με την 

μεταφορά του ποσού στην πίστωση του λογαριασμού μερισμάτων πληρωτέων ως εξής  : 

 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡ- 

  
     ΜΟΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
41.05 Έκτακτο Αποθεματικό  

  
41.05.00 Έκτακτο Αποθεματικό 14.000,00 

 
      88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
      88.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διαθε- 

  
                ση 

  
      88.07.05 Έκτακτο Αποθεματικό  

 

14.000,00 

 Μεταφορά του αποθεματικού στη διάθεση   

   

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.07 Λογαριασμός αποθεματικών προς διαθε- 

  
          ση 

  
88.07.05 Έκτακτο Αποθεματικό 14.000,00 

 
      88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
      88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
      88.99.00 Κέρδη χρήσης 

 

14.000,00 

 Μεταφορά του αποθεματικού στη διανομή   

                                                                               

 

 

                                                                                    

Αναλογούν Φόρος  3.500,00 

Μείον : Φόρος που παρακρατήθηκε  2.625,00 

Υπόλοιπο φόρου προς καταβολή 875,00 
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                                                                                                    ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη χρήσης 14.000,00 

 
     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.01 Μερίσματα από έκτακτο αποθεματικό 

  
     53.01.00 Μερίσματα πληρωτέα 

 

14.000,00 

Διανομή έκτακτου αποθεματικού προς μετόχους   

   

Επειδή, κατά τον υπολογισμού του φόρου προέκυψε ποσό για πληρωμή (μετά τον συμψηφισ-

μό του ποσού που παρακρατήθηκε κατά τον σχηματισμό του αποθεματικού, με το ποσό 

φόρου που αντιστοιχεί στο χρόνο διανομής), ακολουθούν οι παρακάτω δύο λογιστικές 

εγγραφές που απεικονίζουν, αρχικά, την εμφάνιση του έκτακτου αυτού εξόδου και την δημι-

ουργία της υποχρέωσης για καταβολή της διαφοράς του προκύψαντος φόρου, κι έπειτα την 

πληρωμή του ποσού αυτού με μετρητά. Επομένως : 

81. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕ 

  
      ΣΜΑΤΑ 

  
81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

  
81.00.99 Λοιπά έκτακτα και ανόργανα έξοδα 875,00 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.09 Λοιποί Φόροι  

  
     54.09.99 Φόρος από διανομή έκτακτου αποθε- 

 

875,00 

                    ματικού 

  
Διανομή έκτακτου αποθεματικού προς μετόχους   

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.09 Λοιποί Φόροι 

  
54.09.99 Φόρος από διανομή έκτακτου αποθε- 875,00 

 
ματικού 

  
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

875,00 

Απόδοση φόρου διανεμηθέντος αποθεματικού   
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Στη συνέχεια, εφόσον διανέμεται το Έκτακτο Αποθεματικό που σχηματίσθηκε σε 

προηγούμενες χρήσεις, προτού αυτό διατεθεί στους δικαιούχους και όπως έχει αναφερθεί 

ήδη στο Κεφάλαιο (9) της παρούσης (Υποενότητα 9.2.5) από ημερομηνία 01/01/2013 υπό-

κειται  σε παρακράτηση φόρου με συντελεστή 10 % (αντί 25 %) ,370 ήτοι : 

(14.000,00 × 10 % = 1.400,00 €) και τελική διανομή 14.000,00 – 1.400,00  = 12.600,00 €) 

Επισημαίνεται ότι, ως χρόνος φορολογίας του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος απόκτησής 

του (διανομή την 30/06/2013), στη συγκεκριμένη  περίπτωση, το εισόδημα προκύπτει το έτος 

2013 ανεξάρτητα πότε σχηματίσθηκαν τα εν λόγω Αποθεματικά.   

Στις κατωτέρω ημερολογιακές εγγραφές, απεικονίζεται ο Λογιστικός χειρισμός δημιουργίας 

υποχρέωσης προς απόδοση του φόρου 10% και πληρωμής του μερίσματος στους μετόχους,  

καθώς και η εξόφληση του παρόντος φόρου στην Αρμόδια Φορολογική Αρχή (Δ.Ο.Υ). 

 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.01 Μερίσματα από έκτακτο αποθεματικό 

  
53.01.00 Μερίσματα πληρωτέα 14.000,00 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.09 Λοιποί Φόροι 

  
     54.09.99 Φόρος από διανομή έκτακτου αποθε- 

 

1.400,00 

               ματικού 

  
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

12.600,00 

Απόδοση μερίσματος σε μετόχους.   

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.09 Λοιποί Φόροι 

  
54.09.99 Φόρος από διανομή έκτακτου αποθε- 1.400,00 

 
ματικού 

  
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00 Ταμείο 

  
     38.00.00 Ταμείο 

 

1.400,00 

Απόδοση παρακρατηθέντος φόρου διανεμ. κερδών   

                                                             
370 Όπως η παρ.2 Άρθρου 6 Ν.4110/2013 τροποποίησε την παρ.1 Άρθρου 54 Ν.2238/94  
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10.6  Η Λογιστική του Οικονομικού Αποτελέσματος  

 

Τα Οικονομικά Αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας, από χρήση σε χρήση ενδέχεται να 

παρουσιάζουν διακυμάνσεις, με την έννοια της εμφάνισης κερδών τη μία περίοδο και ζημιών 

την άλλη.  

Η περίπτωση της ζημίας, λόγω του κεφαλαιουχικού χαρακτήρα της εταιρίας, δεν 

επιβαρύνει τους μετόχους της αλλά την ίδια την εταιρία, καθώς μειώνει την Καθαρή της 

θέση με σκοπό να αποσβεσθεί μελλοντικά και συνήθως από κέρδη, ή από το Τακτικό 

Αποθεματικό ή ακόμη με μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου.371Το κέρδος της διαχειριστικής 

περιόδου, σε αντίθεση με τη ζημία, υπόκειται σε διάθεση 372 σύμφωνα με τις διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας, των φορολογικών διατάξεων 373 και του καταστατικού της εταιρίας. Ως 

προς τον τρόπο υπολογισμού του κέρδους, οι φορολογικές διατάξεις παρέχουν όλες τις 

ρυθμίσεις που απαιτούνται προκειμένου να εξευρεθεί το φορολογητέο αποτέλεσμα.  

Η διάθεση του κέρδους λοιπόν, αντιμετωπίζεται νομικά, φορολογικά αλλά και λογισ-

τικά. Η νομική καθώς και η φορολογική προσέγγιση του κέρδους, αναλύθηκε σε πρηγού-

μενα κεφάλαια (8 και 9) 374 όπου και αναπτύχθηκε η κείμενη νομοθεσία τόσο σε θεωρητικό 

όσο και σε πρακτικό επίπεδο.  

Το Οικονομικό Αποτέλεσμα της εταιρίας, προσδιορίζεται από τις διατάξεις του λογι-

στικού δικαίου και ειδικά για την Ανώνυμη Εταιρία, από τις διατάξεις του ΚΝ. 2190/1920.  

Στο σώμα του νόμου αυτού, αναπτύσσονται και οι διατάξεις περί των Ετήσιων Οικονομικών 

Καταστάσεων 375, μέρος των οποίων, αποτελούν οι λογαριασμοί «Αποτελέσματα Χρήσης» 

και  «Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων». 

Ο λογαριασμός «Αποτελέσματα Χρήσης» λογιστικά απεικονίζεται μέσω του 

πρωτοβάθμιου από το Ε.Γ.Λ.Σ. λογαριασμού (86) «Αποτελέσματα Χρήσης» όπου 

καταγράφεται το καθαρό κέρδος της εταιρίας που προκύπτει στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου. Με την εφαρμογή του φορολογικού συντελεστή επί των καθαρών κερδών και την 

αφαίρεση του φόρου από τα ανωτέρω κέρδη, για το ποσό που απομένει, ακολουθείται η 

διάθεση του εναπομείναντος ποσού ήτοι : 

 Για τον συμψηφισμό τυχόν ζημιών προηγούμενων χρήσεων (για ζημίες που έχουν 

δημιουργηθεί το πολύ 5 έτη νωρίτερα) 

                                                           
371 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών Έκδοση β’, Πομόνης Ν. Εκδόσεις Σταμούλη 2006, Σελ.237 
372 Άρθρα 45,46 ΚΝ 219/1920 
373 Του Νόμου 2238/1994 
374 Υποενότητες 8.3 και 9.2 
375 Παρ.1 Άρθρου 42α ΚΝ.2190/1920 
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 Για τη δημιουργία ή την αύξηση του τακτικού αποθεματικού (τουλάχιστο 5% επί 

των καθαρών κερδών – μετά φόρου εισοδήματος) 

 Την καταβολή του Πρώτου Μερίσματος (τουλάχιστο ίσο με το 6% επί του καταβεβ-

λημένου Μετοχικού Κεφαλαίου. Ως Πρώτο Μέρισμα λαμβάνεται το μεγαλύτερο 

ποσό μεταξύ του 6% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου και του 35% των 

καθαρών κερδών.376 

καθώς και τη διανομή του υπολοίπου σύμφωνα με τις διατάξεις αρχικά του καταστατικού, ή 

των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης. Συνηθέστεροι λόγοι διάθεσης αποτελούν : 

 H διανομή μερίσματος στους κατόχους ιδρυτικών τίτλων 

 Η καταβολή των ποσοστών και αμοιβών του Δ.Σ. 

 Τα πρόσθετα μερίσματα στους μετόχους 

 Ο σχηματισμός άλλων αποθεματικών (πλην του Τακτικού) 

Με το πέρας της άνω διανομής, το υπόλοιπο παραμένει στον Ισολογισμό και στον 

λογαριασμό του Ε.Γ.Λ.Σ. (42) « Αποτελέσματα εις νέον ». 

Λογιστικά, η διάθεση των κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας γίνεται μέσω του λογαρια-

σμού (88) « Αποτελέσματα προς Διάθεση » στον οποίο προηγούμενα έχει μεταφερθεί το 

καθαρό κέρδος χρήσεως από το λογαριασμό (86.99) «Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης» 

Προκειμένου να αναπτυχθεί λογιστικά η μεθοδολογία της διανομής των καθαρών 

κερδών και να σχηματισθεί μία συνολική εικόνα των σχετικών λογιστικών εγγραφών στα 

βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας, στη συνέχεια της παρούσης, παρατίθεται μία πρακτική 

εφαρμογή λογιστικής απεικόνισης της διάθεσης κερδών.  

 

10.6.1  Ο Λογιστικός χειρισμός του Κέρδους   

 

Προκειμένου να αποτυπωθεί ο λογιστικός χειρισμός των κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας και 

της διάθεσης αυτών, προηγούνται δύο (2) στάδια, σύμφωνα με τα οποία, στο μεν πρώτο 

στάδιο υπολογίζονται τα ποσά των κερδών προς διάθεση, στο δεύτερο συντάσσεται ο Πίνα-

κας Διάθεσης των αποτελεσμάτων. Βάσει των ανωτέρω προκυψάντων αποτελεσμάτων, στο 

τελευταίο (τρίτο) στάδιο διατυπώνονται οι λογιστικές εγγραφές στα βιβλία της εταιρίας 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα με το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Στη συνέχεια, παρατίθεται μία ολοκληρωμένη πρακτική εφαρμογή ως προς το λογιστικό 

χειρισμό των Κερδών της Ανώνυμης Εταιρίας σύμφωνα με τα ανωτέρω.    

                                                           
376 Λογιστική Εταιριών Θεωρία και Πράξη, Νεγκάκης Χρήστος, Εκδόσεις Σοφία,2012 Σελ.492  
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Γεγονός : 

Η Ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΖΗΘ Α.Ε.» με Μετοχικό Κεφάλαιο ύψους 

140.000,00 € παρουσιάζει στο τέλος της χρήσεως 2012 τους παρακάτω λογαριασμούς 

Καθαρής Θέσης με τα αντίστοιχα υπόλοιπα : 

 

Λογ/σμός Ονομασία λογαριασμού Ποσά 

 40.00  Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών μετοχών 40.000,00 

 40.02  Οφειλόμενο Μετοχικό Κεφάλαιο Κοινών Μετοχών 100.000,00 

 41.02  Τακτικό Αποθεματικό  7.000,00 

 42.00  Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 480,00 

 42.02  Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων  3.800,00 

 

Τα καθαρά κέρδη τους εταιρίας διαμορφώθηκαν στα 28.000,00 €, και η Γενική Συνέλευση 

αποφασίζει τη διάθεσή τους, αφού προηγουμένως καλύψει τις ζημίες των προηγούμενων 

χρήσεων που δημιουργήθηκαν προ τριετίας. Πέραν των υποχρεωτικών λογαριασμών διανο-

μής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τα 

παρακάτω : 

 

 Για αμοιβές του Διοικητικού Συμβουλίου, την  καταβολή του ποσού των 1.800,00 € 

 Ως κράτηση για σχηματισμό Εκτάκτου Αποθεματικού, τη διάθεση 3.600,00 € 

 

Τα υπόλοιπα των κερδών, μεταφέρονται « εις νέο ». 

--------------------------------------------------------------------------- 

ΒΗΜΑ 1ο 

Αρχικά, υπολογίζονται κατά σειρά τα ποσά προς διάθεση ως ακολούθως :  

 

Καθαρά Κέρδη χρήσης  28.000,00 

 Πλέον 

  Υπόλοιπο Κερδών προηγούμενης χρήσης 480,00 

 Σύνολο 28.480,00 

 Μείον 

  Καλυπτόμενες Ζημίες  3.800,00 

 

   Υπόλοιπο Κερδών 24.680,00 
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Φόρος Εισοδήματος και προκαταβολή φόρου    

 

   Καθαρά Κέρδη Χρήσης 28.000,00 

 Πλέον  

  Λογιστικές Διαφορές 0,00 

 Μείον 

  Καλυπτόμενες Ζημίες  3.800,00 

 Έσοδα που φορολογήθηκαν με ειδικό τρόπο 0,00 

 Έσοδα φορολογούμενα στην πηγή τους 0,00 

 Φορολογητέα Κέρδη 24.200,00 

 Συντελεστής Φορολογίας 20 % 20% 

 Φόρος Εισοδήματος (24.200,00 × 20 %) 4.840,00 

 

    

Υπολογισμός Προκαταβολής Φόρου : 

Φόρος Εισοδήματος 4.840,00 × 80 % = 3.872,00 € 

 

Υπολογισμός του υποχρεωτικού Τακτικού Αποθεματικού : 

Καθαρά  Κέρδη Χρήσης  28.000,00 

 Μείον 

  Καλυπτόμενες Ζημίες 3.800,00 

 Φόρος Εισοδήματος  4.840,00 

 Καθαρά Κέρδη προς διανομή 19.360,00 

  Σχηματισμός Τακτικού Αποθεματικού  

 

  Καθαρά Κέρδη προς διανομή  19.360,00 

Συντελεστής κράτησης  5% 

Τακτικό Αποθεματικό  968,00 

 

Το Τακτικό Αποθεματικό κρατείται υποχρεωτικά καθώς : 

Σύνολο Τ.Α. (τρέχον και προστιθέμενο) = 968,00 + 7.000,00 = 7.968,00 

7.968,00 μικρότερο του 1/3 του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου (40.000,00) 

 

Υπολογισμός του Πρώτου Μερίσματος στους Μετόχους : 

 Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο = 40.000,00 × 6% = 2.400,00  

 

 Καθαρά Κέρδη προς διανομή 19.360,00 

 Μείον 

  Τακτικό Αποθεματικό  968,00 

 Υπόλοιπο Κερδών προς διανομή 18.392,00 
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Υπόλοιπο κερδών προς διανομή = 18.392,00 × 35% = 6.437,20  

Επειδή 6.437,20 είναι μεγαλύτερο από το 6% επί του Καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαί-

ου (2.400,00) κρατείται το μεγαλύτερο ποσό ήτοι 6.437,20 € 

Επομένως : 

Πρώτο μέρισμα στους Μετόχους = 6.437,20 

 

Υπολογισμός Υπολοίπου κερδών «εις νέο» : 

 

 Καθαρά Κέρδη Χρήσης 

 

28.000,00 

  Πλέον 

    Υπόλοιπο κερδών προηγούμενων χρήσεων 

 

480,00 

  Σύνολο 

 

28.480,00 

  Μείον τα διατεθέντα : 

    Φόρος Εισοδήματος 4.840,00 

   Τακτικό Αποθεματικό  968,00 

   Α’ Μέρισμα στους Μετόχους 6.437,20 

   Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  1.800,00 

   Έκτακτο Αποθεματικό  3.600,00 

    17.645,20 

   Μείον 

    Καλυπτόμενες Ζημίες  3.800,00 21.445,20 7.034,80 

    Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 

  
7.034,80 

 

ΒΗΜΑ 2ο 

Στη συνέχεια συντάσσεται ο Πίνακας Διάθεσης Κερδών :  

 

Λογ/μός Ονομασία Λογαριασμού Ποσά κλειόμε- 

Ε.Γ.Λ.Σ.   νης χρήσης 

88.00 Καθαρά Κέρδη Χρήσης  28.000,00 

88.02  + Υπόλοιπο κερδών προηγούμενης χρήσης 480,00 

88.04  -  Υπόλοιπο Ζημιών προηγούμενων χρήσεων 3.800,00 

 

 Σύνολο 24.680,00 

88.08  -  Φόρος Εισοδήματος 4.840,00 

 

 Κέρδη προς διάθεση 19.840,00 

 

 Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής : 

 41.02 1. Τακτικό Αποθεματικό  968,00 

53.01 2. Πρώτο Μέρισμα  6.437,20 

41.05 3. Έκτακτο Αποθεματικό  3.600,00 

53.08 7. Αμοιβή μελών Διοικητικού Συμβουλίου 1.800,00 

42.00 8. Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 7.034,80 
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ΒΗΜΑ 3ο 

Στο στάδιο αυτό, διενεργούνται οι λογιστικές εγγραφές στο Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογι-

σμού της εταιρίας, όπου απεικονίζονται οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν ανωτέρω. 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.04 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς  

  
          κάλυψη 

  
88.04.00 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς  3.800,00 

 
               κάλυψη 

  
     42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
     42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων  

  
               χρήσεων 

  
     42.02.00 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων     

 

3.800,00 

                     χρήσεων 

  
Ζημίες προηγούμενων χρήσεων 

   

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.08 Φόρος Εισοδήματος 

  
88.08.00 Φόρος Εισοδήματος  4.840,00 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.07 Φόρος Εισοδήματος φορολογητέων 

  
                κερδών 

  
     54.07.00 Φόρος Εισοδήματος φορολογητέων  

 

4.840,00 

                    Κερδών 

  
Εμφάνιση οφειλής φόρου 

    

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.07 Φόρος Εισοδήματος φορολογητέων κερδών 

  
54.07.00 Φόρος Εισοδήματος φορολογητ. κερδών 4.840,00 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου 

  
     54.08.00 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου 

 

4.840,00 

 Μεταφορά φόρου εισοδήματος 
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                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
33.13 Ελληνικό Δημόσιο 

  
33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήματος 3.872,00 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου 

  
     54.08.00 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρου 

 

3.872,00 

 Μεταφορά φόρου εισοδήματος 

   

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

  
42.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 480,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.02 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 

  
     88.02.00 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 

 

480,00 

 Μεταφορά φόρου εισοδήματος 

   

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη προς διάθεση 3.800,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.04 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς 

  
               κάλυψη  

  
     88.04.00 Ζημίες προηγούμενων χρήσεων προς 

 

3.800,00 

                    κάλυψη 

  
 Μεταφορά λογαριασμού 

   

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη προς διάθεση 4.840,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.08 Φόρος Εισοδήματος 

  
     88.08.00 Φόρος Εισοδήματος 

 

4.840,00 

   Μεταφορά λογαριασμού 
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                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ          ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.00  Καθαρά Κέρδη χρήσης 

  
88.00.00 Καθαρά Κέρδη χρήσης 28.000,00 

 
88.02 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 

  
88.02.00 Υπόλοιπο κερδών προηγ. χρήσεων 480,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
     88.99.00 Κέρδη προς διάθεση 

 

28.480,00 

    

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.99 Κέρδη προς διάθεση 

  
88.99.00 Κέρδη προς διάθεση 19.840,00 

 
     41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ.ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
           ΓΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
     41.02 Τακτικό Αποθεματικό  

  
     41.02.00 Τακτικό Αποθεματικό  

 

968,00 

     41.05 Έκτακτο Αποθεματικό 

  
     41.05.00 Έκτακτο Αποθεματικό  

 

3.600,00 

     42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
     42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

  
     42.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 

 

7.034,80 

     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.01 Μερίσματα πληρωτέα 

  
     53.01.00 Μερίσματα πληρωτέα 

 

6.437,20 

     53.08 Δικαιούχοι αμοιβών 

  
     53.08.00 Αμοιβές Διοικητικού Συμβουλίου  

 

1.800,00 

    

Τα Αναλυτικά καθολικά των τριτοβάθμιων λογαριασμών μετά τις παραπάνω εγγραφές δια-

μορφώνονται ως κατωτέρω : 
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42.02.00 Υπόλοιπο ζημιών πρ.χρήσεων                 88.04.00 Ζημίες πρ.χρήσεων προς κάλυψη     

Υπ. 3.800,00 3.800,00 (1) 

 

3.800,00 (1) 3.800,00 (6) 

     88.00.00 Καθαρά κέρδη χρήσης 

 

88.02.00 Υπόλ. κερδών πρ. χρήσεων 

28.000,00 (8) 28.000,00 Υπ. 

 

    480,00 (8)    480,00 (5) 

      

42.00.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                      88.08.00 Φόρος Εισοδήματος    

480,00 (3)        480,00 Υπ. 
 

4.840,00 (2) 4.840,00 (7) 

 

     7.034,80 (9) 

   

     54.07.00 Φόρος Εισοδ. Φορολ.κερδών 

 

54.08.00 Λογ/μός εκκαθάρισης φόρου 

4.840,00 (3) 4.840,00 (2) 

 

        4.840,00 (3) 

    

3.872,00 (4) 

    

   8.712,00 

 

33.13.00 Προκαταβολή φόρου εισοδήμ.                              53.01.00 Μερίσματα Πληρωτέα 

3.872,00 (4) 

   

6.437,20 (9) 

     

     53.08.00 Αμοιβές Διοικητικού Συμβ. 

 

       41.02.00 Τακτικό Αποθεματικό 

 

1.800,00 (9) 

 

     968,00 (9) 

      

88.99.00 Κέρδη προς διάθεση                                              41.05.00 Έκτακτο Αποθεματικό 

3.800,00 (6) 28.480,00 (8) 

  

3.600,00 (9) 

4.840,00 (7) 

    19.840,00 (9) 

    28.480,00 28.480,00 

   

     

      

10.6.2  Ο Λογιστικός χειρισμός της Ζημίας 

 

Σύμφωνα με όσα ήδη αναφέρθηκαν, σε περίπτωση όπου η Ανώνυμη εταιρία παρουσιάσει 

ζημίες σε μία διαχειριστική περίοδο, μειώνει την Καθαρή της Θέση χωρίς να επιβαρύνονται 

οι μέτοχοί της.377  

  Ειδικότερα, προκειμένου οι ζημίες που έχουν προκύψει, να καλυφθούν από κέρδη 

εντός των επόμενων διαχειριστικών περιόδων, ή και να αποσβεστούν με αντίστοιχη μείωση 

κάποιου από τα στοιχεία της Καθαρής Θέσης (όπως το ειδικό αποθεματικό, το τακτικό 

αποθεματικό κ.λπ), αυτές μεταφέρονται λογιστικά στον Ισολογισμό τέλους περιόδου μέσω 

των τριτοβαθμίων λογαριασμών του πρωτοβάθμιου (88) «Αποτελέσματα προς Διάθεση». 

                                                           
377 Η Λογιστική των Εμπορικών Εταιριών Έκδοση β’, Πομόνης Ν. Εκδόσεις Σταμούλη 2006, Σελ.250  
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Οι λογαριασμοί που απεικονίζουν τις ζημίες του Ισολογισμού, σύμφωνα με το 

Ε.Γ.Λ.Σ. είναι ο λογαριασμός (42.01) «Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο», όπου  

απεικονίζεται η ζημία της τρέχουσας περιόδου, καθώς και ο λογαριασμός (42.02) «Υπόλοιπο 

ζημιών προηγούμενων χρήσεων» στον οποίο μεταφέρεται το ποσό της ζημίας του 

προηγούμενου λογαριασμού εάν η ζημία δεν καλυφθεί μερικά ή ολικά εντός της επόμενης 

διαχειριστικής περιόδου. 

Στη συνέχεια παρατίθεται μία πρακτική εφαρμογή, όπου παρουσιάζεται η λογιστική 

αντιμετώπιση ως προς τον χειρισμός της ζημίας. 

Γεγονός : 

Τα αποτελέσματα της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΧΙΨΙΩ Α.Ε.» στο τέλος της 

προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου (01.01/12 – 31/12/12) παρουσίασαν ζημίες που δια-

μορφώθηκαν στα 16.000,00 €. Ακόμη, την αμέσως προηγούμενη διαχειριστική περίοδο 

(2011) οι ζημίες της εταιρίας είχαν ανέλθει στα 4.500,00 €. 

-------------------------------------------------------------------- 

Ο λογιστικός χειρισμός της ζημίας στα βιβλία της Ανώνυμης Εταιρίας, παρουσιάζεται κατω-

τέρω : 

                                                                                                     ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.98  Ζημίες εις νέο 

  
88.98.00 Ζημίες χρήσεως εις νέο 16.000,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.01. Ζημίες χρήσεως 

  
     88.01.00 Ζημίες χρήσεως 

 

16.000,00 

Μεταφορά λογαριασμού 

   

Ακολουθεί η λογιστική εγγραφή μεταφοράς της ζημίας σε λογαριασμό Αποτελεσμάτων εις 

νέο ως εξής :  

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 

  
42.01.00 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 16.000,00 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.98  Ζημίες εις νέο 

  
     88.98.00 Ζημίες χρήσεως εις νέο 

 

16.000,00 

Μεταφορά ζημίας σε αποτελέσματα 
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Τέλος, μεταφέρεται η ζημία εις νέο της προηγούμενης περιόδου στα Αποτελέσματα εις νέο : 

                                                                                                   ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ 

42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων 

  
42.02.00 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. Χρήσεων 4.500,00 

 
     42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

  
     42.01 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 

  
     42.01.00 Υπόλοιπο ζημιών χρήσεως εις νέο 

 

4.500,00 

Μεταφορά ζημίας προηγούμενων χρήσεων 

   

Τα Αναλυτικά καθολικά των τριτοβάθμιων λογαριασμών μετά τις παραπάνω εγγραφές έχουν 

διαμορφώνονται ως κατωτέρω : 

 

 

        88.01.00   Ζημίες χρήσεως                                               88.98.00 Ζημίες εις νέο      

Υπ. 16.000,00 16.000,00 (1) 

 

16.000,00 (1) 16.000,00 (2) 

     

     

     42.01.00 Υπόλ.ζημ.χρήσεως εις νέο   

 

42.02.00 Υπόλ.ζημιών πρ.χρήσεων 

Υπ.4.500,00 4.500,00 (3) 

 

    4.500,00 (3)     

    16.000,00 

     

 

 

10.7  Η Λογιστική της Λύσης και Εκκαθάρισης   

 

Στο Κεφάλαιο (7) της παρούσης, έγινε αναφορά στις προϋποθέσεις σύμφωνα με τον 

Κανονιστικό Νόμο 2190/1920 που συνιστούν λόγους λύσης της Ανώνυμης Εταιρίας και 

παράλληλης εισαγωγής της σε καθεστώς εκκαθάρισης, δηλαδή σε ένα ειδικό στάδιο λειτουρ-

γίας της εταιρίας, κατά το οποίο όλες οι δραστηριότητές, έχουν σκοπό την ικανοποίηση των 

αναγκών της εκκαθάρισης, καθώς διακόπτεται κάθε ενέργεια και δραστηριότητα που 

αποβλέπει στην επίτευξη του επιχειρηματικού της σκοπού, όπως καθορίζεται στο καταστατι-

κό της. Επισημάνθηκαν επίσης, οι διαδικασίες που ακολουθούνται από τους Εκκαθαριστές, 

καθώς και οι εξουσίες τους, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του σταδίου αυτού.   
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Οι ενέργειες των Εκκαθαριστών, στα πλαίσια της Εκκαθάρισης, ουσιαστικά αποσκο-

πούν στη ρευστοποίηση του Ενεργητικού της Εταιρίας ώστε να εξοφληθεί το Παθητικό της, 

δηλαδή οι υποχρεώσεις προς τρίτους, καθώς και να διανεμηθεί το τυχόν υπόλοιπο στους 

μετόχους της. Με το πέρας δε της εκκαθάρισης, τη δημοσίευση των τελικών Οικονομικών 

Καταστάσεων και την λήψη της βεβαίωσης περί οριστικής διακοπής των εργασιών της από  

την Αρμόδια Φορολογική Αρχή, επισφραγίζεται η παύση της ύπαρξης του νομικού προσώ-

που της Ανώνυμης Εταιρίας από τον εμπορικό, νομικό και επιχειρηματικό κόσμο. 

Η λογιστική της Εκκαθάρισης, συνίσταται σε μία σειρά ενεργειών που εκτελεί ο Εκ-

καθαριστής (ή οι Εκκαθαριστές), οι κυριότερες των οποίων συνδέονται με  : 

 

 Τη διενέργεια απογραφής σε τιμές ρευστοποίησης της εταιρικής περιουσίας, τον 

καταρτισμό του Αρχικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης και τη δημοσίευση των πράξεων 

αυτών, 

 Την τακτοποίηση των εκκρεμών υποθέσεων και 

 Την ρευστοποίηση της περιουσίας.  

 

Με την ολοκλήρωση της Εκκαθάρισης οι Εκκαθαριστές : 

 

 Συντάσσουν τον τελικό Ισολογισμό Εκκαθάρισης, ο οποίος περιλαμβάνει όλους τους 

απομείναντες ανοικτούς λογαριασμούς της εκκαθάρισης ( όπως τον λογαριασμό των 

χρηματικών διαθεσίμων (38) , των αποτελεσμάτων εκκαθάρισης (81.ΧΧ) και τους 

λογαριασμούς των Ιδίων Κεφαλαίων της ομάδος (4) του Ε.Γ.Λ.Σ.)  

 Καταρτίζουν και δημοσιεύουν τις τελικές Οικονομικές Καταστάσεις, 

 Αποδίδουν τις εισφορές των μετόχων και τα υπέρ το άρτιο ποσά και 

 Διανέμουν το υπόλοιπο προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους με-

τόχους  κατά τον λόγο συμμετοχής τους στο καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο. 

 

Η καταγραφή των ανωτέρω πράξεων των Εκκαθαριστών, καθώς και ο λογιστικός χει-

ρισμός που ακολουθείται σε κάθε στάδιο της Εκκαθάρισης, περιγράφονται αναλυτικά μέσω 

μίας ολοκληρωμένης πρακτικής εφαρμογής, η οποία λόγω του εύρους της, αναπτύσσεται στη 

συνέχεια, ως δεύτερο μέρος της παρούσης ενότητας.    
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

( ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ) 

ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

 

 

11.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

 

Στο κεφάλαιο αυτό, μελετάται η περίπτωση μίας Ανώνυμης εταιρίας της οποίας η Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων έχει αποφασίσει την λύση της και την εισαγωγή της σε καθεστώς   

εκκαθάρισης της εταιρικής της περιουσίας. 

 Η υπό ανάλυση εταιρία, « Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΣΠΟΡ ΕΝΔΥΣΗ Α.Ε.» δραστηριοποιείται 

στον μεταποιητικό τομέα και ειδικότερα στο χώρο των αθλητικών ενδυμάτων (αθλητικές 

φόρμες, μαγιό, μπλουζάκια κ.λπ) και έχει προέλθει από μετατροπή της προσωπικής εταιρίας 

« ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.» της οποίας το αντικείμενο εργασιών προέρχεται από τον 

κλάδο της ένδυσης.  

Στη συνέχεια της παρούσης, καταγράφονται οι διαδικασίες και τα ακολουθούμενα 

βήματα που αποσκοπούν στην ρευστοποίηση της εταιρικής περιουσίας και στη διάθεση του 

Εκκαθαριστικού προϊόντος στους μετόχους της. 

 

11.2  ΣΤΑΔΙΟ  - Α΄ Η Απόφαση της Γ.Σ. για λύση και εκκαθάριση της  

                                 Α.Ε. και ο Αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης  

                                       

Η εταιρία Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ  ΣΠΟΡ Α.Ε. από το 1998 έχει τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρίας καθώς το 

έτος αυτό, έχει προέλθει από την μετατραπείσα εταιρία «ΑΦΟΙ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.». 

Στεγαζόταν σε ιδιόκτητο ακίνητο και οι εγκαταστάσεις της αναπτυσσόταν στον 6ο  και 7ο 

όροφο κτιρίου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανέρχεται σε 

360.000,00 €, αποτελείται δε, από 12.000 μετοχές ονομαστικής αξίας εκάστης  μετοχής 30 €. 

Ιδιοκτήτες των μετοχών αυτών, είναι οι (3) μέτοχοι της εταιρίας που ακολουθούν : 
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Ονοματεπώνυμο  

Μετόχου 

Ποσοστό 

Συμμετοχής 

Αριθμός Μετοχών,  

αξία μετοχής Σύνολο  

Ιωάννου Ιωάννης 60 %  7.200 μετοχές × 30,00 ευρώ 216.000,00 € 

Ιωάννου Αθανασία 20 %  2.400 μετοχές × 30,00 ευρώ 72.000,00 € 

Ιωάννου Μαρία 20 %  2.400 μετοχές × 30,00 ευρώ 72.000,00 € 

     Συνολικό Μετοχικό Κεφάλαιο  360.000,00 € 

 

Σύμφωνα με το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 30/04/2012, προτάθηκε 

από τον πρόεδρο του Δ.Σ. η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας  

την 30/6/2012  όπου στα θέματα  της ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβανόταν η λύση και 

εκκαθάριση της εταιρίας. Την 30/6/2012 η πρόταση αυτή έγινε ομόφωνα αποδεκτή (λόγω και 

των αρνητικών οικονομικών επιδόσεων της εταιρίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας 

πενταετίας.) Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας όρισε ως Εκκαθαριστές αυτού 

του μεταβατικού σταδίου εκκαθάρισης, από κοινού τους τρεις (3) μετόχους της.  

Έτσι, η τελευταία διαχειριστική χρήση της εταιρίας περιλαμβάνει περίοδο 1/1-

30/6/2012 ενώ την 1/7/2012 εκκινεί το στάδιο της εκκαθάρισης.  

 

 Στο Παράρτημα Β’ παρουσιάζεται το Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της 

30/04/2012. 

 Στο Παράρτημα Γ’ γίνεται αναλυτική παράθεση των αποτελεσμάτων περιόδου 

1/1/2012 - 30/6/2012 (Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διάθεσης 

Αποτελεσμάτων). 

 Στο Παράρτημα  Δ’ παρατίθεται η Έκθεση των Εκκαθαριστών της 30/3/2013. 

 

Η σύνταξη της απογραφής και του Αρχικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης της εταιρίας 

διενεργήθηκε με ημερομηνία 30/06/2012.   

Όπως απεικονίζεται στη συνέχεια, στον Αρχικό Ισολογισμό Εκκαθάρισης και στο  

σκέλος του Ενεργητικού, εμφανίζονται τα πάγια της εταιρίας τα οποία αποτελούνται από 

Ακίνητο, Μηχανήματα, φορτηγό, και έπιπλα, τα αποθέματα αθλητικών ενδυμάτων το 

πιστωτικό Φ.Π.Α. και τα χρηματικά της διαθέσιμα. Στο δε σκέλος του Παθητικού, εμφανί-

ζεται το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρίας, τα αποθεματικά της, οι ζημίες της (συμπεριλαμ-

βανομένων και των ζημιών προηγούμενων χρήσεων), καθώς και οι βραχυπρόθεσμες υποχρε-

ώσεις της, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο φόρος περαίωσης έπειτα από φορολογικό 

έλεγχο. 
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Ακολουθεί ο Αρχικός Ισολογισμός Εκκαθάρισης της « Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε. » ο  

οποίος είναι ο ίδιος με τον Ισολογισμό τέλους χρήσης 1/1-30/6/2012 : 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ (01/01-30/06/2012) & ΑΡΧΙΚΟΣ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ ΑΕ" ΤΗΝ 30/06/12 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                        ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Α. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                   ΑΞΙΑ €    Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                ΑΞΙΑ €    

Ι. ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

 1) ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ/ΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ                                                                          Ι.ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                      

    Ακίνητο (6ου - 7ου Ορόφου)                149.549,53                                             1). Καταβλημένο                                    360.000,00    

    Αποσβέσεις ακινήτου                      - 136.143,90                                                                    (12000 μετοχές × 30,00 € ονομ. αξία) 

                                                                  13.405,63  ΙΙ. ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

 2) ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ.  1) Τακτικό Αποθεματικό                          14.753,26         

 α - Μηχανές βαφής                                  12.381,16          2) Έκτακτα Αποθεματικά                         17.593,01           

 β - Πρέσες ενδυμάτων                               9.852,13                                               3) Διαφορές Αναπροσαρμογής Παγ.         7.342,33      

 γ - Μηχανές ραφής ενδυμάτων                  4.836,97              ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

 Μείον Αποσβέσεις Μηχανημάτων        - 26.202,01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο                      -196.295,09 

                                                                        868,25   

 3) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ                                                                               Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων                      203.393,51 

 Φορτηγό Nissan                                       10.812,40                                                                                                                                     

 Μείον Αποσβέσεις φορτηγού                 -10.812,39   

                                                                            0,01  Β.  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 4) ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  ΙΙ. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧ/ΣΕΙΣ 

 α - Έπιπλα                                                  6.109,77          1) Προμηθευτές                                           -570,00      

 β - Η/Υπολογιστές & περιφερειακά           2.950,82   2) Τράπεζες Λογ/μοί βραχυπρ. υποχρ.    19.647,91 

 γ - Όργανα                                                 3.994,09        3)  Πιστωτές Διάφοροι                                    30,00     

 δ - Εξοπλισμός Τηλεπικοινωνιών             1.023,45        4) Υποχρεώσεις από φόρους- τέλη          11.569,23                      

Μείον    Αποσβέσεις επίπλων                    -6.001,98                                                                                
    "         Αποσβέσεις Η/Υ                        -2.135,60                                                             Σύνολο Υποχρεώσεων                             30.677,14                

   "         Αποσβέσεις  οργάνων                  -3.464,19      
    "         Αποσβέσεις εξοπλ. τηλεπικοιν.   -1.023,44 
                                                               1.452,92 

 Σύνολο Παγίου Ενεργητικού                    15.726,81             

 

  Β.  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 

 1)  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ   

  Έτοιμα προϊόντα και ημιτελή                     3.250,50 

 2) ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Χρεώστες Διάφοροι                                         14,80    

 3) ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

 α - Ταμείο                                                211.751,09                                                                

 β - Καταθέσεις Όψεως                                3.327,45 

 Σύνολο Κυκλοφορούν Ενεργητικού       218.343,84     

 

  ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ      234.070,65 ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ          234.070,65 
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11.3  ΣΤΑΔΙΟ  - Β΄ Ενέργειες και γεγονότα κατά τη διάρκεια της περιό- 

                             δου  Εκκαθάρισης  

                                  

Ύστερα από την κατάρτιση του Αρχικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης της εταιρίας, οι 

εκκαθαριστές θα προβούν στην ρευστοποίηση της περιουσίας της, εισπράττοντας τις 

απαιτήσεις και εξοφλώντας τις υποχρεώσεις της. Οι ενέργειες των εκκαθαριστών προς αυτή 

την κατεύθυνση παρατίθενται αναλυτικά, όπως αποτυπώθηκαν οι δοσοληψίες της στα βιβλία 

της εταιρίας κατά ημερομηνία συναλλαγής.   

 

1. 01/07/12  

Α – Πληρωμή φόρου (ΕΤΑΚ) Ενιαίου Τέλους Ακινήτων 2011 (500,37 €) 

Β – Εξόφληση φόρου περαίωσης ετών 2005-2008 (11.569,23 €) 

 

Η πληρωμή του Τέλους Ακινήτου έτους 2011 που αφορά τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 

της εταιρίας και η πληρωμή φόρου περαίωσης που βεβαιώθηκε στο όνομά της ύστερα από 

φορολογικό έλεγχο, είναι ταμειακές πράξεις που αποτυπώθηκαν ως εξής : 

                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

63 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

  
63.98.00.0005 Ε.Τ.ΑΚ. Ακινήτου εταιρίας 500,37 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

  
     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 

 

500,37 

ΕΤΑΚ έτους 2011 ως ΔΕ-24195 

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 

  
54.99.00.0000 Φόροι – Τέλη προηγ. χρήσεων 11.569,23 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

  
     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 

  
ΕΤΑΚ έτους 2011 ως ΔΕ-24195 

 

11.569,23 

 

2. 02/07/2012 

     Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1-30/6/2012, εξόφληση υπολοίπου. 

     Η δοσοληψία αφορά την υποβολή των ανωτέρω καταστάσεων και την πληρωμή παρα- 

     βόλων δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Ακολουθεί το λογιστικό άρθρο :      
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                                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ           ΠΙΣΤΩΣΗ 

63 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 

  
63.98.00.0099 Παράβολα Ισολ. - Ανακοινώσεων 952,20 

 
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

  
64.09.00.0001 Έξοδα δημοσίευσης αγγελ. – ανακ. 208,23 

 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΣΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 

  
54.00.29.6023 ΦΠΑ Δαπανών 23% 47,89 

 
     50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

  
     50.00.00.0088 Δημοσιευτική Α.Ε. 

 

1.208,32 

Έξοδα δημοσίευσης ισολογ. ως ΤΠΥ-2447 

   

     50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 

  
     50.00.00.0088 Δημοσιευτική Α.Ε. 638,32 

 
           38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  

  
           38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 

  
Εξόφληση λογαριασμού ως ΑΠ.Ε. - 451 

 

638,32 

 

3. 04/07/12 

Α – Πώληση τοις μετρητοίς στην εταιρία "SPORT-STYLE E.Π.Ε" όλων των 

μηχανημάτων και (5) ντουλαπών πλέον ΦΠΑ 23% ως εξής : (4) μηχανές βαφής στην 

τιμή των 630,00 € την κάθε μία, (3) πρέσες ενδυμάτων στα 245,00 € έκαστη, (8) 

ραπτικές μηχανές από 95,00 € την κάθε μία και (5) ντουλάπες πλήρεις με ράφια 

τοποθέτησης ρούχων τετράφυλλες στην τιμή των 60,00 € τη μία. 

      Β – Εξόφληση  συνδρομής οικονομικού επιμελητηρίου λογιστή έτους 2012. 

 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0139. SPORT-STYLE Ε.Π.Ε                                                               5.307,45 

 
     12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΧΝ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣ. 

  
     12.90.00.0023 Πωλήσεις Μηχανημάτων 23%            

 

4.015,00 

     14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
  

     14.90.00.0023 Πωλήσεις επίπλων,λοιπ.εξοπλ.23%                                                      

 

300,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥ ΤΕΛΗ                                         
  

     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων 23% 

 

992,45 

Πώληση μηχανημάτων, μέρους επίπλων ΤΔΑ - 50 
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                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
  

     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 5.307,45 

 
           30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
           30.00.00.0139. SPORT-STYLE Ε.Π.Ε                                                               

 

5.307,45 

Εξόφληση λογαριασμού από πελάτη ως ΑΠ-Ε 642 

   

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.08.00.0005 Οικονομικό Επιμελητήριο 30,00 

 
     38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000  Ταμείο Επιχείρησης 

 

30,00 

Πληρωμή συνδρομής 2012 επιμελητηρίου απ.189 

   

4. 24/08/2012 

Υποβολή χρεωστικής Δήλωσης Φ.Π.Α. Ιουλίου 2012 (πληρωμή από λογ/μό όψεως). 

           

Προκειμένου να εξαχθεί το πληρωθέν ποσό Φ.Π.Α. 7ου - 12 μεταφέρονται οι αναλυ-  

τικοί λογαριασμοί του πρωτοβάθμιου (54) και το πιστωτικό υπόλοιπο ΦΠΑ  6ου-2012 του   

λογαριασμού (33.13), στον λογαριασμό (54.00.99) Απόδοση ΦΠΑ με την επόμενη εγγραφή : 

 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 

  
54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων 23% 992,45 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 

  
     54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 

 

929,76 

     54.00.29.6023 ΦΠΑ Δαπανών 23% 

 

47,89 

     33.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     33.13.00.0001 Πιστωτικό ΦΠΑ Ιουνίου 2012 

 

14,80 

Τακτοποίηση ΦΠΑ. 

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 

  
54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 929,76 

 
     38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.03.00.0000  Καταθέσεις όψεως Alpha bank 

 

929,76 

Yποβολή και πληρωμή ΦΠΑ 7ου - 2012 

  



  187 

5. 03/10/2012 

      Παράδοση στους μετόχους όλων των αποθεμάτων προϊόντων πλέον ΦΠΑ 23% 

      Στην αποθήκη της εταιρίας έχουν απομείνει (25) αθλητικές περιβολές οι οποίες κατά 

την απογραφή λήξης της τελευταίας εταιρικής χρήσης (1/1-30/6/12) κοστολογήθηκαν στην 

τιμή των 3.250,50 €. Οι μέτοχοι της εταιρίας, θα παραλάβουν τις αθλητικές στολές για τις 

ατομικές και οικογενειακές τους ανάγκες (ως ιδιώτες) ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής 

τους στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας.  

Έτσι, ο Ιωάννου Ι. που κατέχει το 60% του Μ.Κ. (3.250,50 × 60%= 1.950,30) θα 

παραλάβει (15) αθλητικές στολές αξίας 1.950,30 € (15 × 130,02 τιμή μονάδος) ενώ η  

Ιωάννου Α. & Ιωάννου Μ. (3.250,50 × 20 %)  θα παραλάβουν η κάθε μία από (5) στολές 

αξίας 650,10 € (5 × 130,02). Η συναλλαγή αυτή αποτελεί για την εταιρία πράξη 

αυτοπαράδοσης και ως νόμιμο παραστατικό εκδίδεται το Ειδικό Στοιχείο Αυτοπαράδοσης. 

Οι τελικές αξίες των παραδοθέντων στολών επιβαρύνουν τις ατομικές μερίδες των 

μετόχων ως συμψηφιζόμενα ποσά με το διανεμόμενο προϊόν της εκκαθάρισης ως εξής : 

 

                                                                                                  ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
33.09.00.0000 Δοσοληπτικός λογ/μός Ιωάννου Ι. 2.398,87 

 
33.09.00.0001 Δοσοληπτικός λογ/μός Ιωάννου Α. 799,62 

 
33.09.00.0002 Δοσοληπτικός λογ/μός Ιωάννου Μ. 799,62 

 
     78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣΙ- 

  
          ΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛ. 

  
     78.10.00.0000 Τεκμαρτά έσοδα ιδιόχρ. Αποθεμ  

 

3.250,50 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 

  
     54.00.71.7123 ΦΠΑ Πωλήσεων προϊόντων 23% 

 

747,61 

Αυτοπαράδοση προϊόντων σε μετόχους Στχ Α-1 

   

6. 18/10/2012 

Α – Πώληση μετρητοίς στην Δέλλιου  Κ. (ιδιοκτήτρια βιοτεχνίας- έκθεσης υαλικών 

των  υπολοίπων επίπλων  ως εξής : (2) πάγκοι  εργασίας  70,00 €  ο ένας, (4) γραφεία  

από 125,00 €  έκαστο, (1) σετ τραπεζοκαθίσματα αντί 65,00 € ( συν ΦΠΑ 23%). 

Β  – Έξοδα καυσίμων φορτηγού εταιρίας συνολικού ποσού  35,00 €   και διοδίων 5,60 

€  για τη μεταφορά των πωληθέντων επίπλων στην έδρα του πελάτη.   
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Γ – Υπολογισμός αποσβέσεων Η/Υ 1/7-17/10/2012. Αυτοπαράδοση (2) Η/Υπολογι-

στών  στις μετόχους Ιωάννου Α. & Ιωάννου Μ. για κάλυψη προσωπικών τους αναγ-

κών. Οι  υπόλοιποι (3) πωλήθηκαν  μετρητοίς στην εταιρία "Ψηφιακή Εποχή Α.Ε." 

στην τιμή  των 140,00 €  έκαστος συν 23% ΦΠΑ. 

                                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0140 Δέλλιου Κοραλία 867,15 

 
     14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
     14.90.00.0023 Πωλήσεις επίπλων με 23% 

 

705,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων Παγίων 23% 

 

162,15 

Πώληση επίπλων μετροιτοίς ως ΤΔΑ -51 

   

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 867,15 

 
     30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
     30.00.00.0140 Δέλλιου Κοραλία 

 

867,15 

Είσπραξη απαίτησης ως απ. Είσπρ.643 

   

64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

  
64.00.00.0000 Έξοδα Κίνησης Μεταφ. Μέσων 33,01 

 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.29.6023 ΦΠΑ δαπανών 23% 7,59 

 
     38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 

 

40,60 

Έξοδα κίνησης ως ΤΔΑ - 89959 

   

Γ - Το ποσό της απόσβεσης των Η/Υ που διενεργήθηκε με συντελεστή 24% για περίοδο 4  

μηνών (αξία κτήσης 2.950,82 ×24%×4/12) είναι 236,07 €. Ακολουθεί η λογιστική εγγραφή : 

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  

  
66.04.03.0000 Αποσβέσεις Ηλεκτρ/κών Υπολ/τών 236,07 

 
     14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
     14.99.03.0000 Αποσβ/νοι Ηλεκτρ.Υπολ/στές 

 

236,07 

Αποσβέσεις Η/Υ 1/7-17/10/12 ως μητρώο παγίων 
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Έτσι, οι  (5) Η/Υπολογιστές που υπάρχουν στην εταιρία με αξία κτήσης 2.950,82 € 

έχουν αποσβεσθεί κατά 2.371,67 € και η υπολειμματική τους αξία είναι 579,15 €. Η 

αναπόσβεστη αυτή αξία του κάθε Η/Υ είναι 115,83 €. Εάν διανεμόταν οι Η/Υ σε όλους τους 

μετόχους η Ιωάννου Α. και Ιωάννου Μ. θα ελάμβαναν από 20% της περιουσίας αυτής ως 

ποσοστού συμμετοχής τους. Επομένως λαμβάνουν από (1) Η/Υπολογιστή στην 

υπολειμματική του αξία (115,83 €). Οι υπόλοιποι (3) πωλήθηκαν χονδρικώς, στην "Ψηφιακή 

Εποχή Α.Ε.". 

        Η συναλλαγή καταχωρήθηκε στα βιβλία με τις παρακάτω λογιστικές εγγραφές : 

 

                                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
33.09.00.0001 Δοσοληπτικός λογ/μός Ιωάννου Α. 142,47 

 
33.09.00.0002 Δοσοληπτικός λογ/μός Ιωάννου Μ. 142,47 

 
     78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣΙ- 

  
          ΜΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΛ. 

  
     78.10.00.0000 Τεκμαρτά έσοδα ιδιόχρ. Αποθεμ  

 

231,66 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 

  
     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων προϊόντων 23% 

 

53,28 

Αυτοπαράδοση Η/Υ ως Ειδικό Στοιχ. Αυτοπ.-1 

   

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0141 Ψηφιακή Εποχή Α.Ε. 516,60 

 
     14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
     14.90.03.0023 Πωλήσεις Η/Υπολογ. 23% 

 

420,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων Παγίων 23% 

 

96,60 

Πώληση Η/Υπολογιστών ως ΤΔΑ-52 

   

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 516,60 

 
     30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
     30.00.00.0141 Ψηφιακή Εποχή Α.Ε. 

  
Εξώφληση λογαριασμού πελάτη απ 644 

 

516,60 
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7. 7/12/2012 

Πώληση τηλεφωνικού κέντρου στην τιμή των 550,00 € και (2) ηλεκτρονικών ζυγαριών 

έναντι 180,00 € τη μία πλέον 23% ΦΠΑ, στον επιτηδευματία Ιωαννίδη Χρήστο (άμεση 

εξόφληση του συνολικού τιμήματος 1.119,30 €). 

 

Με τη συναλλαγή αυτή η εταιρία ολοκληρώνει την πώληση των επίπλων και του 

λοιπού της εξοπλισμού. Η δοσοληψία αυτή εμφανίζεται κατωτέρω με την εξής μορφή : 

 

                                                                                           ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0106 Ιωαννίδης Χρήστος  1.119,30 

 
     14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
     14.90.05.0023 Πωλήσεις επιστ. οργάνων 23% 

 

360,00 

     14.90.08.0023 Πωλήσεις εξοπλ. τηλεπικ 23% 

 

550,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων Παγίων 23% 

 

209,30 

Πώληση οργάνων και εξοπλ τηλεπικοιν. ΤΔΑ-53  

   

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 1.119,30 

 
     30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
     30.00.00.0106 Ιωαννίδης Χρήστος 

 

1,119,30 

Εξώφληση λογαριασμού πελάτη απ 645 

   

8. 28/12/2012 

Πώληση του φορτηγού στην μεταφορική εταιρία "FAST DELIVERY A.E.". στην τιμή 

των 4.800,00 πλέον ΦΠΑ 23%.Εισπράχθηκε με μετρητά όλο το ποσό των  5.904,00 €.  

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0142 FAST DELIVERY A.E.  5.904,00 

 
     13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
     13.90.00.0023 Πωλήσεις μεταφ.μέσων 23% 

 

4.800,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων Παγίων 23% 

 

1.104,00 

Πώληση Φορτηγού ΝΗΚ -7999 ως ΤΔΑ-54 
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                                                                                          ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 5.904,00 

 
     30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
     30.00.00.0142 FAST DELIVERY A.E. 

 

5.904,00 

Εξώφληση λογαριασμού πελάτη απ 645 

   

9. 31/12/2012 

A - Αμοιβή λογιστή Παπαγεωργίου Ε. 500,00 πλέον 23% ΦΠΑ, και παρακράτηση φό- 

ρου ελευθέρων επαγγελματιών 20%. Άμεση εξόφληση αμοιβής 

B - Καταλογισμός τόκων Γ’, Δ’ τριμήνου 2012 δανείου Alpha bank ποσού 4.154,68 €  

 

61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

  
61.00.06.0000 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 500,00 

 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.29.6023 ΦΠΑ δαπανών με 23% 115,00 

 
     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.08.00.0001 Παπαγεωργίου Ε. 

 

515,00 

     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
    54.04.00.0000 Φόρος Αμοιβών Ελευθέρων Ε 

 

100,00 

Αμοιβή λογιστικών υπηρεσιών ως ΑΠΥ-64 

   

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.08.00.0001 Παπαγεωργίου Ε. 515,00 

 
     38. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 

 

515,00 

Εξώφληση λογιστή 

   

65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

  
65.06.00.0000 Τόκοι & έξοδα τραπ. χορηγήσεων 4.154,68 

 
      52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΟΓ.ΒΡΑΧΥΠΡ.ΥΠΟΧΡ/ΩΝ 

  
      52.00.00.0000 Δάνειο Alpha Bank 0034-0452165 

 

4.154,68 

Τόκοι δανείου Alpha bank Γ΄, Δ’ τριμήνου 2012 
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10.  21/01/2013 

Εκπρόθεσμη υποβολή στη Δ.Ο.Υ. της χρεωστικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 

Οκτωβρίου 2012 (1.052,05 + 47,34 προσαύξηση 4,5%). Κατάθεση δήλωσης ΦΠΑ 

Δεκεμβρίου -12. Πληρωμή του παρακρατούμενου Φόρου 20% αμοιβών Λογιστή. Οι 

πληρωμές γίνανε με επιταγές που εκδόθηκαν από Alpha bank μέσω του λογ/μού 

όψεως. 

Παρακάτω προσδιορίζεται το ποσό ΦΠΑ εκάστου μήνα και ακολουθεί η πληρωμή 

τους.:  

 

                                                                                          ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων με 23% 312,03 

 
54.00.71.7123 ΦΠΑ Πωλήσεων προϊόντων 23% 747,61 

 
      54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
      54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 

 

1.052,05 

      54.00.29.6023 ΦΠΑ δαπανών με 23% 

 

7,59 

Τακτοποίηση ΦΠΑ μηνός Οκτωβρίου 2012 

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 1.052,05 

 
81 ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛ/ΤΑ 

  
81.00.00.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 47,34 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.03.00.0000 Καταθέσεις όψεως Alpha bank     

 

1.099,39 

Υποβολή εκπρόθεσμης δήλωσης ΦΠΑ 10ου 2012 

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων με 23% 1.313,30 

 
     54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
     54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 

 

1.198,30 

     54.00.29.6023 ΦΠΑ δαπανών με 23% 

 

115,00 

Τακτοποίηση ΦΠΑ μηνός Δεκεμβρίου 2012 
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                                                                                              ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.00.99.0000 Απόδοση Εκκαθάριση ΦΠΑ 1.198,30 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.03.00.0000 Καταθέσεις όψεως Alpha bank     

 

1.198,30 

Υποβολή περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ 12ου 2012 

   

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 

  
54.04.00.0000 Φόρος αμοιβών ελευθέρ.επαγγελμ. 100,00 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.03.00.0000 Καταθέσεις όψεως Alpha bank     

 

100,00 

Πληρωμή παρακρ. Φόρου 20% λογιστή ΔΕ - 188 

   

11.  28/02/2013 

A - Υπολογισμός αποσβέσεων ακινήτου για περίοδο 1/7/12-28/2/13 και πώλησή του 

μετρητοίς στην εταιρία "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε." αντί 125.000,00 €. Συντάχθηκε 

συμβόλαιο και πληρώθηκε Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτων από την αγοράστρια 

εταιρία. 

  B - Εξόφληση δανείου Alpha bank 23.802,59 €. 

Το ποσό απόσβεσης του ακινήτου που διενεργήθηκε με συντελεστή 5% (αξία κτήσης   

149.549,53 ×5% ×8/12) είναι 4.984,98 €. Ακολουθούν όλες οι σχετικές εγγραφές :  

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧ.ΕΝΣΩΜΑ- 

  
     ΤΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 

  
66.01.00.0000 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκατ. Κτιρ. 4.984,98 

 
     11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

  
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
     11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκ.κτιρ 

 

4.984,98 

Αποσβέσεις ακινήτου 1/7/12-13/02/13 ως Μ.Π.    

  
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
30.00.00.0143 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

  
     11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  125.000,00 

 
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
     11.90.00.000 Πωλήσεις Ακινήτων 

 

125.000,00 

 Πώληση Ακινήτου ως συμβολαιογραφ. Πράξη 14         
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                                                                                              ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης     125.000,00 

 
          30 ΠΕΛΑΤΕΣ 

  
          30.00.00.0143 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ Α.Ε. 

 

125.000,00 

Εξόφληση λογαριασμού ως απόδειξη 647 

   

52 ΤΡΑΠΕΖΕΣ – ΛΟΓ. ΒΡΑΧΥΠΡ. ΥΠΟΧΡ. 

  
52.00.00.0000 Δάνειο Alpha bank 0034-045216 23.802,59 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης     

 

23.802,59 

Εξόφληση δανείου Alpha bank 

   

Οι οικονομικές συναλλαγές της εταιρίας Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε. που πραγμα- 

τοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης ολοκληρώθηκαν.  

Μετά την πώληση του παγίου ενεργητικού,  την είσπραξη των απαιτήσεων και την 

εξόφληση των υποχρεώσεων, οι εκκαθαριστές προβαίνουν μέσω έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης στην λήψη απόφασης για παύση εργασιών της εταιρίας την 28/02/2013, ενώ 

εκκινούν τις διαδικασίες εξαγωγής του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. 

 

11.4  ΣΤΑΔΙΟ  - Γ΄ Προσωρινό Ισοζύγιο, η εξίσωση των λογαριασμών  

                             η εξαγωγή του αποτελέσματος της Εκκαθάρισης και η  

                             φορολογία κερδών 

                                 

Πριν τη διαδικασία προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, οι εκκαθαριστές συντάσσουν ένα  

προσωρινό Ισοζύγιο με ημερομηνία 28/2/2013. Στη συνέχεια και σύμφωνα με τα οικονομικά 

δεδομένα του Ισοζυγίου που ακολουθεί, αρχίζει η διαδικασία τακτοποίησης των λογαρια-

σμών και προσδιορισμού των αποτελεσμάτων, κερδών ή ζημιών, από την πώληση του 

παγίου ενεργητικού και των εσόδων εξόδων που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο της 

εκκαθάρισης.  

Το προσωρινό Ισοζύγιο της 28/02/2013 έχει διαμορφωθεί ως εξής : 
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ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ " ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ ΑΕ " ΤΗΝ 28/02/2013 

 
Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

11. ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ-  149.549,53  

11.90.Πωλήσεις Κτιρίων-Εγκαταστάσεων Κτιρίων  125.000,00 

11.99 Αποσβεσμένα κτίρια-Εγκαταστάσεις Κτιρίων  141.128,88 

12.ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 27.070,26  

12.90. Πωλήσεις Μηχανημάτων  4.015,00 

12.99.Αποσβεσμένα Μηχανήματα   26.202,01 

13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ  10.812,40  

13.90.Πωλήσεις Μεταφορικών Μέσων  4.800,00 

13.99.Αποσβεσμένα Μεταφορικά Μέσα   10.812,39 

14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ    

14.00 Έπιπλα 6.109,77  

14.03 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Ηλεκτρονικά Σ.  2.950,82  

14.05 Όργανα 3.994,09  

14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 1.023,45  

14.90 Πωλήσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού  2.335,00 

14.99 Αποσβεσμένα έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός   12.861,28 

21.ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 3.250,50  

33.ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ   

33.09.00.0000 Δοσολ/κός λογ/μός Μετόχου  Ιωάννου Ι 2.398,87  

33.09.00.0001 Δοσολ/κός λογ/μός Μετόχου  Ιωάννου Α 942,09  

33.09.00.0002 Δοσολ/κός λογ/μός Μετόχου  Ιωάννου Μ 942,09  

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.00 Ταμείο επιχείρησης 313.369,48  

40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ    

40.00.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών  360.000,00 

41.ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣ/ΓΗΣ   

41.02.Τακτικό Αποθεματικό   14.753,26 

41.05.Έκτακτα Αποθεματικά  17.593,01 

41.07.Διαφορές Αναπροσαρμογής αξίας περιουσιακ.στχ  7.342,33 

42.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   

42.00.Υπόλοιπο ζημιών παρελθουσών χρήσεων εις νέο 180.488,63  

42.01.Υπόλοιπο ζημιών εις νέο  15.806,46  

61.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ   

61.00.06.Αμοιβές και έξοδα λογιστών 500,00  

63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ   

63.98 Διάφοροι φόροι-τέλη 1.452,57  

64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ   

64.00 Έξοδα μεταφορών 33,01  

64.09 Έξοδα δημοσιεύσεων 208,23  

65.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ   

65.06.Τόκοι και έξοδα λοιπών βραχυπ/μων υποχρ/σεων 4.154,68  

66.ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ   

66.01. Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρίων 4.984,98  

66.04.Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 236,07  

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 730.277,98 726.843,16 
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ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 730.277,98 726.843,16 

78.ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ   

78.10. Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων  3.482,16 

81.ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ.   

81.00 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 47,34  

Σ Υ Ν Ο Λ Α 730.325,32 730.325,32 

 

 

Ακολούθως, παρατίθενται οι εγγραφές στο Ημερολόγιο Εγγραφών Ισολογισμού, 

όπου εξισώνονται όλοι οι λογαριασμοί, ενώ παράλληλα εξάγεται το αποτέλεσμα της κάθε 

πράξης : 

 

1)    Τακτοποίηση λογαριασμού ( 11 ) – Κτίρια Εγκαταστάσεις Κτιρίων - Τεχνικά Έργα. 

 

Το ακίνητο 6ου-7ου ορόφου όπου στεγαζόταν η εταιρία με αξία απόκτησης 

149.549,53 €  αποσβέσεις 141.128,88 € και αναπόσβεστη αξία 8.420,65 €, πωλήθηκε στην 

τιμή των 125.000,00 €. Η εξίσωση του λογαριασμού 11 και το κέρδος της εταιρίας από την 

πώλησή του προκύπτουν από τις ακόλουθες λογιστικές εγγραφές : 

 

                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  
     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
11.99.00.0000 Αποσβεσμένα κτίρια-εγκ.κτιρ 141.128,88 

 
     11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  

  
          ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
     11.00.00.0000 Ακίνητο 6ου – 7ου ορόφου 

 

141.128,88 

Μεταφορά αποσβεσμένου ακινήτου στον κύριο λογ/μό 

  
11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  
     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
11.90.00.0000 Πώληση κτιρίων εγκατ/σεων κτ. 125.000,00 

 
      11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  
            ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
      11.00.00.0000 Ακίνητο 6ου – 7ου ορόφου 

 

125.000,00 

Μεταφορά αξίας πώλησης κτιρίου σε κύριο λογ/μό 
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Ο λογαριασμός (11.00) παρουσιάζει πιστωτικό υπόλοιπο 116.579,35 € το οποίο 

αποτελεί το κέρδος της εταιρίας από την πώληση του ακινήτου. Ακολουθεί η εξίσωση του 

λογαριασμού (11.00) και η μεταφορά των 116.579,35 € στα έκτακτα κέρδη (81.03) ως εξής : 

 

                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

  
     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ 

  
11.00.00.000 Ακίνητο 6ου – 7ου ορόφου 116.579,35 

 
     81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 

  
     81.03.00.0000 Έκτακτα κέρδη από εκποίηση ακιν. 

 

116.579,35 

Εξίσωση λογαριασμού 11, κέρδος από πώλ. Ακιν. 

   

2) Τακτοποίηση λογαριασμού ( 12 ) – Μηχανήματα- Τεχνικές εγκαταστάσεις. 

 

        Στο λογαριασμό (12) παρακολουθούνται τα εξής μηχανήματα της εταιρίας : 

 

 

        Αξ. 

κτήσης Αποσβέσεις 
  Αναπόσβ. 

αξία 

 12.00.00.0000 Μηχανές ραφής ενδ (8)           12.381,16       11.512,98               868,18 

 12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων (3)   9.852,13        9.852,10                    0,03 

 12.00.00.0002 Μηχανές βαφής (4)   4.836,97         4.836,93                   0,04    

   Σύνολο Αξίας Μηχανημάτων 27.070,26 26.202,01 868,25 

 

   Οι μηχανές ραφής πωλήθηκαν  760,00 € (8 ×95,00) , οι πρέσες 735,00 € (3×245,00) 

και οι μηχανές βαφής 2.520,00 € (4 × 630,00). Συνολικά οι μηχανές πωλήθηκαν αντί 

4.015,00 €.  

 

Ακολουθεί η εξίσωση των υπολογαριασμών των μηχανημάτων της εταιρίας  : 

 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
12.99.00.0000 Αποσβεσμένες μηχανές ραφής ενδυμ. 11.512,98 

 
12.99.00.0001 Αποσβεσμένες πρέσες ενδυμάτων 9.852,10 

 
12.99.00.0002 Αποσβεσμένες μηχανές βαφής                                                           4.836,93 

 
     12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
     12.00.00.0000 Μηχανές ραφής ενδυμάτων  (τεμάχια 8)                                                      

 

11.512,98 

     12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων   (τεμάχια 3)                                                                      
 

9.852,10 

     12.00.00.0002 Μηχανές βαφής (τεμάχια 4)                                                                             
 

4.836,93 

Μεταφορά αποσβεσμένων μηχανημάτων σε κύριο λογ/μό 
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                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
12.99.00.0000 Αποσβεσμένες μηχανές ραφής ενδυμ. 11.512,98 

 
12.99.00.0001 Αποσβεσμένες πρέσες ενδυμάτων 9.852,10 

 
12.99.00.0002 Αποσβεσμένες μηχανές βαφής                                                           4.836,93 

 
     12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
     12.00.00.0000 Μηχανές ραφής ενδυμάτων  (τεμάχια 8)                                                      

 

11.512,98 

     12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων   (τεμάχια 3)                                                                      
 

9.852,10 

     12.00.00.0002 Μηχανές βαφής (τεμάχια 4)                                                                             
 

4.836,93 

Μεταφορά αποσβεσμένων μηχανημάτων σε κύριο λογ/μό 

   

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
12.90.00.0000 Πωλήσεις Μηχανημάτων                                                                    4.015,00 

 
     12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
     12.00.00.0000 Μηχανές ραφής ενδυμάτων  (τεμάχια 8)                                                      

 

760,00 

     12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων   (τεμάχια 3)                                                                      
 

735,00 

     12.00.00.0002 Μηχανές βαφής (τεμάχια 4)                                                                             
 

2.520,00 

Μεταφορά αξίας πώλησης μηχανών στον κύριο λογαριασμό 

   

Από τα υπόλοιπα των λογαριασμών μηχανημάτων προκύπτει, ζημία 108,18 € από 

πώληση των μηχανών ραφής ενώ κέρδη από πώληση πρεσών και μηχανών βαφής 734,97 & 

2.519,96 € αντίστοιχα. Στη συνέχεια εξισώνεται πλήρως  ο λογ. 12 και εμφανίζονται τα 

κέρδη, ζημίες : 

 

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 

  
81.02.02.0000 Έκτακτες ζημίες από εκποίηση μηχανημάτων 108,18 

 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων   (τεμάχια 3) 734,97 

 
12.00.00.0002 Μηχανές βαφής (τεμάχια 4) 2.519,96 

 
     12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤ/ΣΕΙΣ 

  
     12.00.00.0000 Μηχανές ραφής ενδυμάτων  (τεμάχια 8)                                                      

 

108,18 

     81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 
  

     81.03.02.0000 Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση μηχαν/των 
 

3.254,93 

Εξίσωση λογ/μού 12, κέρδη – ζημίες πώλησης μηχ/των. 
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3) Τακτοποίηση λογαριασμού ( 13 ) – Μεταφορικά Μέσα. 

 

Το φορτηγό αγοράσθηκε 10.812,40 € και είχε αποσβεσθεί πλήρως, πλην ενός λεπτού. 

Η πώλησή του πραγματοποιήθηκε στην τιμή των 4.800,00 €, προέκυψε δηλαδή κέρδος για 

την εταιρία ποσού 4.799,99 €. Τα σχετικά λογιστικά άρθρα διαμορφώθηκαν ως εξής : 

 

                                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
13.99.01.0000 Αποσβεσμένο Φορτηγό Nıssan ΝΗΚ - 7999 10.812,39 

 
     13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
     13.01.00.0000 Φορτηγό Nissan ΝΗΚ-7999                                                               

 

10.812,39 

Μεταφορά αποσβεσμένου φορτηγού στον κύριο λογαριασμό 

   

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
13.90.00.0000 Πωλήσεις μεταφορικών μέσων  με 23%                                           4.800,00 

 
     13.ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
     13.01.00.0000 Φορτηγό Nissan ΝΗΚ-7999                                                               

 

4.800,00 

Μεταφορά αξίας πώλησης φορτηγού στον κύριο λογαρ/μό 

   

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

  
13.01.00.0000 Φορτηγό Nissan ΝΗΚ-7999                                                               4.799,99 

 
     81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 

  
      81.03.03.0000 Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση μετ. μέσων                                                  

 

4.799,99 

Εξίσωση λογαριασμού 13, κέρδος από πώληση Φορτηγού 

   

4) Τακτοποίηση λογαριασμού ( 14 ) –Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός. 
 
Στο λογαριασμό (14) παρακολουθούνται τα παρακάτω πάγια της εταιρίας : 

      
       Αξ. 

κτήσης 

       

Αποσβέσεις 

  Αναπόσβ. 

αξία 

 14.00.00.0000 Ντουλάπες με ράφια (2) 2.130,00 2.129,95                      0,05 

 14.00.00.0001 Πάγκοι εργασίας (2) 402,00 401,98                      0,02   

 14.00.00.0002 Γραφεία (4) 2.685,57             2.577,86                  107,71 

 14.00.00.0003 Σετ Tραπέζια κάθ.  892,20                892,19                      0,01   

 14.03.00.0000 Η/Υπολογιστές  (5) 2.950,82             2.371,67                  579,15        

 14.05.00.0000 Ζυγαριές ακριβείας(2) 3.994,09              3.464,19                 529,90 

 14.08.00.0000 Τηλεφωνικό κέντρο 1 1.023.45              1.023,44                     0,01        

   Σύνολο επίπλων & λοιπού εξοπλισμ. 14.078,13 12.861,28 1.216,85 
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Οι ντουλάπες πωλήθηκαν 300,00 € (5×60,00), οι πάγκοι 140,00 € (2×70,00) , τα 

γραφεία 500,00 € (4×125,00), το σετ τραπέζι με καθίσματα 65,00 € (1×65,00), οι Η/Υ 420,00 

€ (3×140,00) ενώ οι υπόλοιποι (2) παραδόθηκαν σε μετόχους,  οι ζυγαριές 360,00 € 

(2×180,00)  και το τηλεφωνικό κέντρο 550,00 (1×550,00). 

Κέρδη προήλθαν από την πώληση όλων των παραπάνω παγίων εκτός των 

Η/Υπολογιστών και των ζυγαριών από την εκποίηση των οποίων προέκυψε ζημία 159,15 και 

169,90 € αντίστοιχα.  

    Στη συνέχεια, γίνεται αναλυτική παράθεση όλων των λογιστικών εγγραφών , από 

την τακτοποίηση των υπολογαριασμών (14) έως την πλήρη εξίσωση του λογαριασμού αυτού 

και την παράλληλη  μεταφορά των υπολοίπων του στα προκύπτοντα έκτακτα κέρδη ή ζημίες. 

 

                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
14.99.00.0000 Αποσβεσμένες ντουλάπες με ράφια                                                2.129,95 

 
14.99.00.0001 Αποσβεσμένοι πάγκοι εργασίας 401,98 

 
14.99.00.0002 Αποσβεσμένα γραφεία                                                                      2.577,86 

 
14.99.00.0003 Αποσβεσμένο σετ τραπέζια με καθίσματα                                         892,19 

 
14.99.03.0000 Αποσβεσμένοι Η/Υπολογιστές                                                        2.371,67 

 
14.99.05.0000 Αποσβεσμένες ζυγαριές                                                                    3.464,19 

 
14.99.08.0000 Αποσβεσμένο τηλεφωνικό κέντρο                                                       1.023,44 

 
    14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
    14.00.00.0000 Ντουλάπες με ράφια                                                                              

 

2.129,95 

    14.00.00.0001 Πάγκοι εργασίας                                                                                                   

 

401,98 

    14.00.00.0002 Γραφεία                                                                                                             

 

2.577,86 

    14.00.00.0003 Σετ τραπέζια με καθίσματα                                                                                  

 

892,19 

    14.03.00.0000 Η/Υπολογιστές                                                                                                  

 

2.371,67 

    14.05.00.0000 Ζυγαριές ακριβείας                                                                                            

 

3.464,19 

    14.08.00.0000 Τηλεφωνικό κέντρο                                                                                           

 

1.023,44 

Μεταφ. αποσβ/νων επίπλ.& λ. εξοπλισμού στους κύρ. λογ. 

   

Ακολουθούν οι λογιστικές εγγραφές μεταφοράς της αξίας από την πώληση των 

επίπλων και του λοιπού εξοπλισμού, στους κύριους λογαριασμούς τους όπως εμφανίζεται 

κατωτέρω : 
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                                                                                                  ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

14 ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
14.90.00.0000 Πωλήσεις επίπλων ΦΠΑ 23%                                                         1.005,00 

 
14.90.03.0000 Πωλήσεις Η/Υπολογιστών ΦΠΑ 23%                                            420.00 

 
14.90.05.0000 Πωλήσεις επιστημ. οργάνων ΦΠΑ 23%                                           360.00 

 
14.90.08.0000 Πωλήσεις εξοπλισμού τηλεπι/νιών 23%                                           550.00 

 
    14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
    14.00.00.0000 Ντουλάπες με ράφια                                                                              

 

300.00 

    14.00.00.0001 Πάγκοι εργασίας                                                                                                   

 

140.00 

    14.00.00.0002 Γραφεία                                                                                                             

 

500.00 

    14.00.00.0003 Σετ τραπέζια με καθίσματα                                                                                  

 

65.00 

    14.03.00.0000 Η/Υπολογιστές                                                                                                  

 

420.00 

    14.05.00.0000 Ζυγαριές ακριβείας                                                                                            

 

360.00 

    14.08.00.0000 Τηλεφωνικό κέντρο                                                                                           

 

550.00 

Μεταφ. Αξίας πώληση επίπλων, λ.εξοπλ. στους κύριους λογ. 

   

81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 

  
81.02.04.0000 Έκτακτες ζημίες από εκποίηση επίπλ. & λ.εξ 329,05 

 
14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
14.00.00.0000 Ντουλάπες με ράφια 299,95 

 
14.00.00.0001 Πάγκοι εργασίας 139,98 

 
14.00.00.0002 Γραφεία 392,29 

 
14.00.00.0003 Σετ τραπέζια με καθίσματα 64,99 

 
14.08.00.0000 Τηλεφωνικό κέντρο                                                                                           549,99 

 
     14.ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

  
     14.03.00.0000 Η/Υπολογιστές                                                                                                  

 

159,15 

     14.05.00.0000 Ζυγαριές ακριβείας                                                                                                     

 

169,60 

     81 ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ 

  
     81.03.04 Έκτακτα κέρδη από εκποίηση επ. & λ.εξ 

 

1.447,20 

Κέρδη και ζημιές από εκποίηση επίπλων & λοιπ. Εξοπλ. 
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5) Προσδιορισμός του τελικού αποτελέσματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια του 

σταδίου εκκαθάρισης από  1/7/2012  έως  28/2/2013  

 

I. Μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών  (21) – Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή, 

καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών  εξόδων – εσόδων των ομάδων  6, 7 του  

Ε.Γ.Λ.Σ., στην Γενική Εκμετάλλευση  (λογαριασμός – 80) ως εξής : 

                                                                                 ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
80.00.00.0000 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 3.250,50 

 
     21. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 

  
     21.00.00.0000 Αποθέματα προϊόντων                                                                                       

 

3.250,50 

Μεταφορά κόστους αποθεμάτων σε Γενική Εκμετάλλευση 

   

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
80.00.00.0000 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 11.569,54 

 
    61.ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 

  
    61.00.06.0000 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 

 

500,00 

    63.ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 

  
    63.98.00.0005 Ε.Τ.ΑΚ. Ακινήτου εταιρίας 

 

500,37 

    63.98.00.0099 Παράβολα Ισολογισμών-Ανακοινώσεων 

 

952,20 

    64.ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 

  
    64.00.00.0000 Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων    

 

33,01 

    64.09.00.0001 Έξοδα δημοσίευσης αγγελιών-ανακοινώσ 

 

208,23 

    65.ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ 

  
    65.06.00.0000 Τόκοι και έξοδα τραπεζικών χορηγήσεων   

 

4.154,68 

    66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

  
    66.01.00.0000 Αποσβέσεις κτιρίων-εγκαταστάσεων κτιρ. 

 

4.984,98 

    66.04.03.0000 Αποσβέσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 
 

236,07 

Μεταφορά ομάδος 6 στη Γενική Εκμετάλλευση 

  
78 ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΑΓΙΩΝ & ΧΡΗΣΙΜΟΠ. ΠΡΟΒ. 

  
78.10.00.0000 Τεκμαρτά έσοδα από ιδιόχρηση αποθεμάτων                               3.482,16 

 
      80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
      80.00.00.0000 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 

 

3.482,16 

Μεταφορά ομάδος 7 στη Γενική Εκμετάλλευση 
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II. Ο λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης (80) εμφανίζει Χρεωστικό Υπόλοιπο που 

ισοδυναμεί με ζημία της τάξεως των 11.337,38 € (14.819,54 – 3.482,16). Για να 

εξισωθεί ο λογαριασμός (80), με τη σειρά των εγγραφών που ακολουθούν, μεταφέ-

ρεται στον λογαριασμό Αποτελέσματα Χρήσης (86) ως εξής : 

                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
80.01.00.0000 Μικτά αποτελέσματα (ζημία) εκμετάλλευσης 11.337,88 

 
     80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
     80.00.00.0000 Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης 

 

11.337,88 

Μεταφορά κόστους αποθεμάτων σε Γενική Εκμετάλλευση 

   

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
86.00.00.0000 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλλευσης 11.337,88 

 
     80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 

  
     80.01.00.0000 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμετάλ.  

 

11.337,88 

Μεταφορά Μικτών αποτελεσμάτων στα Αποτ/τα Χρήσης 

   

 

III. Στον λογαριασμό (86.02) μεταφέρονται και όλα τα αποτελέσματα (έκτακτα κέρδη – 

ζημίες- έκτακτα έξοδα ) που προέκυψαν από την εκποίηση των παγίων στοιχείων της 

εταιρίας πλέον ενός προστίμου της Δ.Ο.Υ., και εμφανίζονται στον λογαριασμό  

Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα (81) ο οποίος "κλείνει" σύμφωνα με το 

παρακάτω άρθρο :  

81.03.00.0000 Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση ακινήτων 116.579,35 

 
81.03.02.0000 Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση μηχανημάτων 3.254,93 

 
81.03.03.0000 Έκτακτα Κέρδη από εκποίηση μετ.μέσων 4.799,99 

 
81.03.04.0000 Έκτακτα κέρδη από εκπ. επίπλων.& λ.εξοπλ. 1.447,20 

 
86.02.08.0000 Έκτακτες Ζημίες. 484,57 

 
     81.02.02.0000 Έκτακτες ζημίες από εκποίηση  μηχαν/των 

 

108,18 

     81.02.04.0000 Έκτ. ζημίες από εκποίηση επίπλων & λ. εξ                                                       

 

329,05 

     81.00.00.0000 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα 

 

47,34 

     86.02.01.0000 Έκτακτα Κέρδη 
 

126.081,47 

Μεταφορά εκτάκτων κερδών – ζημιών στα Αποτ/τα χρήσης 
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IV. Όπως έχουν διαμορφωθεί τα υπόλοιπα των δευτεροβαθμίων λογαριασμών του 86.00 

( ζημία 11.337,38 € ) και 86.02 ( Κέρδος 125.596,90 € ) μεταφέρονται στον λογαρια-

σμό 86.99 που αντιπροσωπεύει τα Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσεως. Τέλος, το υπό-

λοιπο του λογαριασμού 86.99 μεταφέρεται  στον λογαριασμό 88 (Αποτελέσματα  

προς Διάθεση). Επομένως : 

                                                                                        ΧΡΕΩΣΗ            ΠΙΣΤΩΣΗ 

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
86.99.00.0000 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 11.822,45 

 
     86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
     86.00.00.0000 Μικτά αποτελέσματα (ζημίες) εκμ/σης 

 

11.337,88 

     86.02.08.0000 Έκτακτες ζημίες 

 

484,57 

Μεταφορά ζημιών-εκτάκτων ζημιών στα καθαρά Α/Χ 

   

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
86.02.01.0000 Έκτακτα κέρδη 126.081,47 

 
     86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
     86.99.00.0000 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 

 

126.081,47 

Μεταφορά εκτάκτων κερδών στα καθαρά αποτ/τα χρήσης 

   

86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

  
86.99.00.0000 Καθαρά αποτελέσματα χρήσης 114.259,02 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.00.00.0000 Καθαρά Κέρδη Εκκαθάρισης 

 

114.259,02 

Μεταφορά 86,99 σε 88,00, Κέρδη περιόδου 1/7/12 - 28/2/13 

   

 

V. Στη συνέχεια, μεταφέρονται τα υπόλοιπα των λογαριασμών των Αποθεματικών 

(Τακτικού, Έκτακτου Αποθεματικού, διαφορών αναπροσαρμογής αξίας λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων) ήτοι λογαριασμός  41 (Αποθεματικά – διαφορές αναπρο-

σαρμογής, επιχορηγήσεις επενδύσεων) στον λογαριασμό 88.07  (Αποθεματικά προς 

διανομή)  ως εξής : 

 

 

 



  205 

                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ 

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΆ-ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟ- 

  
     ΓΗΣ- ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

  
41.02.00.0000 Τακτικό Αποθεματικό 14.753,26 

 
41.05.00.0000 Έκτακτο Αποθεματικό 17.593,01 

 
41.07.00.0000 Διαφορές αναπροσαρμογής αξ. λ. περ. στοιχ. 7.342,33 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.07.00.0000 Λ/μός αποθεματικών προς διάθεση. 

 

39.688,60 

Μεταφορά 86,99 σε 88,00, Κέρδη περιόδου 1/7/12 - 28/2/13 

   

 

VI. Η Τελευταία πράξη του σταδίου αυτού πριν την σύνταξη του Οριστικού Ισοζυγίου 

και του Τελικού Ισολογισμού της εταιρίας, σχετίζεται με την εμφάνιση των 

Συνολικών κερδών προς διάθεση. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μεταφορά των 

υπολοίπων του λογαριασμού  88.07 (Αποθεματικά προς διανομή) και των καθαρών 

κερδών εκκαθάρισης 88.00 στον λογαριασμό 88.99 (Κέρδη προς διάθεση), όπως 

αποτυπώνεται στην κατωτέρω λογιστική εγγραφή : 

 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
88.07.00.0000 Λ/μός αποθεματικών προς διάθεση 39.688,60 

 
88.00.00.0000 Καθαρά Κέρδη Εκκαθάρισης 114.259,02 

 
     88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

  
     88.99.00.0000 Κέρδη προς διάθεση. 

 

153.947,62 

Κέρδη από εκκαθάριση και αποθεματικά προς διάθεση 

   

 

11.4.1   Φόρος Κερδών Περιόδου Εκκαθάρισης 

 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι τα συνολικά κέρδη προς διάθεση ύψους  (153.947,62 € ), 

υπόκεινται σε φορολογία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.  Περαιτέρω, η παρ. 35 του 

άρθρου (1) Ν.2954/01 κατήργησε τη φορολόγηση 5% του Τακτικού και των Έκτακτων 

Αποθεματικών. Οι Διαφορές αναπροσαρμογής παγίων στοιχείων φορολογήθηκαν κατά το 

χρόνο που αυτές σχηματίστηκαν. 
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 Όμως η εταιρία, επειδή την προηγούμενη διαχειριστική χρήση παρουσίασε ζημίες 

της τάξεως των 15.806,46 € στις οποίες συσσωρεύτηκαν και επιπλέον ζημίες προηγούμενων 

χρήσεων ύψους 180.488,63 €  δηλαδή συνολικές ζημίες 196.295,09 €,  έχει μεταφέρει τα 

αρνητικά αυτά στοιχεία του εισοδήματος (τις ζημίες) προς συμψηφισμό με κέρδη που θα 

προέκυπταν από μελλοντικές χρήσεις και διαδοχικά εντός των πέντε (5) επομένων οικομι-

κών ετών κατά το εναπομείναν κάθε φορά υπόλοιπο ζημίας. 378 

 Συμπερασματικά λοιπόν, οι εκκαθαριστές της "Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε." δεν 

προβαίνουν σε φορολόγηση των κερδών αυτών, δεδομένου πως μετά και τον συμψηφισμό με 

τις ζημίες προηγούμενων ετών δεν απομένει στοιχείο κέρδους αλλά ζημία συνολικού ύψους 

42.347,47 €. Επίσης, δεν προβαίνουν σε διανομή του προϊόντος εκκαθάρισης στους μετόχους 

εάν δεν προηγηθεί συμψηφισμός των θετικών με τα αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα της 

εταιρίας (όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια). 

 

11.5  ΣΤΑΔΙΟ  - Δ΄   Οριστικό Ισοζύγιο – Τελικός Ισολογισμός, απόδοση  

                               Κεφαλαίων στους μετόχους  

 

Μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων της περιόδου εκκαθάρισης της εταιρίας, σε αυτό το 

στάδιο, συντάσσεται το Οριστικό Ισοζύγιο της Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε., ο Τελικός 

Ισολογισμός, κλείνουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες και δρομολογείται η διανομή της 

εταιρικής περιουσίας προς τους μετόχους της.  

Αρχικά,  παρατίθεται το Οριστικό Ισοζύγιο το οποίο περιλαμβάνει τους εναπομείνα-

ντες λογαριασμούς του Ε.Γ.Λ.Σ. με υπόλοιπο :  

 

ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ι. IΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε." ΤΗΝ 

28/02/2013 

 

 
Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Ι 

Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α 

ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 

33. ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ    

33.09. Δοσοληπτκοί λογαριασμοί Μετόχων   

33.09.00.0000 Δοσολ/ικός λογ/μός Μετόχου Ιωάννου Ι 2.398,87  

33.09.00.0001 Δοσολ/ικός λογ/μός Μετόχου Ιωάννου Α 942,09  

33.09.00.0002 Δοσολ/ικός λογ/μός Μετόχου Ιωάννου Μ 942,09  

ΣΕ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4.283,05  

                                                           
378 Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 Άρθρου Ν.2238/1994 
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ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 4.283,05  

38.ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.00. Ταμείο    

38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 313.369,48  

40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00.Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κοινών μετοχών   

40.00.00.0000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο κ.μετχ  360.000,00 

42.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   

42.01.Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο   

42.01.00.0000 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο 15.806,46  

42.02.Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων   

42.02.00.0000 Υπόλοιπο ζημιών παρελθχρήσεων εις νέο  180.488,63  

88.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ   

88.99. Κέρδη προς διάθεση    

88.99.00.0000 Κέρδη προς διάθεση από εκκαθάριση  153.947,62 

Σ Υ Ν Ο Λ Α 513.947,62 513.947,62 

 

 

Το συνταχθέν Οριστικό Ισοζύγιο αποτελεί τον "οδηγό" προκειμένου να καταρτισθεί ο 

Τελικός Ισολογισμός της εκκαθάρισης, διότι ο πίνακας του Τελικού Ισολογισμού 

συμπληρώνεται σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία του Οριστικού Ισοζυγίου.  

Στον Τελικό Ισολογισμό που ακολουθεί, συναντώνται στο σκέλος του Ενεργητικού, 

οι δοσοληπτικοί λογαριασμοί των μετόχων με τα ποσά που περιήλθαν στις ατομικές τους 

μερίδες αντιπροσωπεύοντας τις συναλλαγές που είχαν με την εταιρία (από παράδοση των 

αποθεμάτων και στους τρείς μετόχους σύμφωνα με το ποσοστό συμμετοχής τους στο 

κεφάλαιο και την παράδοση των Η/Υπολογιστών σε δύο από τους μετόχους αυτούς). Στο 

σκέλος του Ενεργητικού απεικονίζεται και το υπόλοιπο του ταμείου. 

Από την πλευρά του Παθητικού, αποτυπώνεται το Μετοχικό Κεφάλαιο, οι ζημίες εις 

νέο της εταιρίας από προηγούμενες διαχειριστικές χρήσεις (που θα συμψηφισθούν με τα 

τρέχοντα κέρδη) καθώς και τα κέρδη προς διάθεση της περιόδου εκκαθάρισης 1/7/2012-

28/02/2013.  

Ο Τελικός Ισολογισμός εκκαθάρισης της "Υπό Εκκαθάριση Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε." 

που έχει καταρτισθεί, περιέχει τα ακόλουθα δεδομένα : 
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ΤΕΛΙΚΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ "ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Ι.ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ ΑΕ"  ΤΗΝ 

28/02/2013 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                                                                       ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

 Β)  ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ                                     €     Α)  ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ                                     €     

    

 2)  ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  Ι.   ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  Μετοχικό Κεφάλαιο                                   360.000,00 

 Δοσολ/κός λογ/μός μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ Ι.   2.398,87  ΙΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 

 Δοσολ/κός λογ/μός μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ Α      942,09  Υπόλοιπο ζημιών  εις νέο                        - 196.295,09 

 Δοσολ/κός λογ/μός μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ     942,09                                  ΙV. ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ 

   Κέρδη προς διάθεση από 

 3)  ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                       εκκαθάριση                                          153.947,62       

 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ              

Ταμείο                                                         313.369,48                                                         

    

 ΣΥΝΟΛΟ   ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                 317.652,53  ΣΥΝΟΛΟ   ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                     317.652,53 

 

Έπειτα από τη σύνταξη του Τελικού Ισολογισμού Εκκαθάρισης της εταιρίας, οι 

εκκαθαριστές ενεργοποιούν τις διαδικασίες διανομής της εταιρικής περιουσίας προς τους 

μετόχους. Η διανομή πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ποσοστά συμμετοχής των μετόχων 

στο Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρίας όπως  είναι  καθορισμένα από το Καταστατικό της : 

(Ιωάννου Ι. 60% , Ιωάννου Α. 20% και Ιωάννου Μ. 20%). 

Η διαδικασία διανομής, περιλαμβάνει την απόδοση των κεφαλαίων της εταιρίας, των 

κερδών της περιόδου εκκαθάρισης με συμψηφισμό των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και 

τη διανομή των μετρητών του ταμείου. Οι συναλλαγές αυτές αναλύονται στα κάτωθι βήματα 

που έχουν ως εξής :  

1) 

Διανέμεται το κεφάλαιο της εταιρίας στους μετόχους. Η πράξη αυτή έχει ως εξής : 

 

                                                                                                ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

40.ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

  
40.00.00.0000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο                                           360.000,00 

 
     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.14.00.0000 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ  Ι. 

 

216.000,00 

     53.14.00.0001 Μέτοχος IΩΑΝΝΟΥ Α.                                                           

 

72.000,00 

     53.14.00.0002 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 

 

72.000,00 

Καταβολή Μετοχικού Κεφαλαίου σε μετόχους 
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2) 

Μεταφέρονται στις μερίδες των μετόχων τα κέρδη της περιόδου εκκαθάρισης συνολικού  

ποσού (153.947,62 €) : 

                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ     

  
88.99.00.0000 Κέρδη προς διάθεση 153.947,62 

 
     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.14.00.0000 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ  Ι. 

 

92.368,57 

     53.14.00.0001 Μέτοχος IΩΑΝΝΟΥ Α.                                                           

 

30.789,53 

     53.14.00.0002 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 

 

30.789,52 

Μεταφορά κερδών περιόδου εκκαθάρισης σε μετόχους 

   

 

3) 

Παρακρατούνται οι ζημίες περιόδου 1/1-30/06/2012 (15.806,46 €) και παρελθουσών 

χρήσεων (180.488,63 €) συνολικά 196.295,09 € : 

 

     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
     53.14.00.0000 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. 117.777,05 

 
     53.14.00.0001 Μέτοχος IΩΑΝΝΟΥ Α.                                                           39.259,02 

 
     53.14.00.0002 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 39.259,02 

 
          42. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                

  
          42.01.00.0000 Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο         

 

15.806,46 

          42.02.00.0000 Υπόλοιπο ζημιών παρελθ χρήσ.εις νέο 

 

180.488,63 

Μεταφορά ζημιών προηγ. χρήσεων στις μερίδες μετόχων 

   

 

4)   

Συμψηφίζεται η αξία των αποθεμάτων που παραδόθηκαν σε όλους τους μετόχους και των 

(2) Η/Υπολογιστών στις Ιωάνου Α. και Ιωάννου Μ. ως  αυτοπαράδοση. H λογιστική εγγ-

ραγή έχει ως εξής : 
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                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.14.00.0000 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ  Ι. 2.398,87 

 
53.14.00.0001 Μέτοχος IΩΑΝΝΟΥ Α. 942,09 

 
53.14.00.0002 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 942,09 

 
      33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ             

  
      33.09.00.0000 Δοσολ/κός λ/μός Μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ  Ι. 

 

2.398,87 

      33.09.00.0001 Δοσολ/κός λ/μός Μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ  Α 

 

942,09 

      33.09.00.0002 Δοσολ/κός λ/μός Μετόχου ΙΩΑΝΝΟΥ Μ 

 

942,09 

Συμψηφισμός αυτοπαραδόσεων σε μετόχους 

   

5) 

Από τις ανωτέρω πράξεις διανομής στους μετόχους, του Μετοχικού Κεφαλαίου , των 

κερδών, της παρακράτησης των ζημιών προηγούμενων χρήσεων και αυτοπαραδόσεων 

αποθεμάτων και παγίων στοιχείων, εκκρεμεί η υποχρέωση καταβολής των ακόλουθων 

ποσών ανά μέτοχο : Ιωάννου Ι. :  118888..119922,,6655  Ιωάννου Α :   6622..558888,,4422 Ιωάννου Μ :   6622..558888,,4411  

 

Τα ποσά αυτά αποτελούν το υπόλοιπο που οφείλει η εταιρία στους μετόχους της 

έπειτα από τις παραπάνω πράξεις διανομής. Παρακάτω παρατίθενται οι λογαριασμοί των 

μετόχων σε σχήμα Τ στους οποίους απεικονίζονται τα ποσά που προέρχονται από τις 

ανωτέρω λογιστικές εγγραφές των πράξεων διανομής, καθώς και  των υπολοίπων που τους 

οφείλονται.:  (όπου Χ/Υ = Χρεωστικό Υπόλοιπο,  όπου Π/Υ = Πιστωτικό Υπόλοιπο.) 

 

 53.14.00.0000    Μέτοχος Ιωάννου Ι.                                    53.14.00.0001 Μέτοχος Ιωάννου Α.    

28/02 117.777,05 28/02 216.000,00 

 

28/02 39.259,02 28/02   72.000,00 

28/02    2.398,87 28/02   92.368,57 

 

28/02     942,49 28/02   30.789,53 

         120.175,92           308.368,57 

 

          40.201,11           102.789,53 

 

Π/Υ 188.192,65 

  
    Π/Υ 62.588,42 

     53.14.00.0002 Μέτοχος Ιωάννου Μ. 

 
38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης 

28/02 39.259,02 28/02 72.000,00 

 

Απογ. 211.751,09 01/07      500,37 

 28/02      942,09 28/02 30.789,52 

 

04/07     5.307,45 01/07 11.569,23 

           40.201,11         102.789,52 

 

18/10        867,15 02/07      638,32 

 
  Π/Υ 62.588,41 

 

18/10        516,60 04/07        30,00 

   

07/12     1.119,30 18/10        40,60 

   

28/12     5.904,00 31/12      515,00 

   

28/12 125.000,00 28/02 23.802,59 

   

          350.465,59           37.096,11 

   
Χ/Υ   313.369,48 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω σχηματικά «Τ», οι λογαριασμοί των μετόχων και του 

ταμείου της εταιρίας είναι οι μόνοι που έχουν υπόλοιπα. Το σύνολο του υπολοίπου των 

μεριδίων τους που η εταιρία οφείλει να τους καταβάλλει ανέρχεται στο ποσό των 313.369,48 

€ ,το οποίο  αντιστοιχεί στα μετρητά που υπάρχουν στο ταμείο (Χρεωστικό Υπόλοιπο). Με 

την εγγραφή που ακολουθεί εξισώνονται όλοι οι ανωτέρω λογαριασμοί και διατίθεται το 

υπόλοιπο οφειλής της εταιρίας προς τους μετόχους της. : 

 

                                                                                               ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 

  
53.14.00.0000 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. 188.192,65 

 
53.14.00.0001 Μέτοχος IΩΑΝΝΟΥ Α. 62.588,42 

 
53.14.00.0002 Μέτοχος ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 62.588,41 

 
     38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 

  
     38.00.00.0000 Ταμείο επιχείρησης 

 

313.369,48 

Καταβολή υπολοίπου προϊόντος εκκαθάρισης σε μετόχους  

   

 

11.6  Παρουσίαση των Αναλυτικών Καθολικών (με τη μορφή «Τ») όλων  

     των λογαριασμών που κινήθηκαν.  

 

 Αριστερό σκέλος «Τ» = Χρέωση, δεξιό σκέλος = Πίστωση,   

 Απ. = Απογραφή 30/06/2012 

 

 

  11.00.00.0000 Ακίνητο 6ου -7ου ορόφου                     11.99.00.0000 Αποσβεσμένα κτίρια 

 Απ.            149.549,53 

 28/02/13    116.579,35 

28/02/13    141.128,88 

28/02/13    125.000,00   
28/02/13    141,128,88 

 
Απ.              136.143,90 

28/02/13         4.984,98 

                   266.128,88 

  
                  266.128,88 

  
  

                  141.128,88 

  
                    141.128,88 

  

  

  

  

  
  

  
  

  

  

 

       11.90.00.0000 Πώληση Κτιρίων                       12.00.00.0000 Μηχανή ραφής ενδυμάτων 

28/02/13    125.000,00 28/02/13     125.000,00 
  

Απ.                12.381,16 28/02/13       11.512,98 

28/02/13            760,00 

  
 

 28/02/13            108,18 

  
 

12.381,16 12.381,16 
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      12.00.00.0001 Πρέσες ενδυμάτων                             12.00.00.0002 Μηχανές βαφής 

 Απ.                 9.852,13 

 28/02/13            734,97 

28/02/13        9.852,10 

28/02/13           735,00   
Απ.                  4.836,97 

28/02/13        2.519,96 

28/02/13        4.836,93 

28/02/13        2.520,00 

                      10.587,10 

  
                    10.587,10 

  
  

                       7.356,93 

  
                       7.356,93 

  

   12.90.00.0023 Πωλήσεις Μηχ/των 23%               12.99.00.0000 Αποσβ/νες  μηχανές ραφής 

28/02/13         4.015,00 

 

04/07/12        4.015,00 
  

28/02/13      11.512,98 

 

Απ.                11.512,98 

 

 

 

12.99.00.0001 Αποσβ/νες πρέσες ενδυμάτων          12.99.00.0002 Αποσβ/νες  μηχανές βαφής 

28/02/13        9.852,10 

 

Απ.                 9.852,10 
  

28/02/13         4.836,93 

 

Απ.                  4.836,93 

 

 

 

13.01.00.000 Φορτηγό Nıssan ΝΗΚ-7999              13.90.00.0000 Πωλήσεις Μετ.μέσων 23% 

 Απ.               10.812,40 

 28/02/13        4.799,99 

28/02/13       10.812,39 

28/02/13         4.800,00   
28/02/13         4.800,00 

 

28/12/12        4.800,00 

 

                      15.612,39 

  
                     15.612,39 

  
  

 

  
  

13.99.01.000 Αποσβ/νο Φορτηγό ΝΗΚ-7999            14.00.00.0000 Ντουλάπες με ράφια    

 28/02/13      10.812,39 

  

Απ.               10.812,39 

   
Απ.                 2.130,00 

28/02/13           299,95 

28/12/13       2.219,95 

28/02/13          300,00 

                       

  
                      

  
  

                    2.429,95 

  
                      2.429,95 

 

        14.00.00.0001 Πάγκοι Εργασίας                                     14.00.00.0002 Γραφεία 

 Απ.               402,00 

 28/02/13        139,98 

28/02/13            401,98 

28/02/13            140,00   
Απ.                  2.685,57 

28/02/13            392,29 

28/02/13        2.577,86 

28/02/13           500,00 

                      541,98 

  
                          541,98 

  
  

3.077,86 

  
                      3.077,86 

 

 

 14.00.00.0003 Σετ τραπέζια με καθίσματα                        14.03.00.0000 Η/Υπολογιστές 

 Απ.                    892,20 

 28/02/13             64,99 

28/02/13            892,19 

28/02/13              65,00   
Απ.                  2.950,82 

 

28/02/13        2.371,67 

28/02/13           420,00 

                           957,19 

  
                          957,19 

  
   28/02/13           159,15 

   
2.950,82 2.950,82 
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       14.05.00.0000 Ζυγαριές ακριβείας                         14.08.00.0000 Τηλεφωνικό κέντρο 

 Απ.                3.994,09 

  

28/02/13        3.464,19 

28/02/13           360,00   
Απ.                  1.023,45 

28/02/13            549,99 

28/02/13        1.023,45 

28/02/13           550,00 

                       

 3.994,09 

28/02/13           169,90 

                      3.994,09 
  

   1.573,44 1.573,44 

 

 

14.90.00.0023 Πωλήσεις επίπλων & λοιπ.εξ           14.90.03.0023 Πωλήσεις Η/Υπολογιστών 

 28/02/13         1.005,00 

  

04/07/12            300,00 

18/10/12            705,00   
28/02/13            420,00 

 

18/10/12            420,00 

 

                        1.005,00 

 

                      1 .005,00 
  

   

 

14.90.05.0023 Πωλήσεις επιστημ. οργάνων           14.90.08.0023 Πωλήσεις εξοπλ. Τηλεπικ. 

 28/02/13            360,00 

  

07/12/12            360,00 

   
28/02/13            550,00 

 

07/12/12            550,00 

 

 

 

14.99.00.0000 Αποσβ/νες ντουλάπες με ράφ.         14.99.00.0001 Αποσβ/νοι πάγκοι εργασίας 

 28/02/13         2.129,95 

  

Απ.                 2.129,95 

   
28/02/13            401,98 

 

Απ.                     401,98 

 

 

 

14.99.00.0002 Αποσβεσμένα γραφεία                    14.99.00.0003 Αποσβ/νο σετ τραπέζι καθ. 

 28/02/13         2.577,86 

  

Απ.                 2.577,86 

   
28/02/13            892,19 

 

Απ.                     892,19 

 

 

 

14.99.03.0000 Αποσβεσμένα Η/Υπολογιστές            14.99.05.0000 Αποσβεσμένες ζυγαριές  

 28/02/13         2.371,67 

  

Απ.                 2.135,60 

18/10/12            236,07   
28/02/13         3.464,19 

 

Απ.                  3.464,19 

 

2.371,67 2.371,67 

 
  

 

 

14.99.08.0000 Αποσβεσμένο τηλεφ. κέντρο               21.00.00.0000 Αποθέματα προϊόντων  

 28/02/13         1.023,44 

  

Απ.                 1.023,44 

   
Απ.                  3.250,50 

 

28/02/13         3.250,50 
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              30.00.00 Πελάτες Εσωτερικού                                    33.09.00.0000  Ιωάννου Ι.  

04/07/12         5.307,45 

18/10/12            867,15 

04/07/12        5.307,45 

18/10/12           867,15   
03/10/12        2.398,87 28/02/13         2.398,87 

 

18/10/12            516,60 18/10/12           516,60 

 
  

07/12/12        1.119,30 07/12/12        1.119,30 

 
  

28/12/12         5.904,00 28/12/12        5.904,00 

 

33.09.00.0001 Ιωάννου Α. 

28/02/13    125.000,00 28/02/13    125.000,00 

 

03/10/12            799,62 28/02/13            942,09 

138.714,50 138.714,50 

 

18/10/12            142,47 
 

  
 

942,09 942,09 

             33.09.00.0002 Ιωάννου Μ.                        33.13.00.0001 Πιστωτικό ΦΠΑ Ιουνίου-12  

 03/10/12           799,62 

 18/10/12           142,47 

28/02/13           942,09 

   
Απ.                       14,80 

 

24/08/12               14,80 

 

                          942,09 942,09 

 
  

 

 

        38.00.00.0000 Ταμείο Επιχείρησης                       38.03.00.0000  Καταθέσεις Όψεως 

Απ.             211.751,09 

04/07/12        5.307,45   

01/07/12           500.37 

01/07/12      11.569,23   
Απ.                  3.327,45 24/08/12           929,76 

21/01/13        1.099,39 

18/10/12           867.15 02/07/12           638.32 

 
 

21/01/13        1.198,30 

18/10/12           516,60 04/07/12             30,00 

 
 

21/01/13           100,00 

07/12/12        1.119,30 18/10/12             40,60 

 

                        3.327,45                        3.327,45 

28/12/12        5.904,00 31/12/12           515,00 

 
  

28/02/13   125.000,00 28.02/13      23.802,59 

 

          40.00.00.0000 Μετοχικό Κεφάλαιο 

 
28/02/13    313.369,48 

 

28/02/13      360.000,00 Απ.              360.000,00 

350.465,59 350.465,59 

 
  

 

 

  41.02.00.0000 Τακτικό  Αποθεματικό                      41.05.00.0000 Έκτακτο Αποθεματικό  

 28/02/13       14.753,26 

  

Απ.               14.753,26 
  

28/02/13      17.593,01        

 

Απ.                17.593,01 

 

 

41.07.00.0000 Διαφορές Αναπρ/γης Παγίων          42.01.00.0000 Υπόλ. ζημιών χρήσ. εις νέο 

 28/02/13        7.342,33 

  

Απ.                 7.342,33 

   
Απ.               15.806,46 

 

28/02/13      15.806,46 

 

 

 

42.02.00.0000 Υπ. ζημιών παρ.χρήσ.εις νέο                 50.00.00 Προμηθευτές Εσωτερικού 

Απ.             180.488,52 

  

28/02/13    180.488,52 

   
Απ.                    570,00 

02/07/12           638,32 

02/07/12       1.208, 32 

 

                           
 

 

                       1.208,32                        1.208,32 
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 52.00.00.0000 Δάνειο Alpha 0034-045216                  53.08.00.0000 Πιστωτές Διάφοροι 

 28/02/13      23.802,59     

  

Απ.               19.647,91 

31/12/12         4.154,68   
04/07/12              30,00 

31/12/12            515,00 

Απ.                       30,00 

31/12/12            515,00 

                     23.802,59      23.802,59 

 

                           545,00                            545,00 

 

 

       

         53.14.00.0000 Μέτοχος Ιωάννου Ι.                        53.14.00.0001 Μέτοχος Ιωάννου Α. 

 28/02/13    117.777,05 

 28/02/13        2.398,87 

28/02/13   216.000,00 

28/02/13      92.268,57   
28/02/13      39.259,02 

28/02/13           942,09 

28/02/13      72.000,00 

28/02/13      30.789,53 

 28/02/13  188.192,65                          
 

 

28/02/13      62.588,42 
 

                  308.368,57 308.368,57 

 

                   102.789,53 102.789,53 

 

 

     53.14.00.0002 Μέτοχος Ιωάννου Μ.                54.99.00.0000 Φόροι-τέλη προηγ. Χρήσεων 

 28/02/13      39.259,02 

 28/02/13           942,09 

28/02/13       72.000,00 

28/02/13       30.789,52   
 01/07/12     11.569,23 

 

Απ.                11.569,23 

 

 28/02/13     62.588,41 
 

 
  

102.789,52 102.789,52 

 
  

 

 

   54.00.29.6023 Φ.Π.Α. δαπανών με 23%            54.00.71.7023 ΦΠΑ Πωλήσ. Προϊόντ. 23% 

 02/07/12             47,89 

 18/10/12               7,59 

24/08/12             47,89 

21/01/13                7,59   
21/01/13            747,61 

 

03/10/12            747,61 

 

                          170,48 170,48 

 
  

 

 

54.00.78.7823 ΦΠΑ Πωλήσεων παγίων 23%     54.00.99.0000 Απόδοση – Εκκαθάριση ΦΠΑ 

24/08/12            992,45 

21/01/13            312,03 

04/07/12           992,45 

18/10/12            162,15   
24/08/12           929,76 

21/01/13        1.052,05 

24/08/12           929,76    

21/01/13         1.052,05 

21/01/13        1.313,30                         18/10/12             53,28 

 

21/01/13        1.198,30 21/01/13         1.198,30 

 
18/10/12             96,60 

 

3.180,11 3.180,11 

 
07/12/12           209,30 

 
  

 
28/12/12        1.104,00 

 
  

2.617,78 2.617,78 

 
  

 

 54.04.00.0000 Φόρος αμοιβ.ελ. επαγγ/τιών          61.00.06.0000 Αμοιβές και έξοδα λογιστών 

 21/01/13            100,00 

  

31/12/12           100,00 

   
31/12/12            500,00 

 

28/02/13            500,00 
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63.98.00.0099 Παράβολα Ισολογισμών-Ανακ.      63.98.00.0005 Ε.Τ.ΑΚ. Ακινήτου Εταιρίας  

 02/07/12            952,20 

  

28/02/13           952,20 

   
01/07/12            500,37 

 

28/02/13            500,37 

 

 

 

64.00.00.0000 Έξοδα κίνησης μεταφ. Μέσων         64.09.00.0000 Έδοδα δημοσίευσης αγγελ. 

 18/10/12              33,01 

  

28/02/13              33,01 

   
02/07/12             208,23 

 

28/02/13            208,23 

 

 

 

65.06.00.0000 Τόκοι και έξοδα τραπ. χορηγ.         66.01.00.0000 Αποσβέσεις κτιρ.- εγκ/σεων  

 31/12/12         4.154,68 

  

28/02/13         4.154,68 

   
28/02/13          4.984,98 

 

28/02/13        4.984,98 

 

 

 

66.04.03.0000 Αποσβέσεις Η/Υπολογιστών          78.10.00.0000 Τεκμαρτά έσοδα ιδιόχρ. Απ. 

 18/10/12            236,07 

  

28/02/13            236,07 

   
28/02/13         3.482,16 

 

03/10/12         3.250,50 

18/10/12            231,66 

  
 

3.482,16 3.482,16 

 

80.00.00.0000 Λογ/μός Γεν. Εκμετάλλευσης       80.01.00.0000 Μικτά αποτ/τα (ζημίες) εκμ. 

 28/02/13        3.250,50 

 28/02/13      11.569,54 

28/02/13        3.482,16 

28/02/13       11.337,88   
28/02/13       11.337,88 

 

28/02/13       11.337,88 

 

14.820,04 14.820,04 

 
  

 

 

81.00.00.0000 Έκτακτα και ανόργανα απ/τα         81.02.02 Έκτακτες ζημίες από εκπ. Μηχαν 

 28/02/13        3.250,50 

 28/02/13      11.569,54 

28/02/13        3.482,16 

28/02/13       11.337,88   
28/02/13            108,18 

 

28/02/13            108,18 

 

14.820,04 14.820,04 

 
  

 

 

81.02.04 Εκτακτες ζημίες από εκπ. Επίπλ.           81.03.00 Έκτακτα κέρδη από εκπ. ακινήτων 

 28/02/13            329,05 

  

28/02/13            329,05 

   
28/02/13    116.579,35 

 

28/02/13     116.579,35   

 

 

81.03.02 Έκτακτα κέρδη από εκπ. μηχ/των           81.03.03 Έκτακτα κέρδη από εκπ. μ. μέσων 

 28/02/13         3.254,93 

  

28/02/13        3.254,93 

   
28/02/13         4.799,99 

 

28/02/13         4.799,99 
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81.03.04 Έκτακτα κέρδη από εκπ. επίπλ.λ.εξ.        86.00.00.0000 Μικτά απ/τα (ζημίες) εκμετ.  

 28/02/13         1.447,20 

  

28/02/13        1.447,20 

   
28/02/13       11.337,88 

 

28/02/13       11.337,88 

 

 

 

          86.02.01.0000 Έκτακτα κέρδη                               86.02.08.0000 Έκτακτες Ζημίες 

 28/02/13    126.081,47     

  

28/02/13    126.081,47   

   
28/02/13            437,23 

28/02/13              47,34 

28/02/13            484,57 

 

  
 

                           484,57                            484,57 

 

 

  86.99.00.0000 Καθαρά Αποτ/τα Χρήσης            88.00.00.0000 Καθαρά κέρδη Εκκαθάρισης  

 28/02/13       11.337,88 

 28/02/13            484,57 

28/02/13    126.081,47       

   
28/02/13    114.259,02    

 

28/02/13     114.259,02 

 

 28/02/13   114.259,02 
 

 
  

                   126.081,47 126.081,47 

 
  

 

 

 88.07.00 Λογ/μός αποθ/κών προς διάθεση                  88.99.00.0000 Κέρδη προς διάθεση 

 28/02/13      39.688,60    

  

28/02/13      39.688,60 

   
28/02/13    153.947,62      

 

28/02/13     114.259,02 

28/02/13      39.688,60 

  
 

153.947,62 153.947,62 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

12.1 Τελικά συμπεράσματα 

 

Η μελέτη που προηγήθηκε, αποσκοπούσε αφενός, να παρουσιάσει και να αποκωδικοποιήσει 

κατά τον απλούστερο δυνατό τρόπο, την πολυδιάστατη έννοια του νομικού τύπου της 

Ανώνυμης Εταιρίας, υπό το πρίσμα της εμπορικής, φορολογικής και λογιστικής νομοθεσίας, 

στα πλαίσια των οποίων, η Ανώνυμη Εταιρία λαμβάνει την εταιρική της ταυτότητα, εκκινεί 

τις εργασίες της, υπόκειται σε φορολογία, αποτυπώνει τις συναλλαγές της στα καθορισμένα 

από το νόμο βιβλία, ενώ παράλληλα γνωστοποιεί τις αρμόδιες αρχές για τα πεπραγμένα των 

διαχειριστικών της περιόδων και των οικονομικών της επιδόσεων και παρέχει ταυτόχρονα 

βήμα ενημέρωσης για την πορεία της, στο ευρύ επενδυτικό (και όχι μόνο) κοινό.   

Η ανάλυση και ερμηνεία των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων, που μας εισήγαγαν   

στους κόλπους της Ανώνυμης Εταιρίας και στο ιδιαίτερο καθεστώς μεταχείρισής της υπό την 

εμπορική, φορολογική και λογιστική της θεώρηση, καταδεικνύει την σημαίνουσα θέση της 

στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι της χώρας, καθώς, ο κατεξοχήν κεφαλαιουχικός  της χαρακτή-

ρας επιτρέπει την συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό την 

μακροχρόνια άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ οι υποχρεώσεις της καλύπτο-

νται από την περιουσία της και μόνο, που σημαίνει πως οι μέτοχοί της δεν φέρουν ουδεμία 

ευθύνη για τα ενδεχόμενά της χρέη, αφού η επιχειρησιακή βαρύτητα κάθε μετόχου προσδιο-

ρίζεται από το ποσοστό συμμετοχής του στο Μετοχικό Κεφάλαιο και μόνο. Περαιτέρω 

είδαμε πως, επειδή η Ανώνυμη Εταιρία από τη στιγμή της ίδρυσής της διάγει την δική της 

ανεξάρτητη οικονομική ζωή, (δική της επωνυμία, κατοικία και ιθαγένεια) η κείμενη 

νομοθεσία, έχει μεριμνήσει ώστε, εκτός από την διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων 

της, να διαφυλάσσονται κυρίως τα συμφέροντα της εταιρίας, καθώς από την εξέλιξη της 

οικονομικής της « ζωής » επηρεάζονται άμεσα τόσο οι επενδυτές όσο και τα χρηματοοικονο-

μικά ιδρύματα και οι οργανισμοί που ενδεχομένως έχουν εμπλακεί, ή πρόκειται μελλοντικά 

να εμπλακούν στην επενδυτική διαδικασία.   

Μέσα σε ένα ευμετάβλητο οικονομικό περιβάλλον και σε συνθήκες αγοράς που 

διαφοροποιούνται διαρκώς, η κείμενη νομοθεσία έχει εισαγάγει στους κόλπους της σημαν-
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τικές ρυθμίσεις, που ουσιαστικά έχουν αναμορφώσει το δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρίας κατά 

την τελευταία εξαετία, απλοποιώντας έτσι, μια σειρά διαδικασιών, όπως αυτές αναπτύχθηκαν 

στην παρούσα μελέτη και αφορούν στην ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και τις υποχρεώσεις 

της, καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την εταιρία πιο ανταγωνιστική, πιο «ενήμερη» στις 

εξελίξεις και ευέλικτη στο διεθνές επιχειρηματικό τοπίο, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η 

εξασφάλιση κλίματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις συναλλαγές.    

Ως προς το φορολογικό καθώς και το λογιστικό πλαίσιο της Ανώνυμης Εταιρίας, με 

τις προβλεπόμενες διαδικασίες που επιβάλλουν την καθαρότητα της πληροφόρησης και των 

διεργασιών, είτε φορολογικών, είτε λογιστικών, σε όλα τα στάδια της εταιρίας, εξασφαλίζει 

την φερεγγυότητα και την ποιότητα των διαδικασιών αυτών ενώ περαιτέρω ελαχιστοποιού-

νται  οι πιθανότητες επίτευξης λογιστικών ή φορολογικών λαθών και μετάπτωσης σε παγίδες 

που ελλοχεύουν και είναι πιθανό να οδηγήσουν τη διοίκηση ακόμη και σε δικαστικές 

διενέξεις. 

 Συμπερασματικά λοιπόν, είναι εμφανής η διαπίστωση ότι το νομοθετικό πλαίσιο που 

περιβάλλει τις διατυπώσεις ίδρυσης, λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης της περιουσίας της 

Ανώνυμης εταιρίας, είναι τόσο σαφές και ξεκάθαρα καταρτισμένο, ώστε τα όργανα της 

εταιρίας με την γνώση των διατάξεών του και σε συνδυασμό με τον διαρκή τους συντονισμό, 

την ενημέρωση και την προγραμματισμένη τους δραστηριότητα, να προχωρούν απρόσκοπτα 

στην λειτουργία της εταιρίας από τη στιγμή της ίδρυσής της, έως την οριστική διακοπή του 

νομικού προσώπου.  

Τέλος, η συνολική νομοθετική προσέγγιση για την Ανώνυμη Εταιρία που επιχειρήθη-

κε στην παρούσα μελέτη, καταδεικνύει πως ο εξέχων αυτός εταιρικός τύπος επιχειρηματικής 

οργάνωσης με την πληρότητα της νομολογίας που τον χαρακτηρίζει, θεμελιώνει πνεύμα 

εμπιστοσύνης εντός και εκτός της εταιρίας, θωρακίζοντας παράλληλα τόσο την εταιρία, όσο  

και τους άμεσα ή έμμεσα με αυτή εμπλεκομένους από κινδύνους, καθώς ταυτόχρονα τους 

καθιστά κύριους δικαιωμάτων και υποχρεώσεων σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής της 

λειτουργίας.     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α’ 

I.  

ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

(Κ.Υ.Α. Αριθμ. Κ-2-828/31.01.2013) 

 

Άρθρο 1  ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

Συνιστάται με το παρόν συμβόλαιο Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία « …… 

(στην επωνυμία πρέπει να περιέχονται οι λέξεις : Ανώνυμη Εταιρία ) 

 

Άρθρο 2  ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της εταιρίας είναι :  

 

Άρθρο 3  ΕΔΡΑ  

Έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος.. 

 

Άρθρο 4  ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Η διάρκεια της εταιρίας ορίζεται σε … έτη και αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της 

Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστα-

σης και έγκρισης του καταστατικού, θα λήγει δε την αντίστοιχη ημερομηνία μετά την πάρο-

δο των … ετών. 

 

Άρθρο 5  ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ορίζεται σε (0.000) χιλιάδες ευρώ διαιρούμενο σε (0.000) 

χιλιάδες μετοχές, ονομαστικής αξίας (Χ) ευρώ εκάστης. 

 

Άρθρο 6  ΜΕΤΟΧΕΣ 

Οι μετοχές της εταιρίας είναι …. (αναγράφεται το είδος των μετοχών). 

 

Άρθρο 7  ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Όργανα της εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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Άρθρο 8  ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της εταιρίας, αποφασίζει για 

κάθε εταιρική υπόθεση και για οποιοδήποτε θέμα αφορά την εταιρία, για το οποίο σύμφωνα 

με το νόμο ή το παρόν καταστατικό απαιτείται απόφαση αυτής και οι αποφάσεις της υποχ-

ρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων συ-

γκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ενώ οι προσκλήσεις για τη σύγκλιση Γενικής Συνέ-

λευσης γίνεται όπως ο νόμος ορίζει. 

 

Άρθρο 9  ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΘΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

1. Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από … ( ) έως … ( ) μέλη. 

2. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων 

της εταιρίας για θητεία (Χ) ετών που παρατείνεται μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλε-

υση μετά τη λήξη της θητείας τους, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερβεί τα (Ψ) έτη. 

 

Άρθρο 10  ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε 

σώμα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο, ορίζοντας τον αναπληρωτή του και τις ιδιότητές των λοιπών 

μελών, καθορίζοντας συγχρόνως και τις αρμοδιότητές τους. 

 

Άρθρο 11  ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Αν για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση Συμβούλου, οι Σύμβουλοι που απομένουν, εφόσον 

είναι τουλάχιστον τρεις (3), δύνανται να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπό-

λοιπο της θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η ως άνω αντικατάσταση είναι υπο-

χρεωτική, όταν ο αριθμός των μελών του Συμβουλίου περιοριστεί κάτω από το ελάχιστο όριο 

που προβλέπεται στο άρθρο 7 παρ.1 του παρόντος, έτσι ώστε να συμπληρωθεί το όριο αυτό. 

Σε κάθε περίπτωση τα μέλη αυτού δεν επιτρέπεται να είναι λιγότερα των τριών (3). 

 

Άρθρο 12  ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 

Η εταιρική χρήση είναι δωδεκάμηνης διάρκειας και αρχίζει την 1η Ιανουαρίου / 1η Ιουλίου 

κάθε έτους και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου έτους / 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. 
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Άρθρο 13   ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙ -  ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΥΤΩΝ – ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΚΕΡΔΩΝ  

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας καταρτίζονται στο τέλος κάθε εταιρικής 

χρήσης από το Διοικητικό Συμβούλιο και δημοσιεύονται με επιμέλεια αυτού σύμφωνα με τα 

οριζόμενα κάθε φορά από το νόμο. Ο έλεγχος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων 

γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα κάθε φορά στο νόμο. Με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 44α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, η διάθεση των καθαρών κερδών της 

εταιρίας γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο : α) Προηγείται η διάθεση του ποσοστού για το 

σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού, όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του Ν.2725/1999. 

Για το σκοπό αυτό αφαιρείται τουλάχιστο το δέκα τοις εκατό (10%) των καθαρών κερδών. Η 

υποχρέωση για τη δημιουργία αυτού του αποθεματικού υφίσταται ανεξάρτητα του ύψους του 

αποθεματικού σε σχέση με το κεφάλαιο της εταιρίας. β) Ακολουθεί η διάθεση του ποσού που 

απαιτείται για την καταβολή του μερίσματος, που προβλέπεται από το Άρθρο 3 του α.ν. 

148/1967 (ΦΕΚ 173 Α’), όπως ισχύει. γ) Η Γενική Συνέλευση διαθέτει ελεύθερα το 

υπόλοιπο.  

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο 14 

Για όσα θέματα δεν ρυθμίζει το παρόν καταστατικό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/1920, όπως κάθε φορά ισχύει. 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 15  ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Το προβλεπόμενο στο άρθρο  5 του παρόντος καταστατικού αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας, εκ χιλιάδων (000.000) ευρώ θα καλυφθεί ως εξής : 

 

Άρθρο 16 

Εξαιρετικά η πρώτη εταιρική χρήση της εταιρίας αρχίζει από την καταχώρηση στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) του παρόντος καταστατικού και, εφόσον απαιτείται, της 

Διοικητικής απόφασης της αρμόδιας εποπτεύουσας αρχής για την χορήγηση άδειας σύστα-

σης και έγκρισης του καταστατικού, και θα λήξει την …  
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Άρθρο 17  ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο που θα διοικήσει την εταιρία μέχρι την πρώτη Τακτική 

Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους : 1) Πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, 

ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος και χρόνος 

γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) Πρόεδρο, 2) Πλήρης στοιχεία ταυτότητας 

(ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, τόπος 

και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας, Α.Φ.Μ.) Αναπληρωτή Πρόεδρο. 3) 

πλήρη στοιχεία ταυτότητας (ονοματεπώνυμο, ονοματεπώνυμο γονέων, αριθμός δελτίου 

ταυτότητας ή δι διαβατηρίου, τόπος και χρόνος γέννησης, πλήρης διεύθυνση κατοικίας,  

Α.Φ.Μ.)  Μέλος. 4) … 

 

Άρθρο 18  ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

Για τον έλεγχο της πρώτης εταιρικής χρήσης ορίζεται / ορίζονται … 

 

Άρθρο 19  ΕΥΘΥΝΗ 

Πρόσωπα που έχουν ενεργήσει με το όνομα αυτής της υπό ίδρυση εταιρίας ευθύνονται για 

τις πράξεις αυτές απεριόριστα και εις ολόκληρο. Ευθύνεται όμως μόνη η εταιρία για τις 

πράξεις που έγιναν ρητά στο όνομά της κατά το ιδρυτικό στάδιο, εάν μέσα σε τρεις μήνες 

από την απόκτηση της νομικής προσωπικότητας αυτής ανέλαβε τις υποχρεώσεις που 

απορρέουν από αυτές τις πράξεις.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ 

Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου της Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε. την 30/04/2012 με την 

απόφαση για λύση και εκκαθάριση. 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012. 

Στη θεσσαλονίκη σήμερα την 30/04/2012 και ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. συνήλθαν 

στα γραφεία της έδρας της Ανώνυμης εταιρίας « Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε.» (Κέντρο), τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, μετά από πρόσκληση του προέδρου για να 

συζητήσουν και να αποφασίσουν την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011 και των 

Αποτελεσμάτων Χρήσης, καθώς και τη διανομή των κερδών. 

Παρέστησαν όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και συγκεκριμένα : 
 

1.  ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. (Πρόεδρος) 

2.  ΙΩΑΝΝΟΥ Α.(Αντιπρόεδρος) 

3.  ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. (Μέλος) 

4. ΔΟΚΑΛΗΣ Ι.(Μέλος) 
 

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΙΩΑΝΝΟΥ Ι. θέτει υπόψη του Δ.Σ. τις 

οικονομικές καταστάσεις (Ισολογισμός, Αποτελέσματα Χρήσης, Προσάρτημα και διανομή 

Κερδών) από τις οποίες προκύπτει ότι ο κύκλος εργασιών στο τέλος της διαχειριστικής 

περιόδου 01/01-31/12/2011 από πωλήσεις προϊόντων ανήλθε σε 1.751,25 € και τα διάφορα 

άλλα έσοδα ανήλθαν σε 2.000,00 €. Αγορές εμπορευμάτων και Α’ Υλών δεν υπήρξαν μέσα 

στη χρήση. Τα δε οργανικά έξοδα ανήλθαν σε 19.783,34 €. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνει αφενός, την έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2011 και 

των αποτελεσμάτων χρήσης που εμφανίζουν ζημία (- 69.075, 65 €) και αφετέρου τη διάθεση 

αυτών ως εξής : 
 

1. Καθαρά Αποτελέσματα (Ζημία Χρήσης)   -  69.075,65 

2. Διαφορές Φορολογικών ελέγχων                -    6.826,57 

3. Ζημία προηγούμενων χρήσεων                 -  104.586,41  

4. Σύνολο Αποτελέσματα εις νέο                    -180.488,63       

Επίσης, προτείνει τη σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2012 ημέρα Τρίτη και 

ώρα 12:00 στα γραφεία της εταιρίας (Κέντρο) με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω : 

 

1. Μετά από ακρόαση της έκθεσης των ελεγκτών , έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/11. 

2. Απαλλαγή του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 1/1-

31/12/2011. 

3. Την Λύση και Εκκαθάριση της Εταιρίας. 

4. Κατανομή των Αποτελεσμάτων χρήσης 2011. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποδέχεται ομόφωνα τις προτάσεις αυτές και αποφασίζει 

παμψηφεί περί αυτών. 

 

Θεσσαλονίκη -  30/04/2012 

 

        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                        Η Αντιπρόεδρος                                    Τα Μέλη 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

Καταστάσεις αποτελεσμάτων περιόδου 1/1-30/6/2012 της Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε. 

     

    
 

   Κατάσταση 1.1 : Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης 

 

 

 

  Κατάσταση 1.2 : Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

 Καθαρά Αποτελέσματα  -15.806,46 

Μείον Διαφορές Φορολογικού ελέγχου -11.569,23 

Μείον Ζημία Προηγούμενων Χρήσεων  -168.919,40 

  

 ΖΗΜΙΑ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ                                  -196.295,09 

  Η διάθεση των κερδών ή ζημιών 

γίνεται ως ακολούθως : 

 
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ -196.295,09 

  ΣΥΝΟΛΟ -196.295,09 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
Ι. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 

  Κύκλος εργασιών  (Πωλήσεις) 609,38 

Μείον Κόστος πωλήσεων  -9.283,04 

Μικτά Αποτελέσματα (Ζημία) Εκμ/σης  -8.673,66 

  Μείον Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας -6.943,96 

Μερικά Αποτ/σματα Εκμετάλλευσης  -15.617,62 

Μείον Χρεωστ. τόκοι & συναφή έξοδα  -179,74 

  ΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  -15.797,36 

Μείον έκτακτα έξοδα -9,10 

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΊΑ) 

ΧΡΗΣΗΣ -15.806,46 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’ 

Έκθεση Εκκαθαριστών της Υπό Εκκαθάριση «Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε» της 30/03/2013  

 

 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ 

ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΊΑ « Ι. ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΠΟΡ Α.Ε. » 

ΠΡΟΣ 

Την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τα πεπραγμένα της εταιρίας για το 

χρονικό διάστημα από 01/7/2012 - 28/02/2013. 

Κύριοι Μέτοχοι, 

Οι Εκκαθαριστές της Εταιρίας, που ορίστηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 

30/06/12, στην οποία αποφασίσθηκε η λύση της εταιρίας και η θέση της σε Εκκαθάριση από 

τις 01/07/2012, παρουσιάζουν σήμερα στη Γενική Συνέλευσή σας την Έκθεση πεπραγμένων 

για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 - 28/02/2013. 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Δεν υπήρξε καμία εμπορική δραστηριότητα δεδομένου ότι η εταιρία τελεί υπό 

εκκαθάριση. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Λόγω του ότι δεν υπήρξε καμία επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το χρονικό 

διάστημα 01/07/2012 - 28/02/2013, τα μικτά αποτελέσματα εκμετάλλευσης, όπως και τα 

καθαρά αποτελέσματα χρήσεως είναι αποτέλεσμα λειτουργικών εσόδων ρευστοποίησης του 

ενεργητικού (πώληση παγίων). Από την εκκαθάριση προέκυψε κέρδος 114.259,02 €. 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, συντάξαμε τον Ισολογισμό Εκκαθάρισης, τον 

οποίο και σας υποβάλλουμε προς έγκριση. 

Από τη λήξη της εκκαθάρισης 28/02/2013 μέχρι σήμερα, δεν συνέβησαν άλλα σημαντικά 

γεγονότα, τα οποία θα πρέπει να αναφερθούν. 

 

Θεσσαλονίκη, 30/03/2013 

ΟΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΟΥ Ι.                                             ΙΩΑΝΝΟΥ Α.                                          ΙΩΑΝΝΟΥ Μ. 


