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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Οι ολοένα αυξανόμενοι ρυθμοί ανάπτυξης των εταιρειών σε παγκόσμιο 

επίπεδο αποτελούν σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση που καλούνται να 

αντιμετωπίσουν οι περισσότερες επιχειρήσεις. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα 

είναι η εξασφάλιση των κατάλληλων μορφών χρηματοδότησης προκειμένου να 

καταφέρουν να αντλήσουν ρευστότητα είτε για να προχωρήσουν σε επενδύσεις και 

επέκταση των δραστηριοτήτων τους είτε για να μπορέσουν να καλύψουν τις 

υποχρεώσεις τους. 

Η Ανώνυμη Εταιρεία αποτελεί σήμερα μια από τις πιο ευέλικτες μορφές 

εταιρείας, καθώς πρόκειται για μια κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία, τις οποίας οι 

μέτοχοι έχουν την ευθύνη μέχρι του ποσού που έχουν εισφέρει. Αυτή της η 

ιδιαιτερότητα της προσφέρει μια ευρεία γκάμα εναλλακτικών τις οποίες μπορεί να 

αξιοποιήσει προκειμένου να βρει τις καταλληλότερες μορφές χρηματοδότησης. Είτε 

πρόκειται για άντληση ρευστότητας από ίδια κεφάλαια και την αξιοποίηση του 

παθητικού της, είτε για την εισροή ξένων κεφαλαίων με την είσοδό της στο 

Χρηματιστήριο Αξιών ή τον τραπεζικό δανεισμό, η εκάστοτε Ανώνυμη Εταιρεία 

καλείται να επιλέξει το άριστο μείγμα κεφαλαιακής διάρθρωσης που ανταποκρίνεται 

στις ανάγκες της.  

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια δεν ήταν δυνατό σε όλες τις εταιρίες και 

ειδικότερα τις νέες και αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, να εξασφαλίσουν 

χρηματοδότηση από τις προαναφερθείσες συμβατικές πηγές λόγω των ιδιαιτεροτήτων 

που παρουσιάζουν και τον μεγάλο κίνδυνο στον οποίο είναι εκτεθειμένες. Για το λόγο 

αυτό, έχουν προκύψει νέες μορφές χρηματοδότησης προκειμένου να καλύψουν αυτό 

το κενό και να βοηθήσουν εταιρίες που είτε κάνουν τα πρώτα τους βήματα είτε 

προσπαθούν να ανακάμψουν μετά από μια ζημιογόνο περίοδο. Μερικές από αυτές 

είναι η χρηματοδοτική μίσθωση, η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων και το 

κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών.  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει τα βασικά στοιχεία 

όλωναυτώντωνδιαφορετικών μορφών χρηματοδότησης που προσφέρονται στην 

Ανώνυμη Εταιρεία και να αναδείξει τις ιδιαιτερότητές τους. Πιο συγκεκριμένα, στο 

1ο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας, 
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στο 2ο κεφάλαιο θα εξετάσουμε τις περιπτώσεις χρηματοδότησης με ίδια κεφάλαια 

μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, στο 3ο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τις 

παραδοσιακές αλλά και τις σύγχρονες μορφές χρηματοδότησης με ξένα κεφάλαια και 

κλείνοντας στο 4ο κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να αναφέρουμε ορισμένες θεωρίες που 

αφορούν στην άριστη αναλογία μεταξύ ίδιων και ξένων κεφαλαίων και στις 

αποφάσεις της εταιρείας σχετικά με την κεφαλαιακή της διάρθρωση.  
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ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Προσπαθώντας να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής του, ο άνθρωπος 

προχώρησε σε ενώσεις προσώπων με στόχο μέσω της συνένωσης των ατομικών 

δυνάμεων να επιτύχει πολλαπλάσια οφέλη. Κάθε αυτοτελής οικονομική ενότητα που 

μέσα από μια σειρά πράξεων και ενεργειών, οικονομικής φύσεως, αποβλέπει στην 

παροχή αγαθών ή υπηρεσιών με σκοπό το κέρδος, αποτελεί μια επιχείρηση1. 

Η εταιρείαείναι η νομική μορφή μέσω της οποίας μπορεί να λάβει σάρκα και 

οστά μια ένωση προσώπων και αποτελεί τη σύμβαση ενός αριθμού προσώπων, 

φυσικών ή νομικών, τα οποίαδεσμεύονται αμοιβαία μέσω κοινών εισφορών στην 

επιδίωξη ενός κοινού, συνήθως οικονομικού, σκοπού2. Η εταιρεία είναι μια σύμβαση 

διαρκής, ιδιότυπη και αμφοτεροβαρής, καθώς δεν υπάρχει αντίθεση συμφερόντων 

ανάμεσα στους εταίρους, είναι άτυπη, διότι καταρτίζεται με την απλή συναίνεση των 

συμβαλλόμενων μερών και είναι εμπιστευτικής φύσης, καθώς ο κοινός σκοπός που 

επιδιώκουν οι εταίροι, τους αποτρέπει από πράξεις που είναι αντίθετες στα 

συμφέροντά της3. 

Η εταιρεία ιδρύεται με σκοπό την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που 

περιγράφονται στο καταστατικό της και διαθέτει περιουσία ανεξάρτητη από τα 

πρόσωπα που την ιδρύουν ή συμμετέχουν στο μετοχικό της κεφάλαιο. Ανάλογα με 

τον σκοπό που επιδιώκουν οι εταιρίες μπορεί να διακρίνονται σε αστικές, οι οποίες 

προωθούν κοινωνικούς, πολιτιστικούς και άλλους σκοπούς, χωρίς να έχουν εμπορική 

δραστηριότητα και σε εμπορικές, οι οποίες μέσω των δραστηριοτήτων τους έχουν ως 

κύρια επιδίωξη την επίτευξη κέρδους4. 

Οι εμπορικές εταιρίες έχουν νομική προσωπικότητα και διακρίνονται σε 

προσωπικές και κεφαλαιουχικές. Οι προσωπικές εταιρίες είναι ολιγομελής, 

στηρίζονται στην προσωπική συμβολή των εταίρων, οι οποίοι λαμβάνουν από κοινού 

αποφάσεις ανεξάρτητα από το μέγεθος της συμμετοχής τους καιδεν προβλέπεται 

ελάχιστο όριο καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Η ΟμόρρυθμηΕταιρεία (Ο.Ε.), 

η Ετερόρρυθμη Εταιρεία (Ε.Ε.) και η αφανής (συμμετοχική) εταιρεία αποτελούν 

προσωπικές εμπορικές εταιρίες και ρυθμίζονται νομοθετικά από άρθρα του 
                                                           
1 Λεοντάρης, Μ. (2009): Ανώνυμες Εταιρείες, Αθήνα: εκδόσεις Πάμισος, σελ.10 
2ΑΚ 741. Ν. Ρόκας (2012): Εμπορικές εταιρείες, Αθήνα: εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη, σελ. 2 
3 Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013): Δίκαιο Εμπορικών εταιρειών, σελ. 41 
4Νεγκάκης, Χ. (2012): Λογιστική εταιρειών, Θεσσαλονίκη: εκδ. Σοφία, σελ.32 
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Εμπορικού Νόμου, αλλά και από διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί των εταιρειών5. 

Αντίθετα με τις προσωπικές, κυρίαρχο ρόλο στις κεφαλαιουχικές εταιρίες ασκεί το 

εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο που εισφέρεται από τους εταίρους. Το ελάχιστο όριο 

στο ύψος του εταιρικού ή μετοχικού κεφαλαίου ορίζεται από τη νομοθεσία και οι 

εταίροι ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους. Η Εταιρεία Περιορισμένης 

Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και η Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι τα κυριότερα είδη εμπορικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών και ρυθμίζονται νομικά από τους ν. 3190/1955 (περί 

Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης) και ν. 2190/1920 (περί Ανώνυμων Εταιρειών) 

αντίστοιχα6.  

 Οι εταιρίες αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν τις ίδιες 

υποχρεώσεις και δικαιώματα που έχουν και τα φυσικά πρόσωπα. Διαθέτουν τη δική 

τους επωνυμία, έδρα, ιθαγένεια και περιουσία ανεξάρτητη από εκείνη των εταίρων ή 

μετόχων. Οι σχέσεις των προσώπων που ιδρύουν την εταιρεία, οι διαδικασίες 

ίδρυσης, το κεφάλαιο που καταβάλλεται για την επίτευξη των στόχων της, τα 

ποσοστά συμμετοχής των εταίρων και η διαδικασία λύσης – εκκαθάρισης 

περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό της εταιρείας, το οποίο συντάσσεται κατά 

την ίδρυσή της και διέπεται από τον κανόνα της δημοσιότητας. Παράλληλα, έχουν 

την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και στοιχείων σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και 

Στοιχείων, ενώ αν πρόκειται για κεφαλαιουχική εταιρεία τηρούνται επιπλέον εταιρικά 

βιβλία7. 

 Στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε πιο επισταμένα με 

την Ανώνυμη Εταιρεία. Θα προβούμε σε μια σύντομη αναφορά της διαδικασίας 

σύστασης, στο Μετοχικό Κεφάλαιο, στα Αποθεματικά που μπορεί να διατηρεί, στη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, στα όργανα που τη διοικούν και λαμβάνουν 

αποφάσεις για λογαριασμό της και στον έλεγχο που πρέπει να διενεργείται τόσο στο 

εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό της. Στόχος μας είναι να συνθέσουμε το θεωρητικό 

πλαίσιο για να εξετάσουμε στη συνέχεια τους τρόπους που μπορεί να χρησιμοποιήσει 

η Ανώνυμη Εταιρεία προκειμένου να αντλήσει χρηματοδότηση από τα ίδια κεφάλαιά 

της και στη συνέχεια από ξένα.   

                                                           
5Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 33 
6Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 98 & 719 
7Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 36 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ΟΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 2190/1920 «Περί Ανώνυμων Εταιρειών», η 

ανώνυμη εταιρεία χαρακτηρίζεται ως κατεξοχήν εμπορική εταιρεία ανεξάρτητα από 

το σκοπό της8. Τα κύρια άρθρα του παραπάνω νόμου τροποποιήθηκαν κατά καιρούς 

και συμπληρώθηκαν με διάφορα διατάγματα, με σημαντικότερη την τελευταία 

αναμόρφωσή του με τους Ν. 3604/2007 και Ν. 3884/2010. 

1. Χαρακτηριστικά της Ανώνυμης Εταιρείας 

Πρόκειται για μια κατεξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία9, με ιδιαίτερη νομική 

προσωπικότητα, όπου όλοι οι εταίροι ή μέτοχοι ευθύνονται μέχρι του ποσού της 

εισφοράς τους και μπορούν να αλλάξουν χωρίς να υπάρχει διακοπή ή λύση των 

εταιρικών σχέσεων. Η σύστασή της πραγματοποιείται από ένα ή περισσότερα 

πρόσωπα (φυσικά ή νομικά) με την εισφορά είτε χρηματικών ποσών είτε προσφορών 

σε είδος.  Το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα μερίδια, τις μετοχές, οι οποίες μπορεί να 

είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους μιας ή περισσότερων 

μετοχών. Το ύψος του ελάχιστου κεφαλαίου που απαιτείται για την ίδρυση μιας 

ανώνυμης εταιρείας ορίζεται από το νόμο.   

Οι αποφάσεις για τη διοίκησή της λαμβάνονται κατά πλειοψηφία από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής που κατέχει 

κάθε μέτοχος στο κεφάλαιο, και η διοίκηση της εταιρείας ανατίθεται από τη Γενική 

Συνέλευση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για τη λήψη όλων των 

επιχειρηματικών αποφάσεων της εταιρείας10. 

Συνοπτικά, οι βασικές προϋποθέσεις για τη ίδρυση11 μιας Ανώνυμης 

Εταιρείας είναι α) η υπογραφήτου καταστατικού, β) η κάλυψη του μετοχικού 

κεφαλαίου, γ) η έκδοση διοικητικής πράξης που εγκρίνει τη σύσταση και η παροχή 

άδειας σύστασης και δ) η δημοσίευση της απόφασης που περιέχει την άδεια 

σύστασης και το καταστατικό, στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. 

                                                           
8Άρθρο 1 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3604/2007 και το 
άρθρο 2 του Ν. 3884/2010. 
9Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3604/2007 και το 
άρθρο 2 του Ν. 3884/2010. 
10Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 355 
11Άρθρο 4 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3604/2007 
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1.1. Σύσταση 

 Η διαδικασία ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας ξεκινά με τη σύνταξη ενός 

συμβολαιογραφικού εγγράφου, του καταστατικού12, το οποίο υπογράφεται από τους 

ιδρυτές και τον συντάσσοντα δικηγόρο, ενώπιον συμβολαιογράφου. Σύμφωνα με 

τους Σκαλίδη και Βελέντζα, το καταστατικό επιτελεί διπλή λειτουργία, καθώς 

περιλαμβάνει, αφενός τη συμφωνία των ιδρυτών για την ίδρυση της ανώνυμης 

εταιρείας και αφετέρου ρυθμίζει την καταστατική της τάξη ως προς την οργάνωση, τα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετόχων13. 

 Το καταστατικό της Α.Ε. πρέπει να περιλαμβάνει μια σειρά από υποχρεωτικά 

στοιχεία τα οποία περιγράφονται στο άρθρο 2 του Ν.2190/1920 και τα οποία είναι τα 

εξής14: 

1. Επωνυμία: Η επωνυμία της Α.Ε. πρέπει να προέρχεται και να παραπέμπει 

στο είδος των επιχειρηματικών εργασιών που θα αναπτύξει η εταιρεία, ενώ 

θα πρέπει υποχρεωτικά να περιλαμβάνονται οι λέξεις «ανώνυμη εταιρεία». Η 

επωνυμία της εταιρείας μπορεί να περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των 

ιδρυτών ή να εκφράζεται και σε αλλοδαπή γλώσσα σε πιστή μετάφραση προς 

διευκόλυνση των συναλλαγών της με εταιρίες του εξωτερικού. 

2. Σκοπός: Στο καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός ή οι 

σκοποί ίδρυσης της ανώνυμης εταιρείας, όπως και οι δραστηριότητές της που 

θα αναπτύξει. 

3. Έδρα: Σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.2190/1920, ως έδρα ορίζεται ο τόπος 

που βρίσκεται η κεντρική διοίκηση της εταιρείας και όπου ασκείται η 

επιχειρηματική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα 

να οριστεί ως έδρα της εταιρείας ο Δήμος ή η Κοινότητα και όχι 

συγκεκριμένη διεύθυνση. Από την έδρα της Α.Ε. κρίνεται η εθνικότητά της 

και το εφαρμοστέο δίκαιο για τη νομιμότητα της σύστασής της, ενώ δεν 

απαγορεύεται η μεταφορά της στην αλλοδαπή και συντελείται με 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Το υποκατάστημα αποτελεί 

                                                           
12Άρθρο 4 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3604/2007 
13Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 117 
14Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 356 



10 
 

ειδική εμπορική κατοικία της Α.Ε.15 και η ίδρυσή του δεν περιλαμβάνεται 

στις πράξεις που υποβάλλονται κατά το νόμο σε δημοσιότητα. 

4. Διάρκεια: Η αναγραφή της διάρκειας ζωής της ανώνυμης εταιρείας είναι 

υποχρεωτική και συνήθως ορίζεται πάνω από 50 χρόνια, προκειμένου να 

αποφεύγονται συχνές τροποποιήσεις του καταστατικού. 

5. Κεφάλαιο:Είναι το σταθερό ποσό των περιουσιακών στοιχείων που πρέπει 

να συγκεντρωθούν για να βρίσκονται στη διάθεση της εταιρείας16. Το 

ελάχιστο ύψος μετοχικού κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας ορίζεται από τη 

νομοθεσία στις 24000€17. Η καταβολή του μπορεί να γίνει εξ ολοκλήρου είτε 

τμηματικά, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση, κατά τη σύσταση της εταιρείας, 

το καταβεβλημένο μέρος του κεφαλαίου πρέπει να ισούται τουλάχιστον με το 

ελάχιστο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο. Παράλληλα, η κάλυψη του 

μετοχικού κεφαλαίου μπορεί να είναι είτε σε χρήματα, είτε σε είδος, στην 

περίπτωση όμως αυτή είναι αναγκαίο να γίνει αποτίμηση των εισφορών των 

μετόχων από ειδική εκτιμητική επιτροπή18. 

6. Μέτοχοι – Ιδρυτές: Τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που 

αποτελούν τους μετόχους – ιδρυτές της Α.Ε. και που το υπογράφουν 

αναγράφονται στο καταστατικό. 

7. Δαπάνες σύστασης: Στο καταστατικό αναγράφεται το σύνολο των δαπανών 

που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και αποτελούνται από τα 

εξής19: α) αμοιβή συμβολαιογράφου, β) έξοδα Εθνικού Τυπογραφείου, γ) 

αμοιβή δικηγόρου, δ) φόρος Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου 1% επί του ποσού 

του μετοχικού κεφαλαίου, ε) ανταποδοτικό τέλος υπέρ Επιτροπής 

Ανταγωνισμού και στ) έξοδα Επιμελητηρίου. 

8. Μετοχές:Η μετοχή είναι αξιόγραφο και περιουσιακό στοιχείο20. Η ανώτατη 

ονομαστική αξία της μετοχής σύμφωνα με το νόμο δεν μπορεί να είναι άνω 

των 100€ ούτε κατώτερη των 0,30€21. Το άθροισμα της ονομαστικής αξίας 

των μετοχών μας δίδει το μετοχικό κεφάλαιο, ενώ η πραγματική αξία της 

                                                           
15Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 129 
16Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 153 
17Άρθρο 8 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της από 12/12/2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 240 
18Άρθρο 9 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3604/2007 
19Λεοντάρης, Μ. (2009), σελ. 27 - 28 
20Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 217 
21Άρθρο 14 του Ν. 2190/1920 
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μετοχής προσδιορίζεται ανάλογα με την καθαρή θέση την οποία έχει εκείνη 

τη στιγμή η εταιρεία22. Στο καταστατικό της Α.Ε. αναγράφεται το είδος των 

μετοχών, ονομαστικές ή ανώνυμες, κοινές ή προνομιούχες, ο αριθμός τους 

ανά κατηγορία, η ονομαστική τους αξία, όπως και η τιμή έκδοσής τους. 

9. Γενική Συνέλευση: Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους μετόχους της 

εταιρείας και στο καταστατικό περιγράφονται οι προϋποθέσεις σύγκλησης, ο 

τρόπος συγκρότησης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες αυτής. 

10. Διοικητικό Συμβούλιο:Στο καταστατικό της Α.Ε. ορίζεται ο αριθμός των 

ατόμων που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, οι προϋποθέσεις 

σύγκλησης, ο τρόπος συγκρότησης, οι λειτουργίες και οι αρμοδιότητες 

αυτού. Παράλληλα, περιλαμβάνονται τα ονόματα και τα στοιχεία των 

προσώπων που απαρτίζουν το πρώτο Διοικητικού Συμβουλίου που διοικεί 

την εταιρεία μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέλευσης.  

11. Ελεγκτές:Προκειμένου να προστατευτούν τα συμφέροντα των επενδυτών, ο 

νόμος προβλέπει την καθιέρωση αποτελεσματικών ελέγχων της διοίκησης 

και της διαχείρισης της Α.Ε., τόσο εσωτερικών και όσο εξωτερικών. 

Σύμφωνα με την νομοθεσία23, ο εξωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι τακτικός 

ή έκτακτος, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος αφορά την διαχείριση και λειτουργία 

της διοίκησης και μπορεί να είναι προαιρετικός ή υποχρεωτικός24. Στο 

καταστατικό της Α.Ε. καθορίζεται ο τρόπος εκλογής των ελεγκτών, οι 

αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις τους, ενώ παράλληλα αναγράφονται τα 

ονόματα των ελεγκτών που θα ελέγξουν των πρώτη διαχειριστική χρήση. 

12. Δικαιώματα των μετόχων: Το δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων 

προσδιορίζεται από το ποσοστό συμμετοχής των μετόχων στο μετοχικό 

κεφάλαιο. 

13. Ισολογισμός και διάθεση κερδών:Προσδιορίζεται ο χρόνος κλεισίματος του 

ισολογισμού και ο τρόπος διάθεσης των κερδών. 

14. Λύση – Εκκαθάριση: Οι λόγοι λύσης της Α.Ε. θεσπίζονται από τον 

Ν.2190/1920 και συνιστούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου που δεν 

επιτρέπεται να καταργηθούν ή να αλλοιωθούν ως προς το περιεχόμενό τους 

                                                           
22Καραγιώργος, Θ. (2014): Λογιστική Εταιρειών & Φορολογία Εισοδήματος, Θεσσαλονίκη: εκδ. Αφοί 
Καραγιώργου Ο.Ε. σελ. 213 
23Άρθρα 36-38 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 45-46 του Ν. 3604/2007 
24Παπαδάτου, Θ. & Πομόνης, Ν. (2006): Λογιστική των Εμπορικών Εταιρειών, Αθήνα: εκδ. Σταμούλη, 
σελ. 196-200 
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με ρήτρα αρχικού ή τροποποιημένου καταστατικού25. Σύμφωνα με το άρθρο 

47 του Ν. 2190/1920, οι κυριότεροι λόγοι λύσης της Α.Ε. είναι: α) η πάροδος 

του χρόνου διάρκειας της Α.Ε. που ορίζεται από το καταστατικό της, β) με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 29 

παρ. 3 και 31 παρ. 2 Ν.2190, γ) η κήρυξης της Α.Ε. σε πτώχευση, δ) με 

δικαστική απόφαση μετά από αίτηση αυτού που έχει έννομο συμφέρον και ε) 

με δικαστική απόφαση μετά από αίτηση των μετόχων. Τη λύση της Α.Ε. 

ακολουθεί η εκκαθάριση. Σκοπός της εκκαθάρισης της Α.Ε. είναι η είσπραξη 

των εταιρικών απαιτήσεων, η πληρωμή των εταιρικών οφειλών και η διανομή 

του προϊόντος της εκκαθάρισης στους μετόχους. Αν η λύση οφείλεται στη 

πάροδο του χρόνου διάρκειας της Α.Ε. που ορίζεται στο καταστατικό, το 

Διοικητικό Συμβούλιο εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, εφόσον το καταστατικό δεν 

ορίζει διαφορετικά, μέχρι να διοριστεί εκκαθαριστής από τη Γενική 

συνέλευση. Στην περίπτωση που η εταιρεία λύεται με δικαστική απόφαση, ο 

εκκαθαριστής ορίζεται από το δικαστήριο26.  

1.2. Μετοχικό Κεφάλαιο 

 Το κεφάλαιο της Ανώνυμης Εταιρείας είναι το σταθερό ποσό των 

περιουσιακών στοιχείων που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεσή της και διαιρείται σε 

μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και ενσωματώνονται σε τίτλους 

μιας ή περισσότερων μετοχών27. Το μετοχικό κεφάλαιο είναι μια αφηρημένη 

μαθηματική ποσότητα και μπορεί να μεταβληθεί μόνο σύμφωνα με τις προϋποθέσεις 

που περιγράφει ο νόμος. Εκφράζεται κατά κανόνα σε εγχώριο νόμισμα και μετά την 

ένταξη της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, οι Α.Ε. μετέβαλαν το 

ποσό των κεφαλαίων τους από δραχμές σε ευρώ28.  

 Το κεφάλαιο έχει πρωταρχική σημασία για την Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς 

αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για τους εταιρικούς δανειστές. Για το λόγο αυτό, ο 

νόμος προσπαθεί να διασφαλίσει την ύπαρξη και τη διατήρηση του μετοχικού 

κεφαλαίου σε όλη τη διάρκεια της εταιρείας29. Σύμφωνα με τη νομολογία και μετά 

την πράξη νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 240 Α΄) που ψηφίστηκε 2012, το 
                                                           
25Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 639 
26Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 657-659 
27Άρθρο 8β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 
28Ν. 2842/2000 
29Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 153 
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κατώτατο όριο του μετοχικού κεφαλαίου Α.Ε. ορίστηκε στις 24000€ (από 60000€), 

ολοσχερώς καταβεβλημένο κατά τη σύσταση της εταιρείας30. Η κάλυψη του 

εταιρικού κεφαλαίου, η ανάληψη δηλαδή της υποχρέωσης για την καταβολή 

εισφοράς ίσης προς την αξία μιας ή περισσότερων μετοχών, πρέπει να είναι για όλες 

τις μετοχές για ολόκληρη την ονομαστική τους αξία και την αναλαμβάνουν ένας ή 

περισσότεροι ιδρυτές ή το κοινό με δημόσια εγγραφή. Η κάλυψη μπορεί να είναι α) 

άμεση ή ιδιωτική και β) διαδοχική ή δημόσια31.   

 Εγγραφή είναι η ανάληψη της υποχρέωσης να καταβληθεί το ποσό που 

αντιστοιχεί στο κεφάλαιο ή σε τμήματα αυτού. Αποτελεί μια ιδιότυπη αμφοτεροβαρή 

σύμβαση ανάληψης μετοχών μέσω της οποίας εκείνος που εγγράφεται αναλαμβάνει 

την υποχρέωση να καταβάλει τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Οι σημαντικότεροι 

περιορισμοί στους οποίους υπόκειται η κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια 

εγγραφή είναι: α) να πληροί η εταιρεία τις προϋποθέσεις του ν.3371/2005, β) να γίνει 

υποχρεωτικά μέσω πιστωτικού ιδρύματος, γ) να εξασφαλιστεί ειδική άδεια από την 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δ) η εταιρεία δεν μπορεί να αναλαμβάνει την κάλυψη 

δικών της μετοχών και ε) σε περίπτωση που τις μετοχές της εταιρείας έχει αναλάβει 

πρόσωπο που ενεργεί με το δικό του όνομα, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας 

θεωρείται ότι τις ανέλαβε για δικό του λογαριασμό32.  

 Η καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 2 

μήνες από τη δημοσίευση των συστατικών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας και ο 

τρόπος καταβολής ορίζεται από το καταστατικό33. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του 

Ν.2190/1920, επιτρέπεται η μερική καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή η 

καταβολή ενός ορισμένου ποσού κατά τη σύσταση της εταιρείας και η τμηματική 

καταβολή της ονομαστικής αξίας της μετοχής με ταυτόχρονη ανάληψη από κάθε 

μέτοχο της υποχρέωσης για καταβολή της υπόλοιπης αξίας μεταγενέστερα σύμφωνα 

με όσα ορίζει το καταστατικό. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου η εισφορά είναι σε 

είδος ή πρόκειται για εταιρεία με μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά34.  

                                                           
30Άρθρο 8 του Ν. 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 της από 12/12/2012 Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου ΦΕΚ Α’ 240 
31Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 155-158 
32Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 158-159 
33Άρθρο 11 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 3604/2007 
34Άρθρο 12 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3604/2007 
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Η τμηματική καταβολή έχει ως στόχο να διευκολύνει τη συγκέντρωση 

χρηματικών ποσών για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρείας, υπό την προϋπόθεση 

ότι35: α) ο χρόνος που μια μετοχή μπορεί να παραμένει μερικά καταβλημένη δεν 

υπερβαίνει τα 5 έτη, β) το τμήμα της αξίας της που έχει καταβληθεί δεν μπορεί να 

είναι κατώτερο των 0,30 €, γ) οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι την 

αποπληρωμή τους, δ) αν κάποιος από τους μεταβιβάσει κάποια μετοχή που δεν έχει 

αποπληρωθεί, ευθύνεται αλληλέγγυα με το νέο της κύριο για το οφειλόμενο τμήμα 

της μετοχής για μια διετία από τη χρονολογία που έγινε η εγγραφή στα βιβλία της 

εταιρείας, ε) 3 μήνες μετά τη λήξη κάθε προθεσμίας, που δημοσιεύθηκε τουλάχιστον 

σε 2 ημερήσιες εφημερίδες προς καταβολή τιμήματος της αξίας των μετοχών, οι 

μετοχές των οποίων η δόση δεν καταβλήθηκε καθίστανται αυτοδίκαια άκυρες και η 

εταιρεία υποχρεούται σε ένα μήνα από τη λήξη του τριμήνου να προχωρήσει σε 

πώληση νέων μετοχών, όσες και εκείνες που ακυρώθηκαν, στ) σε κάθε όψη της 

μετοχής αναγράφονται οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν.2190/1920 και οι διατάξεις 

του καταστατικού, ζ) σε κάθε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο που 

αναφέρεται το ονομαστικό κεφάλαιο, πρέπει να μνημονεύεται αμέσως και το 

καταβεβλημένο κεφάλαιο και η) πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης για πληρωμή 

της τελευταίας οφειλόμενης δόσης δεν μπορεί να αποφασιστεί καμιά αύξηση 

κεφαλαίου εκτός και αν πρόκειται για αύξηση επιβαλλόμενη από διάταξη του νόμου.  

 Στο καταστατικό της εταιρείας περιγράφεται το ύψος και ο τρόπος καταβολής 

του μετοχικού κεφαλαίου36. Οι ιδρυτές της εταιρείας έχουν την ελευθερία στην 

επιλογή των εισφορών που θα δεχτεί η Α.Ε. Επομένως, αν υπάρχουν εισφορές σε 

είδος πρέπει να αναφέρεται στο καταστατικό η αξία τους και πρέπει να ορίζεται 

πόσες μετοχές καλύπτονται με χρήμα και πόσες με είδος37. Στην περίπτωση της 

εισφοράς σε είδος και προκειμένου να εξασφαλιστεί ο σχηματισμός πραγματικού 

εταιρικού κεφαλαίου, ο νόμος επιβάλλει ακριβή έλεγχο των εισφορών από ειδική 

εκτιμητική επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης, η γνώμη της οποίας έχει 

συμβουλευτικό χαρακτήρα και εξαρτάται από τη διοικητική αρχή αν θα τη υιοθετήσει 

ή θα την απορρίψει. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με πράξη του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και μέσα σε 2 μήνες υποβάλλεται στο υπουργείο η έκθεση της επιτροπής 

και κοινοποιείται ταυτόχρονα στην ενδιαφερόμενη εταιρεία.Η έκθεση αυτή ορίζει το 

                                                           
35Άρθρο 12 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3604/2007 
36Άρθρο 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 3604/2007 
37Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 166 
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ελάχιστο των υποχρεώσεων του μετόχου που εισφέρει σε είδος και πρέπει να περιέχει 

την περιγραφή κάθε εισφοράς, τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν και 

την πιστοποίηση του αν οι αξίες αυτές ανταποκρίνονται στον αριθμό και στην 

ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν. Με την τροποποίηση του 

ν.2190/1920 από το ν. 3604/2007, η εκτίμηση των εταιρικών εισφορών σε είδος 

μπορεί πλέον να γίνεται από ορκωτούς ελεγκτές ή μέλη του Σώματος Ορκωτών 

Εκτιμητών, με επιλογή των ιδρυτών κατά το στάδιο ίδρυσης38.  

 Οι μετοχές είναι αξιόγραφα που αντιστοιχούν σε σταθερό ποσοστό του 

κεφαλαίου της Ανώνυμης Εταιρείας και είναι απρόσωπες, αυτοτελείς και αδιαίρετες. 

Κάθε μετοχή έχει α) μια ονομαστική αξία, εκείνη δηλαδή που αναγράφεται στον 

τίτλο της και δηλώνει το τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί και δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα 100€ ούτε να είναι κατώτερη των 0,30€39, β) μια λογιστική 

αξία, η οποία προκύπτει από τη διαίρεση του συνόλου των ίδιων κεφαλαίων 

(καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο + διαφορές από εκδόσεις υπέρ το άρτιο + 

αποθεματικά +αποτελέσματα εις νέο) και των προβλέψεων προς τον συνολικό αριθμό 

των μετοχών σε κυκλοφορία, γ) μια πραγματική αξία που προκύπτει από τη 

διαίρεση της καθαρής θέσης συν τη φήμη και πελατεία, προς το συνολικό αριθμό των 

μετοχών, δ) μια χρηματιστηριακή αξία που διαμορφώνεται στην οργανωμένη αγορά 

μέσω της προσφοράς και ζήτησης και ε) μια αξία ρευστοποίησης που αποτελεί το 

ποσό που αναλογεί σε κάθε μετοχή από το καθαρό προϊόν εκκαθάρισης της 

περιουσίας της Α.Ε.40.  

 Οι μετοχές διακρίνονται σε πολλές κατηγορίες οι κυριότερες από τις οποίες 

είναι οι εξής41: 

 Ονομαστικές μετοχές 

Καλούνται οι μετοχές που αναγράφουν το όνομα του δικαιούχου. Σύμφωνα με 

την νομοθεσία, μια σειρά ανώνυμων εταιρειών, όπως τράπεζες, ασφαλιστικοί 

οργανισμοί, σιδηρόδρομοι, αεροπορικές εταιρίες, διανομείς φυσικού αερίου, 

παραγωγοί και διανομείς ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης και αποχέτευσης, 

                                                           
38Άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του Ν. 3604/2007 
39Άρθρο 14 του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 11 του Ν. 2842/2000 
40Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 217-224, Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 373-375 
41Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 368-371, Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 234-273 
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τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και κατασκευάστριες πολεμικού υλικού, είναι 

υποχρεωμένες να εκδίδουν ονομαστικές μετοχές42.  

 Ανώνυμες μετοχές 

Πρόκειται για μετοχές που δεν αναγράφουν το όνομα του δικαιούχου και 

μπορεί να είναι αντικείμενο χρησικτησίας ή και δωρεάς. 

 Κοινές μετοχές 

Είναι οι μετοχές που παρέχουν ίσα δικαιώματα και δίνουν τη δυνατότητα 

συμμετοχής στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, στη διανομή των κερδών και στις 

αποφάσεις της εταιρείας 

 Προνομιούχες μετοχές 

Πρόκειται για μετοχές που ορίζονται από το καταστατικό ως προνομιούχες 

και παρέχουν περισσότερα δικαιώματα από τις κοινές μετοχές. Οι κάτοχοι 

προνομιούχων μετοχών δικαιούνται να προχωρήσουν σε μερική ή ολική απόληψη του 

διανεμόμενου μερίσματος, πριν από τις κοινές μετοχές, κατά τη διάρκεια της 

τρέχουσας ή και προηγούμενων χρήσεων κατά τις οποίες δεν έγινε διανομή 

μερίσματος. Παράλληλα, δικαιούνται προνομιακής απόδοσης του καταβληθέντος 

κεφαλαίου σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας. Διακρίνονται σε 

προνομιούχες μετοχές με ψήφο και χωρίς ψήφο, οι οποίες διαφέρουν από τις κοινές 

μετοχές καθώς δεν παρέχουν δικαίωμα ψήφου, ωστόσο παρέχουν στους 

προνομιούχους μετόχους το δικαίωμα απόληψης ορισμένου τόκου αν δεν υπάρξουν 

κέρδη ή αν αυτά δεν επαρκούν για τη διανομή πρώτου μερίσματος.  

Οι προνομιούχες μετοχές μπορούν να εκδοθούν και ως μετατρέψιμες σε 

κοινές μετοχές είτε υποχρεωτικά αν ορίζεται από το καταστατικό, είτε με άσκηση 

σχετικού δικαιώματος του μετόχου και ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των κοινών μετόχων που λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του εκπροσωπούμενου 

κοινού κεφαλαίου. Η κατάργηση ή ο περιορισμός του προνομίου επιτρέπεται ύστερα 

                                                           
42Άρθρο 11α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του Ν. 2339/1995 
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από απόφαση της ιδιαίτερης γενικής συνέλευσης των προνομιούχων μετόχων και 

λαμβάνεται με πλειοψηφία 2/3 του εκπροσωπούμενου προνομιούχου κεφαλαίου43.  

 Μετοχές Επικαρπίας 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί με απόφασή της, είτε αυτό προβλέπεται από το 

καταστατικό της εταιρείας, είτε όχι, να προβεί σε ολική ή μερική απόσβεση του 

μετοχικού κεφαλαίου, χωρίς αυτή η απόσβεση να αποτελεί μείωση του κεφαλαίου. Η 

απόσβεση αυτή γίνεται με καταβολή στους μετόχους της εταιρείας μέρους ή του 

συνόλου της ονομαστικής αξίας των μετοχών τους, χωρίς αυτό να αποτελεί 

επιστροφή της αναλογίας των μετοχών αυτών στο μετοχικό κεφάλαιο ή την αναλογία 

του μέρους αυτών που έχουν καταβληθεί. Οι μέτοχοι αυτοί, διατηρούν τα δικαιώματά 

τους με εξαίρεση το δικαίωμα της επιστροφής της εισφοράς τους και το δικαίωμα 

συμμετοχής στη διανομή του μερίσματος44. 

 Δεσμευμένες μετοχές 

Το καταστατικό της Α.Ε. μπορεί να επιτρέπει την έκδοση δεσμευμένων 

ονομαστικών μετοχών, των οποίων η μεταβίβαση μπορεί να εξαρτάται από την 

έγκριση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου. Ακόμη, ορίζει τους 

λόγους που μπορεί να επιτρέπεται η άρνηση της έγκρισης ή άλλες μορφές 

περιορισμών μεταβίβασης μ’ εξαίρεση τη μεταβίβαση μετοχών αιτία θανάτου. 

Παράλληλα, το καταστατικό πρέπει να ορίζει τη διαδικασία, τους όρους και την 

προθεσμία εντός της οποίας η εταιρεία θα εγκρίνει τη μεταβίβαση ή θα προβεί στην 

υπόδειξη αγοραστή, αν παρέλθει η προθεσμία η μεταβίβαση των μετοχών είναι 

ελεύθερη45.  

 Εξαγοράσιμες μετοχές 

Το καταστατικό της Α.Ε. μπορεί να επιτρέπει την αύξηση κεφαλαίου με 

έκδοση εξαγοράσιμων μετοχών, οι οποίες μπορούν να εκδίδονται και ως 

προνομιούχες μετοχές με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η δυνατότητα εξαγοράς γίνεται 

κάτω από τις εξής προϋποθέσεις: α) η εξαγορά πρέπει να επιτρέπεται από το 

καταστατικό πριν από την ανάληψη των μετοχών που μπορούν να εξαγοραστούν, β) 

                                                           
43Άρθρο 3 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3604/2007 
44Άρθρο 15α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Π.Δ. 409/1986 
45Άρθρο 3 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 3604/2007 
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οι προς εξαγορά μετοχές πρέπει να έχουν εξοφληθεί πλήρως, γ) η εξαγορά μπορεί να 

γίνει με τη χρησιμοποίηση μόνο ποσών που μπορούν να διανεμηθούν σύμφωνα με το 

άρθρο 44α του ν.2190/1920, δ) ποσό ίσο με την ονομαστική αξία των μετοχών που 

εξαγοράστηκαν πρέπει να αποτελέσει μέρος αποθεματικού που δεν μπορεί να 

διανεμηθεί στους μετόχους και το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για την 

αύξηση του καταληφθέντος κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών, ε) όταν, 

λόγο εξαγοράς, προβλέπεται καταβολή πρόσθετου ποσού στους μετόχους, το ποσό 

αυτό μπορεί να καταβληθεί μόνο από τα ποσά που μπορούν να διανεμηθούν 

σύμφωνα με το άρθρο 44α του ν.2190/1920 ή από αποθεματικό διαφορετικό από το 

προβλεπόμενο στην παραπάνω περίπτωση και στ) η εξαγορά υποβάλλεται στις 

διατυπώσεις της δημοσιότητας46. 

Η μεταβίβαση ανώνυμων μετοχών γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που 

διέπουν τη μεταβίβαση των κινητών πραγμάτων, μέσω της απλής συμφωνίας και 

παραδόσεως είτε μέσω του Χρηματιστηρίου Αξιών είτε όχι. Η μεταβίβαση 

ονομαστικών μετοχώνεταιρειών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών, 

πραγματοποιείται με εγγραφή σε ειδικό βιβλίο της εταιρείας (βιβλίο μετοχών και 

μετόχων)χρονολογείται και υπογράφεται από τον μεταβιβάζοντα μέτοχο και εκείνον 

που αποκτά τις μετοχές ή τον πληρεξούσιό του. Μετά τη μεταβίβαση εκδίδεται νέος 

τίτλος ή επισημειώνεται από την εταιρεία στην υπάρχουσα μετοχή η μεταβίβαση και 

τα στοιχεία του μεταβιβάζοντος και του αποκτώντος. Τα στοιχεία αυτά 

καταχωρίζονται και στο βιβλίο μετοχών και ως μέτοχος έναντι της εταιρείας 

θεωρείται ο εγγεγραμμένος στο βιβλίο αυτό47. Παράλληλα, η μεταβίβαση είτε 

ονομαστικών είτε ανώνυμων μετοχών πραγματοποιείται αποκλειστικά με σύνταξη 

ιδιωτικού ή συμβολαιογραφικού εγγράφου, στο οποίο καταγράφονται τα παραπάνω 

στοιχεία μεταβίβασης48. 

Σε περίπτωση που οι ονομαστικές μετοχές των Α.Ε. είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών, δεν εκδίδονται τίτλοι, αλλά οι μετοχές αυτές 

καταχωρίζονται, χωρίς αύξοντες αριθμούς στα αρχεία της Ανώνυμης Εταιρείας 

Αποθετηρίων Τίτλων (άυλες μετοχές) και παρακολουθούνται με καταχωρήσεις στα 

                                                           
46Άρθρο 17β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του Ν. 3604/2007 
47Άρθρο 8β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 
48Άρθρο 15 του Ν. 2459/1997 
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αρχεία αυτά49. Μέτοχος των άυλων ονομαστικών μετοχών θεωρείται εκείνος που 

είναι εγγεγραμμένος στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας50. Η μεταβίβαση των μετοχών 

αυτών πραγματοποιείται μέσω του χρηματιστή που βεβαιώνει τη μεταβίβαση και 

αποστέλλει κατάσταση των μεταβιβαζομένων μετοχών στο γραφείο εκκαθάρισης του 

Χρηματιστηρίου Αξιών. Με τη σειρά του το Χρηματιστήριο Αξιών ενημερώνει τις 

Α.Ε. και εκείνες ενημερώνουν το βιβλίο μετόχων και μετοχών της εταιρείας χωρίς 

την υπογραφή των συμβαλλόμενων μερών51.  

Η εταιρεία μπορεί να διαθέσει μετοχές στο προσωπικό και τα μέλη του 

Διοικητικού της Συμβουλίου, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

μετόχων και με την προϋπόθεση το ποσό των μετοχών που διατίθενται να είναι 

μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. Η αγορά τους από το 

προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προαιρετική και απαιτείται 

να κοινοποιηθούν οι όροι διάθεσης και η τιμή απόκτησης, η οποία είναι χαμηλότερη 

από την αγοραία τους αξία, καθώς λειτουργούν ως κίνητρο απόδοσης. Η εταιρεία 

προκειμένου να διαθέσει τις μετοχές πρέπει να προβεί σε εξαγορά τους και εντός 12 

μηνών, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τους εργαζόμενους ή τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τότε οι μετοχές διατίθενται προς πώληση μέσα στο επόμενο 

12μηνο στο κοινό και αν πάλι δεν διατεθούν τότε ακυρώνονται52.  

Κατά την ίδρυση της Α.Ε. μπορεί να συμφωνηθεί, εφόσον προβλέπεται από 

το καταστατικό, ότι θα χορηγηθεί ως ανταμοιβή σε όλους ή μερικούς από τους 

ιδρυτές για τις ενέργειές τους σχετικά με τη σύσταση της εταιρείας, αριθμός 

ιδρυτικών τίτλων, οι οποίοι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 1/10 του αριθμού των 

μετοχών που εκδίδονται. Οι ιδρυτικοί τίτλοι δεν έχουν ονομαστική αξία και δεν 

δίνουν τη δυνατότητα συμμετοχής στη διοίκηση και διαχείριση της εταιρείας, όπως 

και στην περιουσία μετά την εκκαθάριση. Οι δικαιούχοι έχουν δικαίωμα απόληψης το 

πολύ 1/4 του τμήματος των καθαρών κερδών, μετά τις κρατήσεις για το τακτικό 

αποθεματικό και τη διανομή του πρώτου μερίσματος στους μετόχους. 10 χρόνια μετά 

την έκδοση κοινών ιδρυτικών τίτλων, η εταιρεία δικαιούται να τους εξαγοράσει και 

να τους ακυρώσει, σε τιμή που ορίζεται από το καταστατικό, η οποία όμως δεν 

μπορεί να είναι συνολικά για όλους τους τίτλους μεγαλύτερη από την τιμή 

                                                           
49Άρθρο 39 του Ν. 2396/1996 
50Άρθρο 47 του Ν. 2396/1996 
51Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 370 
52Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 371-372 
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κεφαλαιοποίησης προς 15% του κατά την τελευταία 3ετία πληρωθέντος ποσού στους 

ιδρυτικούς τίτλους μέσω μερίσματος53. 

1.3. Αποθεματικά 

Τα αποθεματικά είναι η συνολική αξία τω περιουσιακών στοιχείων που πρέπει 

να υπάρχουν στην εταιρεία πέρα από το εταιρικό κεφάλαιο, για να χρησιμοποιηθούν 

όπως ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό54. Αποτελούν συσσωρευμένα κέρδη που δεν 

διανέμονται αλλά ενισχύουν την καθαρή θέση της εταιρείας. Η εταιρεία 

υποχρεώνεται από το νόμο55 να διατηρεί αποθεματικά για την κάλυψη τυχόν 

μελλοντικών ζημιών, αλλά και για τη δημιουργία κεφαλαίου για επενδύσεις. Τα 

αποθεματικά διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες, οι κυριότερες από τις οποίες είναι 

οι εξής56: 

 Τακτικό Αποθεματικό 

Κάθε χρόνο το 1/20 των ετήσιων καθαρών κερδών των ανώνυμων εταιρειών 

παρακρατούνται για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η κράτηση αυτή 

επιβάλλεται από το νόμο και παύει να είναι υποχρεωτική, μόλις το αποθεματικό 

φτάσει το 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου57. Το τακτικό αποθεματικό κατατάσσεται στα 

υποχρεωτικά αποθεματικά όπως και στα ειδικά, καθώς προορίζεται κυρίως για την 

κάλυψη ζημιών και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό. Το 

καταστατικό της εταιρείας μπορεί να προβλέψει παρακράτηση ποσού μεγαλύτερου 

του 5% που προβλέπεται από το νόμο. Όταν γίνεται φορολογική αναμόρφωση των 

κερδών και ο φόρος εισοδήματος ή ζημίες προηγούμενων χρήσεων υπερκαλύπτουν 

το σύνολο των καθαρών κερδών της χρήσης, η εταιρεία δεν είναι υποχρεωμένη να 

δημιουργήσει τακτικό αποθεματικό. Το τακτικό αποθεματικό αποτελείται από ποσά 

που υπόκεινται σε φορολογία, καθώς σχηματίζεται από τα κέρδη χρήσεως, αφού 

αφαιρεθεί ο αναλογών επ’ αυτών φόρος εισοδήματος. 

 Αποθεματικά καταστατικού 

                                                           
53Άρθρο 15 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Π.Δ. 409/1986 
54Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 208 
55Άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 
56Καραγιώργος, Θ. (2014), σελ. 251-254, Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 439-441 
57Άρθρο 44 του Ν. 2190/1920 
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Το καταστατικό της Α.Ε. μπορεί να προβλέπει σχηματισμό αποθεματικού, με 

την προϋπόθεση ότι πρώτα θα αφαιρεθεί από τα καθαρά κέρδη το ποσό που 

παρακρατείται για το τακτικό αποθεματικό και τη διανομή του πρώτου μερίσματος.  

 Ειδικό Αποθεματικό 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή όπως μπορεί να προβλέπει το 

καταστατικό, μπορεί να σχηματιστεί ειδικό αποθεματικό που εξυπηρετεί ειδικούς 

σκοπούς της εταιρείας.  

 Έκτακτο Αποθεματικό 

Το έκτακτο αποθεματικό σχηματίζεται ύστερα από απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε σκοπό το αποφασίσει. 

 Αφανές Αποθεματικό 

Το αφανές αποθεματικό δεν εμφανίζεται σε ιδιαίτερο λογαριασμό 

αποθεματικού στον ισολογισμό και δεν μπορεί να εντοπιστεί ούτε σε λογαριασμούς 

του ενεργητικού. Η αποτίμηση των στοιχείων του ενεργητικού σε τιμή κτήσης δίνει 

τη δυνατότητα, μέσω της υπερεκτίμησης των ακινήτων ή υποτίμησης των 

εμπορευμάτων, να δημιουργηθούν αφανή αποθεματικά για την εταιρεία. Το ίδιο 

μπορεί να ισχύει και για λογαριασμούς του ενεργητικού όπως «Ασώματες 

ακινητοποιήσεις», που δεν είναι εύκολο να αποτιμηθούν. 

 Αφορολόγητο Αποθεματικό 

Το κράτος μπορεί να απαλλάξει για ένα χρονικό διάστηματις εταιρίες 

ορισμένων κλάδων ή περιοχών από το φόρο εισοδήματος των μη διανεμηθέντων 

κερδών για όσο χρόνο παραμείνουν στη μορφή αποθεματικών. Αυτό γίνεται 

προκειμένου να βοηθήσει στην ίδρυση νέων εταιρειών ή στην επέκταση των ήδη 

υφιστάμενων ή στην ανανέωση του εξοπλισμού τους, μέσω του σχηματισμού ενός 

αποθεματικού για μελλοντικές επενδύσεις. Ωστόσο, σε περίπτωση λύσης της 

εταιρείας ή τη διανομή των κερδών στους μετόχους, τα αποθεματικά αυτά θα 

φορολογηθούν αντίστοιχα.  

 Λανθάνον αποθεματικό 
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Το αποθεματικό αυτό δεν εμφανίζεται στον ισολογισμό σε ιδιαίτερο 

λογαριασμό, καθώς πρόκειται κυρίως για πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα οποία λόγο 

των αποσβέσεων εμφανίζονται με μηδενική αξία και με υπόλοιπο διάρκειας ζωής, 

δημιουργώντας ένα λανθάνον αποθεματικό με απροσδιόριστη αξία.  

1.4. Γενική Συνέλευση 

Η Γενική συνέλευση των μετόχων αποτελεί το ανώτατο όργανο58 της 

ανώνυμης εταιρείας που έχει το δικαίωμα να λαμβάνει αποφάσεις για θέματα που την 

αφορούν. Τα θέματα της γενικής συνέλευσης ορίζονται από τα άρθρα 25-35γ του 

νόμου 2190/1920. Συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της εταιρείας τουλάχιστον μια 

φορά σε κάθε εταιρική χρήση σε διάστημα 6 μηνών το πολύ από τη λήξη της 

εταιρικής χρήσης. Τα μέλη προσκαλούνται τουλάχιστον 20 μέρες πριν τη συνεδρίαση 

ανακοινώνοντάς τους την ημέρα, την ώρα, τον τόπο και τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης59. 

 Η πρόσκληση των μετόχων σε γενική συνέλευση δημοσιεύεται με τους εξής 

τρόπους60: α) με τοιχοκόλληση σε εμφανή θέση στην έδρα της εταιρείας, β) τη 

δημοσίευση στο τεύχος Ανώνυμων Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, 

γ) σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα και δ) σε μια ημερήσια οικονομική 

εφημερίδα. 

Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει όταν παρίσταται 

το 1/5 των μετόχων του καταβεβλημένου κεφαλαίου61, όταν δηλαδή παρίστανται 

μέτοχοι που εκπροσωπούν τον ελάχιστο αριθμό μετόχων που απαιτείται για την 

έγκυρη λήψη αποφάσεων. Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση 

συνέρχεται εντός είκοσι ημερών, αφού προσκληθούν οι μέτοχοι 10 ημέρες νωρίτερα. 

Οι Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων διακρίνονται σε62: 

 Τακτικές: Οι τακτικές συνελεύσεις συνέρχονται υποχρεωτικώς στην έδρα της 

εταιρείας, κάθε 6 μήνες, πριν τη λήξη κάθε εταιρικής χρήσης. Συγκαλείται 

από το Διοικητικό Συμβούλιο και η πρόσκληση δημοσιεύεται τουλάχιστον 20 

ημέρες νωρίτερα στον τύπο και 10 ημέρες νωρίτερα στο ΦΕΚ. 
                                                           
58Άρθρο 33 του Ν. 2190/1920 
59Άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3604/2007 
60Άρθρο 26 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 35 του Ν. 3604/2007 
61Άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3604/2007 
62Λεοντάρης, Μ. (2009), σελ. 205 
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 Έκτακτες: Κάθε συνέλευση που συνέρχεται εκτάκτως έπειτα από αίτηση 

κάποιων προσώπων που από το νόμο έχουν αυτό το δικαίωμα63.   

 Επαναληπτικές: Όταν για οποιαδήποτε λόγο πρέπει να επαναληφθεί μια 

πραγματοποιηθείσα γενική συνέλευση, τότε η διαδικασία προσκλήσεως είναι 

η ίδια με τη διαφορά ότι η ημερομηνία δημοσίευσης στον τύπο συντέμνεται σε 

δέκα ημέρες και σε πέντε ημέρες σε ΦΕΚ. 

 Καταστατικές: Καλούνται οι συνελεύσεις που συγκαλούνται προκειμένου οι 

μέτοχοι να πάρουν αποφάσεις που τροποποιούν κάποιο ή κάποια άρθρα του 

καταστατικού. Συνεπώς θα μπορούσε να είναι μια τακτική ή έκτακτη γενική 

συνέλευση. 

 Καθολικές: Καλείται η συνέλευση που εκπροσωπείται το σύνολο του 

μετοχικού κεφαλαίου και η σύγκλησή της είναι έγκυρη, έστω και αν δεν 

τηρήθηκαν οι προθεσμίες δημοσίευσης ή ακόμα και αν δεν δημοσιεύθηκε 

καθόλου πρόσκληση, εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που 

εκπροσωπούν το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου. 

 Αυτόκλητες: Είναι γενική συνέλευση των μετόχων, που συνέρχεται χωρίς 

καμιά ειδοποίηση ή πρόσκληση προς τους μετόχους και θεωρείται έγκυρη, 

εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται μέτοχοι που εκπροσωπούν το 

σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και κανείς δεν αντιλέγει στην 

πραγματοποίησή της και στη λήψη των αποφάσεων. 

Δικαίωμα σύγκλησης συνελεύσεως έχουν64: 

 τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας,  

 οι μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/5 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου 

έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Διοικητικό Συμβούλιο τη σύγκληση 

έκτακτης γενικής συνέλευσης, το οποίο οφείλει να τη συγκαλέσει εντός 45 

ημερών, 

 οι ελεγκτές της Α.Ε. δικαιούνται να ζητήσουν από τον πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, την 

οποία οφείλει να συγκαλέσει εντός 10 ημερών.  

                                                           
63Άρθρο 47 του Ν. 2190/1920 
64Λεοντάρης, Μ. (2009), σελ. 206 
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Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα ψήφου και διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση όλων 

των μετοχών που βρίσκονται στην ίδια θέση65. Το δικαίωμα ψήφου είναι αναφαίρετο 

και υποχρεωτικά ανάλογο προς το ποσοστό του κεφαλαίου, ενώ ούτε το καταστατικό, 

ούτε η Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να αφαιρέσουν αυτό 

το δικαίωμα από τους μετόχους ή να τους αποκλείσουν. Η Γενική Συνέλευση 

συγκαλείται μόνο από πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του μετόχου κατά το χρόνο 

της σύγκλησής της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των 

εκπροσωπούμενων ψήφων, δηλαδή το μισό και μια ψήφος66.  

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης κρίνονται άκυρες όταν λαμβάνονται 

κατά παράβαση του νόμου ή όταν θίγουν τα συμφέροντα μετόχων ή πιστωτών της 

εταιρείας. Ακυρώσιμες κρίνονται: α) οι αποφάσεις που ελήφθησαν με τρόπο που δεν 

είναι σύμφωνες με το νόμο, β) οι αποφάσεις που ελήφθησαν από γενική συνέλευση 

που δεν είχε συγκληθεί ή συγκροτηθεί νόμιμα, γ) οι αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς 

να παρασχεθούν οι οφειλόμενες πληροφορίες σύμφωνα με  το άρθρο 39 του Ν. 

2190/1920 και δ) οι αποφάσεις που ελήφθησαν κατά κατάχρηση της εξουσίας της 

πλειοψηφίας67. 

Δικαίωμα ακύρωσης μιας απόφασης έχουν και μπορούν να ζητήσουν68: α) οι 

μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/100 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, β) το 

Διοικητικό Συμβούλιο και γ) οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, 

εφόσον η απόφαση αφορά ζήτημα ποινικής δίωξης ή αποζημίωσης εναντίον του. 

Σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.2190/1920, η Γενική Συνέλευση είναι 

αποκλειστικά αρμόδια να αποφασίζει για τα εξής θέματα69: 

 Τροποποιήσεις καταστατικού, όπου υπάγεται και η αύξηση ή μείωση του 

εταιρικού κεφαλαίου, με την προϋπόθεση να μην απαγορεύονται από το ίδιο 

το καταστατικό 

 Εκλογή ή ανάκληση μελών του Διοικητικού συμβουλίου και των Ελεγκτών 

 Έγκριση του ισολογισμού της εταιρείας 

 Διάθεση των ετήσιων κερδών 

                                                           
65Άρθρο 30 του Ν. 2190/1920 
66Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 454 - 456 
67Άρθρο 35 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3604/2007 
68Άρθρο 35 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 3604/2007 
69Άρθρο 34 του Ν. 2190/1920 
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 Έκδοση δανείων με ομολογίες 

 Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή 

διάλυση της εταιρείας 

 Διορισμό των εκκαθαριστών 

 Απαλλαγή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από την 

ευθύνη για αποζημίωση και άσκηση της εταιρείας αγωγής 

 Χορήγηση αμοιβής ή αποζημίωσης σε μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 

1.5. Διοικητικό Συμβούλιο 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και την 

εκπροσώπηση της Ανώνυμης Εταιρείας70. Οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές κατά 

τη διάρκεια της θητείας του και ελέγχονται από τη Γενική Συνέλευση τουλάχιστον 

μια φορά το χρόνο. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να λαμβάνει αποφάσεις 

για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση, στη διαχείριση της περιουσίας και στην 

επιδίωξη των σκοπών της εταιρείας71.  

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τουλάχιστον τρία και η θητεία 

τους δεν μπορεί να υπερβεί τα έξι χρόνια72. Στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή 

των μελών του συμβουλίουαπό την τακτική Γενική Συνέλευση, εκλέγεταιο 

Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνοντας Σύμβουλος. Μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου έχουν δικαίωμα να διορισθούν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει 

το 18ο έτος της ηλικίας και δεν τελούν υπό απαγόρευση, είτε αλλοδαποί, είτε 

πρόσωπα που δεν είναι μέτοχοι της εταιρείας, όπως και νομικά πρόσωπα, τα οποία 

υποχρεούνται να ορίσουν ένα φυσικό πρόσωποπου θα τα εκπροσωπεί73. Όσον αφορά 

τα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. εισηγμένης στο Χρηματιστήριο, ισχύουν οι 

ειδικές διατάξεις του Ν. 3016/2002 και αποτελείται από εκτελεστικά μέλη που 

ασχολούνται με καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρείας και μη εκτελεστικά 

μέλη, τα οποία προάγουν όλα τα εταιρικά ζητήματα74. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Α.Ε., όταν το απαιτούν 

οι ανάγκες της εταιρείας ή ο νόμος ή το καταστατικό της. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται 

                                                           
70Άρθρο 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3604/2007 
71Άρθρο 22 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29 του Ν. 3604/2007 
72Άρθρο 19 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 26 του Ν. 3604/2007 
73Άρθρο 18 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3604/2007 
74Άρθρο 3 του Ν. 3016/2002 



26 
 

να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος (εκτός έδρας) τόπος, στην ημεδαπή ή στην 

αλλοδαπή, που μπορεί να συνεδριάζει εγκύρως το Διοικητικό Συμβούλιο.  

Παράλληλα, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη, αν 

αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του ή συμφωνούν όλα τα μέλη του75. 

Δικαίωμα να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο έχει ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής 

του με πρόσκληση που κοινοποιείται στα μέλη δύο τουλάχιστον ημέρες πριν από τη 

συνεδρίαση και όπου αναγράφονται με σαφήνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Παράλληλα, τη σύγκληση του συμβουλίου μπορούν να ζητήσουν με αίτησή τους από 

τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, δύο εκ των μελών του συμβουλίου και στην 

περίπτωση αυτή ο Πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει το Διοικητικό Συμβούλιο 

εντός 7 ημερών από την υποβολή της αίτησης76. 

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρούνται έγκυρες όταν στη 

συνεδρίαση παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα μισά μέλη συν ένα και ελάχιστο 

αριθμό παρόντων συμβούλων τους τρεις. Ωστόσο, η αντιπροσώπευση στο Διοικητικό 

Συμβούλιο δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν είναι μέλη αυτού77. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται εγκύρως με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 

αντιπροσωπευόμενων μελών και καταγράφονται στο βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων 

του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Οι αρμοδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνοψίζονται στις 

εξής78: α) αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, στη 

διαχείριση της περιουσίας της και την επιδίωξη του σκοπό της εταιρείας, β)μπορεί να 

ασκεί αγωγή, γ) εκπροσωπεί την Α.Ε. δικαστικά και εξωδικαστικά και ενεργεί 

συλλογικά, δ) παρέχει ειδική εντολή, πρακτικό που επέχει θέση συμβουλευτικού 

εγγράφου, προκειμένου να εκπροσωπηθεί η Α.Ε. στην άσκηση των ένδικων μέσων 

από τα καταστατικά της όργανα.  

Απαγορεύεται σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μετέχουν στη 

διεύθυνση της εταιρείας, όπως και στους διευθυντές της να μετέχουν ως ομόρρυθμοι 

εταίροι σε εταιρίες που επιδιώκουν τους ίδιους σκοπούς με την Α.Ε., χωρίς την άδεια 

                                                           
75Άρθρο 20 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3604/2007 
76Άρθρο 20 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 3604/2007 
77Άρθρο 21 του Ν. 2190/1920 
78Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 353 - 357 
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της Γενικής Συνέλευσης79. Παράλληλα, απαγορεύεται ο δανεισμός και η παροχή 

πιστώσεων ή εγγυήσεων από την εταιρεία σε μέλη του ΔιοικητικούΣυμβουλίου ή 

πρόσωπα που ασκούν έλεγχο, όπως και στους συγγενείς τους μέχρι τρίτου βαθμού, ή 

σε νομικά πρόσωπα που ελέγχονται από τους ανωτέρω. Κατ’ εξαίρεση, η παροχή 

εγγυήσεων ή άλλης ασφάλειας υπέρ των προσώπων αυτών γίνεται υπό συγκεκριμένες 

προϋποθέσεις προς όφελος της εταιρείας ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης80. 

Τέλος, η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ασυμβίβαστη με 

ορισμένα επαγγέλματα ή λειτουργήματα, όπως του βουλευτού, του δικηγόρου, του 

δικαστικού λειτουργού και του δημοσίου υπαλλήλου81.  

Όσον αφορά τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που μπορεί 

να εγκρίνει η Γενική Συνέλευση, αυτές διακρίνονται σε82: 

α) Αμοιβή επί των κερδών χρήσης: εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό 

της εταιρείας, ύστερα από την απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των 

μετόχων που εγκρίνει τον ισολογισμό, τα αποτελέσματα χρήσης και τη διάθεση 

κερδών και αφού έχει προηγηθεί παρακράτηση του φόρου εισοδήματος, του τακτικού 

αποθεματικού και του πρώτου μερίσματος, δίνεται αμοιβή ως ποσοστό των καθαρών 

κερδών της εταιρείας. 

β) Αμοιβή σύμφωνα με το καταστατικό ή με τη απόφαση της Γ.Σ.: Δίνεται στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ένα σταθερό ποσό ως αμοιβή, χωρίς να 

λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη ή οι ζημίες που παρουσιάζει η εταιρεία, αλλά σύμφωνα 

με το καταστατικό της εταιρείας, είτε ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων.  

γ) Αμοιβή λόγω ειδικής σχέσης: Η Γενική Συνέλευση μπορεί να εγκρίνει πρόσθετη 

αμοιβή υπό τη μορφή μισθού, στα μέλη εκείνα του Διοικητικού Συμβουλίου που 

προσφέρουν εργασία και πέρα από τα καθήκοντα τουως μέλη. 

 Τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων ευθύνονται απέναντι στην εταιρεία, για 

κάθε πταίσμα τους κατά την άσκηση των διοικητικών τους καθηκόντων και της 

διαχειριστικής τους εξουσίας, ακόμη και όταν η ζημιογόνα πράξη ή παράλειψή τους 

                                                           
79Άρθρο 23 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν. 3604/2007 
80Άρθρο 23α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 3604/2007 
81Λεοντάρης, Μ. (2009), σελ. 186 
82Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 380-381 



28 
 

αποτελεί αδικοπραξία. Κυρίως, ευθύνονται για παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις στον 

ισολογισμό, οι οποίες αποκρύπτουν την πραγματική κατάσταση της εταιρείας83.  

1.6. Ελεγκτές 

Εξωτερικός Έλεγχος 

Ο εξωτερικός έλεγχος της εταιρείας πραγματοποιείται από ελεγκτές που 

εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για ένα έτος με στόχο να ελέγχουν 

τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας και τον τρόπο διαχείρισης της 

εταιρείας από το Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορούν να είναι μέτοχοι της εταιρείας, 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εργαζόμενοί της, όπως επίσης και υπάλληλοι 

Ν.Π.Δ.Δ., τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Οι κυριότερες περιπτώσεις 

που αφορούν στον έλεγχο των Α.Ε. συνοψίζονται στις εξής84: 

 Τακτικός έλεγχος από Ορκωτούς Ελεγκτές – Λογιστές: Σύμφωνα με το 

άρθρο 36 του Ν.2190/1920, οι ανώνυμες εταιρίες που υπερβαίνουν τα 

αριθμητικά όρια των δυο από τα τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισμού 

2500000€, β) καθαρός κύκλος εργασιών 5000000€ και γ) μέσος όρος 

απασχολούμενου προσωπικού, κατά τη διάρκεια της χρήσης, 50 άτομα 

εκλέγουν υποχρεωτικά ελεγκτές από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών85.  

 Καταστατικό νεοϊδρυόμενης Α.Ε. με κεφάλαιο τουλάχιστον 3000000€: 

Σύμφωνα με το καταστατικό μιας νεοϊδρυόμενης Α.Ε., οι ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης ελέγχονται από Ορκωτό Ελεγκτή – 

Λογιστή 

 Τακτικός έλεγχος από μη Ορκωτούς Ελεγκτές: Α.Ε. με ετήσιο κύκλο 

εργασιών πάνω από 1000000€, αλλά δεν υπερβαίνουν τα δυο από τα τρία 

κριτήρια του άρθρου 42α του Ν.2190/1920 ελέγχονται από δυο τουλάχιστον 

Ελεγκτές κατόχους άδειας επαγγέλματος Λογιστή – Φοροτεχνικού Α΄ τάξεως, 

πτυχιούχοι ανώτατων σχολών και μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος ή από έναν Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή.  

                                                           
83Άρθρο 22α του Ν. 2190/1920, όπως προστέθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3873/2010 
84Λεοντάρης, Μ. (2009), σελ. 228-229 
85Άρθρο 36 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 3604/2007 
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 Μη χρήση Ελεγκτών – Λογιστών: οι Α.Ε. με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι 

1000000€, έχουν τη δυνατότητα να μην υποβάλλουν τις ετήσιες οικονομικές 

καταστάσεις στον έλεγχο ενός Ελεγκτή. 

Οι Ελεγκτές (Ορκωτοί και μη) μπορούν να επαναδιορίζονται το πολύ για 5 

συνεχόμενες εταιρικές χρήσεις, ενώ μπορούν να διοριστούν ξανά μετά από δυο 

πλήρεις χρήσεις. Ο διορισμός τους γίνεται από τη Γενική Συνέλευση (τακτική ή και 

έκτακτη), ενώ δεν επιτρέπεται διορισμός ως ελεγκτών προσώπων που είναι86: α) 

ιδρυτές ή μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή μέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου ή συγγενείς αυτών, β) υπάλληλοι της εταιρείας ή 

εξαρτημένης προς αυτήν εταιρείας, γ) δημόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι νομικών 

προσώπων δημοσίου δικαίου, τραπεζών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. 

Οφείλουν καθ’ όλη τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης να παρακολουθούν τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας. Παράλληλα, έχουν την 

υποχρέωση να κάνουν κάθε αναγκαία υπόδειξη στο διοικητικό συμβούλιο και να 

αναφέρονται στην εποπτεύουσα αρχή σε περίπτωση παραβίασης του νόμου ή του 

καταστατικού, όπως επίσης και την υποχρέωση να παρίστανται στη γενική 

συνέλευση και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετικά με τον έλεγχο που 

διενήργησαν στα βιβλία και τον ισολογισμό της εταιρείας87. Όσον αφορά στην 

ευθύνη τους απέναντι στην εταιρεία, οι ελεγκτές ευθύνονται για κάθε πταίσμα και 

είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν αποζημίωση, ενώ σε περίπτωση που από αμέλεια 

θεώρησαν ως νόμιμο ισολογισμό που συντάχθηκε παρά το νόμο ή το καταστατικό, 

τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι τριών μηνών και με χρηματική ποινή τουλάχιστον 

1000 ευρώ ή με μια των ποινών αυτών88. 

Μετά τη λήξη της χρήσεως, αφού ελέγξουν τον ισολογισμό και το 

λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως, οι ελεγκτές συντάσσουν επ’ αυτών έκθεση, 

την οποία υποβάλλουν στη γενική συνέλευση των μετόχων, όπου αναφέρονται τα 

πορίσματα του ελέγχου που διενήργησαν σε όλη τη διάρκεια της χρήσεως και όχι 

                                                           
86Άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 
87Άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 
88Άρθρο 57 και 63β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Π.Δ. 498/1987 
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μόνο στον ισολογισμό. Σύμφωνα με το νόμο89, στην έκθεση των ελεγκτών είναι 

απαραίτητο να αναγράφονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

1. Αν τα αρμόδια πρόσωπα της εταιρείας έδωσαν στους ελεγκτές όλες τις 

πληροφορίες που είχαν ανάγκη για να επιτελέσουν το έργο τους. 

2. Αν οι ελεγκτές έλαβαν γνώση του απολογισμού των εργασιών των 

υποκαταστημάτων της εταιρείας. 

3. Αν τηρείται κανονικά λογαριασμός κόστους παραγωγής (αφορά βιομηχανικές 

εταιρίες) 

4. Αν άλλαξε η μέθοδος απογραφής σε σχέση με την προηγούμενη χρήση 

Εσωτερικός Έλεγχος 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά στον έλεγχο που συντελείται από τα ίδια τα 

όργανα της εταιρείας στο πλαίσιο της καλής διακυβέρνησης. Αποτελεί 

συμπληρωματικό είδος ελέγχου της Α.Ε. και παρέχει άμεση και αντικειμενική 

πληροφόρηση προς τη διοίκηση σχετικά με τη λειτουργία της εταιρείας. Οι 

βασικότεροι λόγοι για τους οποίους διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος αφορά90: 

 Την προστασία της εταιρικής περιουσίας από αναποτελεσματική χρήση 

 Την εξασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών 

 Την εφαρμογή της πολιτικής της εταιρείας 

 Την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των τμημάτων της 

εταιρείας 

Όταν μια εταιρεία επιθυμεί να εισαγάγει τις μετοχές ή άλλες κινητές αξίες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών πρέπει να διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και να 

πραγματοποιείται εσωτερικός έλεγχος από ειδική υπηρεσία της εταιρείας91. Οι 

ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται σε 

καμία υπηρεσιακή μονάδα και εποπτεύονται από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη 

του Διοικητικού Συμβουλίου. Διορίζονται από το Διοικητικό συμβούλιο και είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Κατά την άσκηση δικαιούνται να λάβουν 

γνώση οποιουδήποτε εγγράφου, βιβλίου, λογαριασμού, αρχείου ή χαρτοφυλακίου και 

η διοίκηση οφείλει να τους παρέχει όλα τα μέσα που θα διευκολύνουν με κάθε τρόπο 

                                                           
89Άρθρο 37 του Ν. 2190/1920 
90Meigs, W.R., Larsen, E.J. & Meigs, R.F. (1984): Ελεγκτική, Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση 
91Άρθρο 6 του Ν. 3016/2002 
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το έργο τους92. Βάση νόμου, η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου έχει τις ακόλουθες 

αρμοδιότητες93: 

 Η παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρείας, καθώς και την 

εν γένη νομοθεσία που την αφορά 

 Η αναφορά στο Διοικητικό Συμβούλιο τυχόν περιπτώσεων σύγκρουσης 

ιδιωτικών συμφερόντων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή διευθυντικών 

στελεχών με τα συμφέροντα της εταιρείας 

 Η έγγραφη ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου μια φορά το 3μηνο για 

τον διενεργούμενο έλεγχο και η παράσταση κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των 

μετόχων 

 Η παροχή στοιχείων, ύστερα από έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, 

οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί εγγράφως από τις Εποπτικές Αρχές, η 

συνεργασία και η διευκόλυνση του έργου του ελέγχου και της εποπτείας 

1.7. Δικαιώματα μειοψηφίας 

Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν τουλάχιστον το 1/20 του καταβεβλημένου 

κεφαλαίου αποτελούν τη μειοψηφία των μετόχων μιας Α.Ε. Ωστόσο, σύμφωνα με τη 

νομολογία, έχουν μια σειρά από δικαιώματα στη διοίκηση της εταιρείας94. Με αίτησή 

τους στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση έκτακτης Γενικής 

Συνέλευσης και το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη 

Γενική Συνέλευση και να ορίσει ημέρα συνεδρίασης εντός 45 ημερών από την 

ημερομηνία επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο. Αντίστοιχα, ύστερα από αίτηση της 

μειοψηφίας, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να αναβάλει για μια φορά 

μόνο τη λήψη απόφασης και να ορίσει νέα προθεσμία συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης εντός 30 ημερών.  

Με αίτηση της μειοψηφίας 15 ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση, το 

Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξή της 

πρόσθετα θέματα, τα οποία πρέπει να δημοσιοποιούνται ή να κοινοποιούνται με 

                                                           
92Άρθρο 7 του Ν. 3016/2002, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του Ν.3091/2002 
93Άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 
94Άρθρο 39 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του Ν. 3604/2007 
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ευθύνη του συμβουλίου τουλάχιστον 7 ημέρες νωρίτερα95.  Παράλληλα, ύστερα από 

αίτηση οποιουδήποτε μετόχου στην εταιρεία 5 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, 

το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 

αιτούμενες συγκεκριμένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της εταιρείας. Ακόμη, οι 

μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου έχουν 

το δικαίωμα να ζητήσουν από το δικαστήριο έλεγχο της εταιρείας96.  

Ανάμεσα στο δικαιώματα της μειοψηφίας είναι και η εξαγορά των μετοχών 

της από την εταιρεία και μπορεί να ζητηθεί στις εξής περιπτώσεις97: α) αν η Γενική 

Συνέλευση αποφάσισε τη μεταφορά της έδρας της εταιρείας σε άλλο κράτος, β) αν η 

Γενική Συνέλευση αποφάσισε την εισαγωγή περιορισμών στη μεταβίβαση των 

μετοχών ή την αλλαγή του σκοπού της εταιρείας και γ) σε περιπτώσεις που προβλέπει 

το καταστατικό, με την προϋπόθεση ότι προβλέπει και σχετική προθεσμία για την 

άσκηση της αγωγής. Παράλληλα, η μειοψηφία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από 

τον πλειοψηφούντα μέτοχο που διαθέτει το 95% του μετοχικού κεφαλαίου, να 

εξαγοράσει τις μετοχές της εταιρείας (sellout)98.Αντίστοιχα, ο νόμος δίνει το 

δικαίωμα και στον πλειοψηφούντα μέτοχο να εξαγοράσει τις μετοχές της μειοψηφίας 

(squeeze out)99, ρύθμιση που σκοπεύει στον εξαναγκασμό της οικειοθελούς 

αποχώρησης της μειοψηφίας από την εταιρεία.  

1.8. Βιβλία και Ετήσιες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 

Όλα τα εμπορικά βιβλία των ημεδαπών και αλλοδαπών Ανώνυμων Εταιρειών 

που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα πρέπει να τηρούνται στην ελληνική για λόγους 

διασφάλισης του ελέγχου100. Οι οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλει 

στο ΦΕΚ και στον τύπο ή την ιστοσελίδα είναι: α) ο ισολογισμός: μια συνοπτική 

απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας κατά το τέλος της εταιρικής 

χρήσης, β) η κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης: όπου εμφανίζονται τα έσοδα και 

τα έξοδα που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, ώστε από 

την από την αφαίρεση των μεν στα δε να προκύπτει το κέρδος ή η ζημία από τη 

χρήση, γ) ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων: αναγράφονται τα κέρδη ή οι ζημίες 

                                                           
95Άρθρο 39 παρ. 3 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 3 του Ν. 3884/2010 
96Άρθρο 40 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 49 του Ν. 3604/2007 
97Άρθρο 49α του Ν. 2190/1920 
98Άρθρο 49β του Ν. 2190/1920 
99Άρθρο 49γ του Ν. 2190/1920 
100Άρθρο 41 του Ν. 2190/1920 
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και προτείνεται η σειρά διάθεσης των κερδών ή η κάλυψη των ζημιώνκαι δ) το 

προσάρτημα: αναφέρεται σε διάφορες πρόσθετες πληροφορίες.  

Οι Α.Ε. που ελέγχονται από Ορκωτούς Λογιστές, έχουν την υποχρέωση να 

δημοσιεύσουν: α)το πιστοποιητικό ελέγχου και β) την κατάσταση Γενικής 

Εκμετάλλευσης που υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ. Σε περίπτωση που η Α.Ε. είναι 

εισηγμένη στο Χρηματιστήριο, πρέπει να καταρτίζεται και να υποβάλλεται: α) 

κατάσταση μεταβολών ίδιων κεφαλαίων και β) κατάσταση ταμειακών ροών. Τις 

παραπάνω καταστάσεις υπογράφουν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο 

διευθύνοντας σύμβουλος και ο υπεύθυνος για τη διεύθυνση του λογιστηρίου101. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, η Ανώνυμη Εταιρεία έχει 

την υποχρέωση να τηρεί βιβλία Γ’ Κατηγορίας θεωρημένα από τον προϊστάμενο της 

ΔΟΥ που ανήκει και τα οποία είναι τα εξής102: 

 Ισοζύγιο γενικού και αναλυτικού καθολικού 

 Ημερολόγιο εγγραφών ισολογισμού 

 Βιβλίο απογραφών και ισολογισμού 

 Βιβλίο αποθήκης 

 Βιβλίο επενδύσεων 

Αντίθετα, η εταιρεία υποχρεούται να τηρεί αθεώρητα σε καταστάσεις ή σε 

ηλεκτρονική μορφή α) το ημερολόγιο ταμειακών και συμψηφιστικών πράξεων και β) 

τα αναλυτικά καθολικά. Παράλληλα, σύμφωνα με το νόμο, είναι υποχρεωμένη να 

τηρεί μια σειρά από βιβλία, όπου καταχωρούνται οι αποφάσεις των οργάνων της 

εταιρείας όπως και στοιχεία που αφορούν τις μετοχές και τους μετόχους: α) Βιβλίο 

Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων103, β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού 

Συμβουλίου104, γ) Βιβλίο Μετοχών105 και δ) Βιβλίο Μετόχων. 

  

                                                           
101Καραγιώργος, Θ. (2014), σελ. 247 
102Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 386 
103Άρθρο 32 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 3604/2007 
104Άρθρο 20 του Ν. 2190/1920 
105Άρθρο 8β του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του Ν. 3604/2007 
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ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Για να μπορέσει μια εταιρεία να αναπτυχθεί, πρέπει να επενδύσει σε 

περιουσιακά στοιχεία, τα οποία θα της αποφέρουν καθαρά έσοδα και ρευστά 

διαθέσιμα. Οι βασικότεροι τρόποι που μπορεί να χρησιμοποιήσει μια εταιρεία 

προκειμένου να χρηματοδοτήσει την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, κινητών και 

ακίνητων, είναι μέσω α) του δανεισμού, β) της επανεπένδυσης των καθαρών κερδών 

ή γ) της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου106. Επομένως, η διοίκηση της εταιρείας 

καλείται όχι μόνο να επιλέξει τις πιο συμφέρουσες επενδύσεις, αλλά κυρίως να βρει 

τρόπους να της χρηματοδοτήσει, καθώς μια επένδυση σε κεφάλαια σήμερα, μπορεί 

να αποφέρει σημαντικές μελλοντικές αποδόσεις στην εταιρεία.  

Η χρηματοοικονομική διοίκηση μιας εταιρείας ασχολείται κυρίως με 3 

βασικές κατηγορίες αποφάσεων προκειμένου να εξυπηρετήσει το βασικότερο της 

στόχο, ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση της αξίας των μετοχών της και της ίδιας της 

εταιρείας: α) αποφάσεις επένδυσης, β) αποφάσεις χρηματοδότησης και γ) 

μερισματική πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει107. 

Στο 2ο κεφάλαιο θα ξεκινήσουμε εξετάζοντας τις περιπτώσεις που αφορούν 

στη χρηματοδότηση της εταιρείας αξιοποιώντας τα Ίδια της Κεφάλαια και πιο 

συγκεκριμένα θα ασχοληθούμε με τις διάφορες μορφές αύξησης του μετοχικού 

κεφαλαίου. Στο 3ο κεφάλαιο, θα επιχειρήσουμε να εξετάσουμε τις εξωτερικές πηγές 

χρηματοδότησης της εταιρείας (ξένα κεφάλαια), όπως την έκδοση ομολογιών, τον 

τραπεζικό δανεισμό, τις επιχορηγήσεις και πιο σύγχρονες μορφές όπως τη 

χρηματοδοτική μίσθωση, την πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων και το 

κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών. Στο 4ο κεφάλαιο θα προχωρήσουμε σε μια 

αναφορά των εργαλείων που μας προσφέρονται για να αξιολογήσουμε την 

κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας, δηλαδή την αναλογία ξένων προς ίδια 

κεφάλαια, όπως και κάποιες θεωρίες και υποδείγματα σχετικά με την κεφαλαιακή 

διάρθρωση με τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. 

  

                                                           
106Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011): Principles of Corporate Finance, New York: McGraw-Hill 
Companies, p. 30 
107Βασιλείου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008): Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αθήνα:Rosili, σελ. 5-6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

2. ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Τα κέρδη της Ανώνυμης Εταιρείαςπροορίζονται, κατά κύριο λόγο,για τους 

μετόχους – επιχειρηματίες, καθώς οι Α.Ε. υποχρεούνται να διανέμουν κάθε χρόνο σε 

μετρητά τουλάχιστον το 35% των καθαρών κερδών μετά την αφαίρεση του τακτικού 

αποθεματικού108. Μπορούν, ωστόσο, να παραμείνουν στην εταιρεία και να 

χρησιμοποιηθούν για να χρηματοδοτήσουν τους σκοπούς της. Τα αδιανέμητα κέρδη 

δεν πρέπει, όμως, να συγχέονται με τα αποθεματικά, καθώς αποτελούν κάτι το 

ξεχωριστό, αφού παραμένουν στον ισολογισμό, μεταφερόμενα «εις νέον» και 

αποτελούν έναν από τους τρόπους αυτοχρηματοδότησης της επιχείρησης.Τα καθαρά 

κέρδη της εταιρείας προκύπτουν από την διαφορά των πραγματοποιηθέντων 

ακαθάριστων κερδών και κάθε εξόδου, κάθε ζημίας, των αποσβέσεων που 

προβλέπονται από το νόμο και κάθε άλλου εταιρικού βάρους. Σύμφωνα με το νόμο, 

τα καθαρά κέρδη διατίθενται όπως ορίζει το καταστατικό, αφού αφαιρεθεί το τακτικό 

αποθεματικό που ορίζει ο νόμος ή το καταστατικό και παρακρατηθεί το απαιτούμενο 

ποσό για την κατανομή μερίσματος109. 

2.1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

Ένας από τους δυναμικότερους και αποτελεσματικότερους τρόπους 

χρηματοδότησης της Ανώνυμης Εταιρείας είναι μέσω της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου δίνει τη δυνατότητα στην εταιρεία να 

αποκτήσει νέα περιουσιακά στοιχεία για να επεκτείνει τις δραστηριότητές της ή να 

καλύψει τυχόν ζημίες. Χρειάζεται, ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή από την πλευρά των 

μετόχων καθώς η έκδοση νέων μετόχων μπορεί να ανατρέψει την ισχυρή θέση τους 

στην εταιρεία και να περιορίσει τα δικαιώματά τους στην εκκαθάριση, ειδικότερα αν 

η εταιρεία έχει μεγάλα αποθεματικά. Με την ανάληψη των μετοχών, μπορεί να 

προκύψει βαθιά αλλοίωση της μετοχικής σχέσης, καθώς νέοι μέτοχοι αποκτούν 

δικαιώματα και μπορεί να προκύψει απώλεια της πλειοψηφίας. Το δικαίωμα 

προτίμησης ουσιαστικά αποτελεί θεσμική εγγύηση για τους μετόχους ότι έχουν το 

δικαίωμα να διατηρήσουν αναλλοίωτη τη δυναμική τους θέση στην εταιρεία και να 

                                                           
108Άρθρο 3 του Ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 876/1979 
109Άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 2339/1995 
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αποτρέψουν την αποδυνάμωση της ψήφου τους110.Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

διακρίνεται σε πραγματική και ονομαστική. Στην περίπτωση της πραγματικής 

αύξησης μετοχικού κεφαλαίου αυξάνεται τόσο το κεφάλαιο, όσο και η εταιρική 

περιουσία. Αντίθετα, με την ονομαστική αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αυξάνεται 

μόνο το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και όχι η εταιρική περιουσία.  

Το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να ορίζει ότι κατά την πρώτη 5ετία από 

τη σύστασή της, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η εταιρεία μπορεί να αυξήσει 

το μετοχικό της κεφάλαιο μερικά ή ολικά με την έκδοση νέων μετοχών, μέχρι το 

πενταπλάσιο του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου111. Παράλληλα, και το Διοικητικό 

Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα, αν προβλέπεται από το καταστατικό της εταιρείας, να 

αποφασίσει με πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον των μελών της να προχωρήσει σε 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μερικά ή ολικά, με έκδοση νέων μετοχών για ποσό που 

δεν μπορεί να υπερβεί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο112. Ωστόσο, αν τα αποθεματικά 

της εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, τότε 

για την αύξησή του απαιτείται η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης113. Η απόφαση 

του αρμόδιου οργάνου για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να αναφέρει το ποσό 

της αύξησης του κεφαλαίου, τον τρόπο κάλυψης, τον αριθμό και το είδος των 

μετοχών που θα εκδοθούν, την ονομαστική τους αξία και την τιμή διάθεσης, όπως και 

την προθεσμία κάλυψης114.  

Οι ανωτέρω δυο περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου δεν απαιτούν 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας. Αφού κατατεθεί το πρακτικό της 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού συμβουλίου αντίστοιχα στο 

Γ.Ε.ΜΗ και εκδοθεί σχετική εγκριτική απόφαση, η οποία καταχωρείται στο Μητρώο 

Ανώνυμων Εταιρειών, δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

Ωστόσο, κατά κύριο λόγο η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου επιτρέπεται μόνο 

κατόπιν τροποποίησης του καταστατικού της εταιρείας και τα στάδια που 

ακολουθούνται είναι τα εξής115: 

                                                           
110Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 181-183 
111Άρθρο 13 παρ. 2 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2339/1995 
112Άρθρο 13 παρ. 1 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3159/2003 
113Άρθρο 13 παρ. 4 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 2339/1995 
114Άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
115Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 450-451 
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 Συγκαλείται καταστατική Γενική Συνέλευση, όπου απαιτείται απαρτία των 

2/3 των μετόχων που κατέχουν το μετοχικό κεφάλαιο και λαμβάνεται 

απόφαση με πλειοψηφία 2/3 του παριστάμενου μετοχικού κεφαλαίου. Η 

Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο116 

να αποφασίσει αυτό για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ή και για το 

επιτόκιο και τον τρόπο προσδιορισμού του σε περίπτωση έκδοσης 

μετοχών με δικαίωμα απόληψης τόκου, σε χρονικό διάστημα που ορίζει η 

Γενική Συνέλευση και δεν μπορεί να είναι πάνω από 1 έτος117.  

 Σε περίπτωση που γίνεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με εισφορά 

μετρητών, οι παλαιότεροι μέτοχοι έχουν το δικαίωμα να επιλεγούν πρώτοι 

στο δικαίωμα προτίμησης και στην ανάληψη των μετοχών 

 Μέσα σε διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης της 

Γενικής Συνέλευσης, οι μέτοχοι πρέπει να έχουν καταβάλει τις εισφορές 

τους και το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να συνεδριάσει προκειμένου να 

πιστοποιήσει αν έχουν καταβληθεί οι εισφορές των μετόχων. 

 Σε χρονικό διάστημα 2 μηνών από τη λήψη της απόφασης της Γενικής 

Συνέλευσης και αφού πιστοποιηθεί από ειδική συνεδρίαση των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, απαιτείται η τροποποίηση του καταστατικού και 

η έγκρισή του από το Γ.Ε.ΜΗ.  

 Τέλος, γίνεται δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

Δικαίωμα προτίμησης έχουν όλες οι κατηγορίες μετόχων και η άσκησή του 

υποδηλώνει τη πρόθεσή του μετόχου για ανάληψη νέων μετοχών, κυρίως με εισφορά 

μετρητών. Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με άσκηση δικαιώματος προτίμησης 

ακολουθεί την ίδια διαδικασία κάλυψης με εκείνη της ίδρυσης της εταιρείας. Οι 

μέτοχοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής του κεφαλαίου και στη συνέχεια 

προχωρούν στην καταβολή του και κατ’ επέκταση εκπλήρωση της υποχρέωσης που 

ανέλαβαν. Η κάλυψη του κεφαλαίου με μετρητά έχει περισσότερο στόχο τον 

περιορισμό της εταιρείας στην κάλυψη των μετοχών με άλλο τρόπο, παρά την άμεση 

καταβολή της αξίας των μετοχών118.  

                                                           
116Άρθρο 29 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του Ν. 3604/2007 
117Άρθρο 13 παρ. 6 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
118Σκαλίδης, Λ. & Βελέντζας Γ. (2013), σελ. 189-91 
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Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει ότι το καταστατικό μπορεί να επεκτείνει το 

δικαίωμα προτίμησης και σε περιπτώσεις όπου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 

γίνεται με εισφορές σε είδος ή με έκδοση ομολογιών μετατρέψιμων σε μετοχές. 

Παράλληλα, αν προβλέπεται από το καταστατικό και σε περίπτωση που η εταιρεία 

έχει εκδώσει περισσότερες κατηγορίες μετοχών, μπορεί να αποφασίσει αύξηση μόνο 

μιας κατηγορίας μετοχών και να δώσει το δικαίωμα προτίμησης στους μετόχους 

αυτής της κατηγορίας. Σε περίπτωση μη άσκησης του δικαιώματος από αυτούς, 

μπορεί να δώσει το δικαίωμα και στους υπόλοιπους μετόχους να αποφασίσουν σε 

χρονικό διάστημα τουλάχιστον 10 ημερών. Το δικαίωμα της προτίμησης πρέπει να 

ασκείται εντός της προθεσμίας που έχει ορίσει το αρμόδιο όργανο και δεν μπορεί να 

είναι μικρότερη των 15 ημερών, ούτε μπορεί να αρχίσει πριν τον προσδιορισμό της 

τιμής διάθεσης των νέων μετοχών με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι 

μετοχές που δεν έχουν αναληφθεί μετά το πέρας των προθεσμιών διατίθενται από το 

Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ελεύθερα σε τιμή όχι κατώτερη από εκείνη που 

καταβάλλουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι119.  

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία, ύστερα από εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου μέσω γραπτής 

έκθεσης, τον περιορισμό ή την κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης. Παρόλα 

αυτά, αν η αύξηση κεφαλαίου έχει σκοπό τη συμμετοχή του προσωπικού στο 

κεφάλαιο της εταιρείας120 ή αν οι μετοχές αναλαμβάνονται από πιστωτικά ιδρύματα ή 

επενδυτικές επιχειρήσεις, δεν υπάρχει αποκλεισμός από το δικαίωμα προτίμησης121.  

Το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί μερικώς με εισφορές σε μετρητά και 

μερικώς με εισφορές σε είδος. Ωστόσο, οι μέτοχοι που προχωρούν σε εισφορές σε 

είδος δεν μπορούν να συμμετέχουν και στην αύξηση με εισφορές σε μετρητά. 

Παράλληλα, οι εισφορές σε είδος πρέπει να αποτιμηθούν, όπως προβλέπει το άρθρο 9 

και 9α του Ν.2190/1920, πριν τη λήψη σχετικής απόφασης122.Παράλληλα, σε 

περίπτωση που δεν καταβληθεί ολόκληρο το ποσό της αύξησης κεφαλαίου, μπορεί να 

προκύψει μερική κάλυψη αυτού και το μετοχικό κεφάλαιο να αυξηθεί μέχρι το ποσό 

που καταβλήθηκε, με την προϋπόθεση ότι αυτή η περίπτωση προβλέπεται στην 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Στη συνέχεια, το Διοικητικό 

                                                           
119Άρθρο 13  παρ. 7  & 8 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
120Π.Δ. 30/1988 
121Άρθρο 13  παρ. 10 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
122Άρθρο 13  παρ. 11 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
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Συμβούλιο οφείλει να πιστοποιήσει με απόφασή του την καταβολή και να 

προσδιορίσει το ποσό του κεφαλαίου που προκύπτει μετά την μερική κάλυψη123. 

2.2. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών χρήσης 

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να αποφασίσει η εταιρεία να μη 

διανείμει τα κέρδη της στους μετόχους υπό τη μορφή μερίσματος, αλλά να τους 

δοθούν μετοχές μετά από αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή να 

κεφαλαιοποιήσει τα κέρδη χρήσης124. Οι περιπτώσεις που μπορεί να λάβει τη 

συγκεκριμένη απόφαση η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί να είναι τρεις125: 

1. Με Απλή Απαρτία 

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει αν πρόκειται να κεφαλαιοποιήσει τα 

εναπομείναντα κέρδη της εταιρείας, αφού αφαιρεθούν το τακτικό αποθεματικό και το 

πρώτο μέρισμα. 

2. Με Αυξημένη Απαρτία τουλάχιστον 2/3 του μετοχικού κεφαλαίου 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει να διανείμει μέρισμα 2/3 των 

καθαρών κερδών με την προϋπόθεση να είναι μεγαλύτερο του 6% του 

καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η απόφαση πρέπει να εγκριθεί από το 65% 

του παριστάμενου κεφαλαίου. Η εταιρεία, στη συνέχεια, είναι υποχρεωμένη να 

κεφαλαιοποιήσει τη διαφορά που θα προκύψει εκδίδοντας νέες μετοχές εντός 

τετραετίας.  

3. Με Πλήρη Απαρτία 

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει με απόλυτη πλειοψηφία, να μη 

διανείμει καθόλου μερίσματα ή να διανείμει ποσό μικρότερο του 6% του 

καταβεβλημένου κεφαλαίου με την προϋπόθεση το ποσό να μην διατεθεί ως αμοιβή 

στο προσωπικό ή τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Τα αδιανέμητα κέρδη της Α.Ε., τα κέρδη δηλαδή που δεν έχουν διανεμηθεί 

στους μετόχους και παραμένουν στον ισολογισμό της εταιρείας μεταφερόμενα «εις 

νέον» ή δεν έχουν αχθεί σε κάποιο ειδικό αποθεματικό, μπορούν να σωρεύονται για 

                                                           
123Άρθρο 13α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 20 του Ν. 3604/2007 
124Άρθρο 45 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 του Ν. 3604/2007 
125Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 452-453 
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πολλά χρόνια στην εταιρεία και φορολογούνται κατά τη χρήση του προέκυψαν. Η 

εταιρεία έχει το δικαίωμα να τα κεφαλαιοποιήσει ανά πάσα στιγμή.  

2.3. Αύξηση Κεφαλαίου με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών126 

Τα αποθεματικά όπως προαναφέρθηκε, προέρχονται από αδιανέμητα κέρδη 

και βρίσκονται σε διάφορα στοιχεία του ισολογισμού. Ανάλογα με τον τρόπο 

σχηματισμού τους χωρίζονται σε δυο κατηγορίες, σε φορολογηθέντα και στα 

αφορολόγητα αποθεματικά, βάσει ειδικών διατάξεων. Κατά κύριο λόγο, τα 

αποθεματικά παραμένουν σε λογαριασμό που εμφανίζεται στη Καθαρή Θέση της 

εταιρείας, όπου παραμένουν μέχρι την κεφαλαιοποίησή τους ή τη διανομή τους ή τη 

λύση της εταιρείας. Με την κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών αυξάνεται το 

μετοχικό κεφάλαιο χωρίς να μεταβάλλεται η καθαρή θέση μέσω της μεταφοράς 

λογαριασμών.  

Η κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών γίνεται με απόφαση της τακτικής 

Γενικής Συνέλευσηςτων μετόχων και τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις δημοσιότητας 

που προαναφέραμε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Παράλληλα, πριν η Γενική 

Συνέλευση λάβει την απόφαση να κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά της, απαιτείται η 

τροποποίηση του καταστατικού τη εταιρείας. Όταν η Α.Ε. αποφασίσει  να 

κεφαλαιοποιήσει τα αποθεματικά της, πρέπει να χορηγήσει στους μετόχους ίσης 

αξίας μετοχές.  

Κεφαλαιοποίηση μπορεί να γίνει στο τακτικό αποθεματικό, με την εξαίρεση 

ποσού ίσου με το 1/3 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που ορίζει ο νόμος 

και του ποσού που προβλέπει το καταστατικό ότι πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει 

στην εταιρεία. Κεφαλαιοποίηση ειδικού αποθεματικού της εταιρείας δεν επιτρέπεται, 

καθώς ο σκοπός για τον οποίο σχηματίζεται είναι συγκεκριμένος, όπως η εξαγορά 

ιδρυτικών τίτλων ή η απόσβεση δανείων ή η ανανέωση του εξοπλισμού της εταιρείας 

και το ποσό δεν μπορεί να διατεθεί για άλλο σκοπό. Λαμβάνοντας υπόψη τους 

περιορισμούς που της επιβάλει ο νόμος ή το καταστατικό, η εταιρεία μπορεί να 

αποφασίσει να κεφαλαιοποιήσει το αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο προορίζεται 

                                                           
126Καραγιώργος, Θ. (2014), σελ. 254 
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κυρίως για επενδύσεις, όπως και το ελεύθερο αποθεματικό της, το οποίο σχηματίζεται 

με διάταξη του καταστατικού της ή με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης127. 

Από φορολογική σκοπιά, ο νόμος προβλέπει ότι το εισόδημα που προέρχεται 

από διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών ανώνυμης εταιρείας, λογίζεται ως 

εισόδημα από κινητές αξίες και φορολογείται128. Ειδικότερα τα αφορολόγητα 

αποθεματικά που σχηματίστηκαν από τις εταιρίες με στόχο να προχωρήσουν σε 

επενδύσεις, όταν κεφαλαιοποιηθούν φορολογούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα 

συντελεστή φορολογίας των ανώνυμων εταιρειών. Η Διοικητική αρχή είναι υπεύθυνη 

να πραγματοποιήσει ουσιαστικό έλεγχο για τη διαπίστωση της νόμιμης δημιουργίας 

των κεφαλαιοποιηθέντων αποθεματικών129.  

2.4. Αύξηση Κεφαλαίου με Αναπροσαρμογή Παγίων 

Η εμφάνιση των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στον ισολογισμό της 

εταιρείας σε τιμή μικρότερη της πραγματικής τους, αποτελεί, όπως έχουμε 

προαναφέρει, μια ιδιαίτερη περίπτωση αφανούς αποθεματικού. Αυτό οφείλεται 

κυρίως στο ότι σύμφωνα με το νόμο, η αξία των πάγιων στοιχείων της εταιρείας 

αποτιμάται στον ισολογισμό με βάση την τιμή κτήσης ή το κόστος ιδιοκατασκευής130 

και όχι την πραγματική τους αξία. Η αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων δεν 

γίνεται με πρωτοβουλία της εταιρείας, αλλά κάθε 4 έτη και σύμφωνα με τους 

συντελεστές που προβλέπει ο νόμος131. Οι διατάξεις του Ν. 2065/1992 την 

αναπροσαρμογή αξίας μόνο των ακίνητων της εταιρείας και όχι άλλων στοιχείων της 

εταιρείας, ακόμη και αν τα εκμεταλλεύεται ως πάγια (άυλα περιουσιακά στοιχεία, 

σήματα, χρεόγραφα κτλ). Η υπεραξία που θα προκύψει από την αναπροσαρμογή του 

κτιρίου και της αποσβεσμένης αξίας και θα αφαιρεθεί υποχρεωτικά από το χρεωστικό 

υπόλοιπο λογαριασμού132.  

Η αξία που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή διατίθεται σε αποθεματικό 

και στη συνέχεια η εταιρείαοφείλει μέσα σε δυο έτη, ύστερα από σύγκληση της 

                                                           
127Αντωνόπουλος, Β. (1998): Δίκαιο εμπορικών Εταιρειών, Αθήνα: εκδ. Σάκκουλας, σελ. 74 
128Άρθρο 25 του Ν. 2238/1994 
129Άρθρο 52 του Ν. 2190/1920 
130Άρθρο 18 του Ν. 4308/2014 
131Άρθρο 21 του Ν. 2065/1992. Η τελευταία αναπροσαρμογή αξίας έγινε με προθεσμία έως τις 
31/12/2014. Με το Ν.4308/2014 τα άρθρα 20-27 του Ν.2065/1992 έπαψαν να ισχύουν από τις 
31/12/2014. 
132Καραγιώργος, Θ. (2014), σελ. 274 
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Γενικής Συνέλευσης, να τη μετατρέψει σε κεφάλαιο μέσω της αύξησης μετοχικού 

κεφαλαίου133. Το είδος των νέων μετοχών που θα εκδοθούν καθορίζεται από το 

αρμόδιο όργανο (Γενική Συνέλευση ή Διοικητικό Συμβούλιο) και η διανομή τους 

γίνεται τους παλαιούς μετόχους με την ίδια αναλογία. Η αύξηση θα γίνει είτε με 

ανάλογη αύξηση της ονομαστικής αξίας των παλαιών μετοχών, είτε με έκδοση νέων, 

οι οποίες θα διανεμηθούν δωρεάν στους παλαιούς μετόχους ανάλογα με το ποσοστό 

που ήδη κατέχουν. Το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω διαδικασία δεν 

υπόκειται σε φορολογία συγκέντρωσης κεφαλαίου134.  

2.5. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση υποχρεώσεων 

Πέρα από τις εταιρίες που σημειώνουν συνεχή συσσώρευση καθαρών κερδών 

και ικανοποιητικών ποσών στα αποθεματικά τους, υπάρχουν και εκείνες εταιρίες που 

προκειμένου να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κλάδου τους, 

προχωρούν σε μεγάλες επενδύσεις και συχνά καταφεύγουν στον εξωτερικό δανεισμό. 

Στην περίπτωση αυτή ο λόγος ξένα προς ίδια κεφάλαια αρχίζει να μεγαλώνει και ίσως 

είναι δύσκολο για κάποιες εταιρίες να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις που έχουν 

αναλάβει απέναντι στους δανειστές τους. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στις εταιρίες 

να προχωρούν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των 

υποχρεώσεων τους, προκειμένου να αποφύγει τη διακοπή των παραγωγικών της 

λειτουργιών.  

Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, όπως και στις 

προηγούμενες περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου της εταιρείας, εκδίδονται νέες 

μετοχές, οι οποίες προορίζονται για τους δανειστές προκειμένου να μειωθούν ή να 

εξοφληθούν οι απαιτήσεις τους. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να μην αποκτά η εταιρεία 

νέα κεφάλαια, απαλλάσσεται όμως από τα χρέη που τη βαραίνουν.Κατά κύριο λόγο, 

αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων αφορά εταιρίες που οι 

υποχρεώσεις τους αφορούν τραπεζικό δανεισμό. Η εταιρείαυπογράφει συμφωνία με 

την τράπεζα ως προς το ποσοστό του κεφαλαίου της που πρόκειται να διαθέσει135. 

Ακόμη και στην περίπτωση ομολογιακού δανείου, η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να 

μετατρέψει σε κεφάλαιο και αποπληρώσει στους ομολογιούχους δανειστές το ποσό 

                                                           
133Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 462 
134Καραγιώργος, Θ. (2014), σελ. 274 
135Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 460 
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του δανείου που ενσωματώνουν οι ομολογίες τους136. Ωστόσο, αν δεν 

πραγματοποιηθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τότε η εταιρεία υποχρεούται να 

αποζημιώσει τους δανειστές με τους οποίους υπέγραψε τη συμφωνία για υπαίτια μη 

εκπλήρωσή της137.  

Όπως ισχύει στην περίπτωση της εισφοράς σε είδος κατά τη σύσταση της 

εταιρείαςή σε κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έτσι και κατά την κεφαλαιοποίηση 

των χρεών, πρέπει να προηγηθεί έλεγχος από την εκτιμητική επιτροπή138προκειμένου 

να εξακριβωθεί η πραγματική αξία των απαιτήσεων και κατά πόσο υπάρχει 

αντιστοιχία με τις νέες μετοχές που προσφέρονται139. Μπορεί,στη συνέχεια, τα δυο 

μέρη να προχωρήσουν σε μονομερή συμψηφισμό, όπου οι νέοι μέτοχοι θα 

καταβάλουν αντί της εισφορά προς εξόφληση της υποχρέωσης που ανέλαβαν,τις 

απαιτήσεις που έχουν από την εταιρεία.  

Παρόλα αυτά, με την έκδοση νέων μετοχών, μεταβάλλεται η μετοχική 

σύνθεση της εταιρείας και μειώνεται το ποσοστό των παλαιών μετόχων. Ο κίνδυνος 

που αντιμετωπίζει η εταιρεία στην περίπτωση αυτή είναι ότι στην προσπάθειά της να 

αυξήσει τη σχέση ίδιων προς ξένα κεφάλαια και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

που έχει αναλάβει προς τρίτους μπορεί να χρειαστεί να αλλοιωθεί ο συσχετισμός των 

δυνάμεων που επικρατούν στην εταιρεία. Ειδικότερα, σε ότι αφορά την άσκηση 

δικαιώματος προτίμησης, στην περίπτωση της κεφαλαιοποίησης των υποχρεώσεων 

δεν μπορεί να ασκηθεί από τους παλαιούς μετόχους, καθώς όλες οι νέες μετοχές που 

εκδίδονται προορίζονται για τους πιστωτές της εταιρείας. 

2.6. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή 

Ένας από τους βασικότερους λόγους που μπορεί μια εταιρεία να καταφύγει 

στη δημόσια εγγραφή είναι διότι πρόκειται για μια οργανωμένη αγορά με μεγάλη 

ρευστότητα. Η εταιρεία με τηνείσοδό της στο Χρηματιστήριο Αξιών αποκτά μεγάλο 

κύρος και δημοσιότητα και η τιμή των μετοχών της (χρηματιστηριακή τιμή) μπορεί 

να διαπραγματεύεται ελεύθερα βάση της προσφοράς και της ζήτησης. Ωστόσο, με 

την έκδοση νέων μετοχών και τη διάθεσή τους στη αγορά, μειώνεται το ποσοστό των 

παλαιών μετόχων και αλλάζει η ισορροπία των δυνάμεων στο εσωτερικό της 

                                                           
136Άρθρο 3α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 3156/2003 
137Αντωνόπουλος, Β. (1998), σελ. 71 
138Άρθρο 9 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 2837/2000 
139Αντωνόπουλος, Β. (1998), σελ. 71 
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εταιρείας. Παράλληλα, η εταιρεία που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αξιών 

υποχρεούται να παρέχει συνεχή ενημέρωση ως προς τις οικονομικές καταστάσεις140 

της εταιρείας, τη σύγκλιση και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.  

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή πραγματοποιείται με 

τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας και με απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου141. Η εκδότρια εταιρεία υποβάλλει αίτηση στο Χρηματιστήριο και στην 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να λάβει έγκριση του ενημερωτικού δελτίου 

και να της χορηγηθεί άδεια δημόσιας εγγραφής. Η νέες μετοχές διατίθενται σε 

τρίτους μέσω υποβολής δημόσιας πρόσκλησης με δημοσίευση ενημερωτικού δελτίου 

στον ημερήσιο τύπο ή το internetή μέσω διαφήμισης142. Παράλληλα, η εταιρεία 

υποχρεούται να υποβάλει αίτηση στην αρμόδια ΔΟΥ να διενεργήσει κατά 

προτεραιότητα φορολογικό και να κοινοποιήσει τα φύλλα ελέγχου στην εταιρεία 

εντός 3μήνου, δίνοντας τη δυνατότητα λόγω του μεγέθους της εταιρεία για μία ακόμη 

3μηνη παράταση143. 

Για την προστασία του επενδυτικού κοινού, ο νόμος προβλέπει κάποιους 

όρους και προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η εκδότρια εταιρεία. Σύμφωνα με 

το άρθρο 3 και 4 του Ν. Ν. 3371/2005, κατά τη υποβολή της αίτησης για εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο, τα ίδια κεφάλαια της εκδότριας εταιρείας πρέπει να είναι 

τουλάχιστον 1000000 € και οι μετοχές πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες 

και πλήρως αποπληρωμένες. Μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών στο 

Χρηματιστήριο, η εταιρεία έχει τις εξής υποχρεώσεις144: α) να εξασφαλίζει ίση 

μεταχείριση των μετόχων που βρίσκονται υπό τις ίδιες συνθήκες, β) να παρέχει όλες 

τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις στους μετόχους προκειμένου να 

μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, γ) να πληροφορεί τους μετόχους για τη 

σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων και να καθιστά δυνατή την άσκηση του 

δικαιώματος ψήφου, δ) να δημοσιεύει ανακοινώσεις για τη διανομή μερισμάτων, για 

πράξεις έκδοσης νέων μετοχών, διανομής, εγγραφής, παραιτήσεως και μετατροπής 

και ε) να ορίσει ένα πιστωτικό ίδρυμα ή Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών 

Υπηρεσιών ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιώνως εντολοδόχο, μέσω του οποίου οι 

                                                           
140Άρθρο 3 του Ν. 3371/2005 
141Άρθρο 13 παρ. 5 του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007 
142Άρθρο 2 και 18 του Ν. 3371/2005 
143Άρθρο 20 του Ν. 3371/2005 
144Άρθρο 11 παρ. 1 του Ν. 3371/2005 
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μέτοχοι θα μπορούν να ασκούν τα δικαιώματά τους, εκτός αν η εταιρεία παρέχει η 

ίδια τις σχετικές υπηρεσίες. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία προχωρήσει σε νέα έκδοση μετοχών της ίδιας 

κατηγορίας με εκείνες που είναι ήδη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, αν δεν 

προβλέπεται από τον κανονισμό του Χρηματιστηρίου η αυτοδίκαιη εισαγωγή τους, η 

εταιρεία υποχρεούται να ζητήσει την εισαγωγή τους μέσα σε ένα έτος από την 

έκδοσή τους145. Η εκδότρια εταιρεία οφείλει να τηρεί τους παραπάνω όρους και να 

παρέχει ακόμη και εξειδικευμένη πληροφόρηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε 

διαφορετική περίπτωση μπορεί να της επιβληθεί επίπληξη ή πρόστιμο έως και 

500000 €146. Σε περίπτωση που η εταιρεία επιθυμεί τη διαγραφή της από το 

Χρηματιστήριο Αξιών, πρέπει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, 

ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 95% του συνόλου των 

δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία ανά κατηγορία μετοχών για τις οποίες 

υποβάλλεται η αίτηση διαγραφής147.  

  

                                                           
145Άρθρο 11 παρ. 5 του Ν. 3371/2005 
146Άρθρο 15 παρ. 3 του Ν. 3371/2005 
147Άρθρο 17 παρ. 3 του Ν. 3371/2005 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

3. ΞΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

Όταν η Ανώνυμη Εταιρεία δεν μπορεί να καλύψει τις χρηματοδοτικές της 

ανάγκες από τα ίδια της κεφάλαια, καταφεύγει στον εξωτερικό δανεισμό.Η 

χρηματοδότηση της εταιρείας από ξένα κεφάλαια περιλαμβάνει τη έκδοση 

ομολογιών, τον τραπεζικό δανεισμό και τις κρατικές επιχορηγήσεις. Παράλληλα, τα 

τελευταία χρόνια έκαναν την εμφάνισή τους νέες και πιο σύγχρονες μορφές 

χρηματοδότησης για να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες ορισμένων εταιρειών, όπως 

το Leasing, το Factoring,το Forfaiting και οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες. Η 

διάρκεια της δανειοδότησης μπορεί να είναι μακροπρόθεσμη είτε βραχυπρόθεσμη, 

ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εταιρείας.  

3.1. Δανεισμός με Σύναψη Ομολογιακού Δανείου 

Η ομολογία είναι ένα χρεόγραφο με βάση το οποίο ο εκδότης του τίτλου 

υπόσχεται να καταβάλει στον κάτοχο των ομολόγων το αρχικό ποσό του δανεισμού 

(ονομαστική αξία) συν τις πληρωμές τόκου σε τακτά προκαθορισμένα διαστήματα. 

Έχει ορισμένη χρονική διάρκεια και δεν παρέχει στον κάτοχο τη δυνατότητα να 

συμμετέχει στη διοίκηση της εταιρείας ή στην διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Ανάλογα με τους όρους σύναψης του ομολογιακού δανείου διακρίνουμε τους εξής 

τύπους ομολογιών148:  

 Ανάλογα με τον κάτοχο: Διακρίνονται σε α) ονομαστικά ομόλογα, όπου 

αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, εισπράττει τοκομερίδια και μπορεί 

να συμμετέχει σε οποιαδήποτε μορφή ανταλλαξιμότητας, β) σε ανώνυμα 

ομόλογα, τα οποία δεν αναγράφουν τα στοιχεία του κατόχου τους, είναι πιο 

εύκολα μεταβιβάσιμα και η είσπραξη του κεφαλαίου και του τοκομεριδίου 

γίνεται από οποιοδήποτε πρόσωπο και γ) σε μικτά ομόλογα, όπου 

αναγράφονται τα στοιχεία του κατόχου, αλλά μπορεί οποιοσδήποτε τρίτος με 

την προσκόμισή τους να εισπράξει το κεφάλαιο και τα τοκομερίδια.  

 Ανάλογα με την υπόστασή: Διακρίνονται σε εγχώρια ομόλογα, τα οποία 

παράγονται από μια χώρα, στο νόμισμά της και διατίθενται στους επενδυτές 

                                                           
148Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 538-539 
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της εγχώριας αγοράς και σε διεθνή ομόλογα, τα οποία διατίθενται κυρίως 

εκτός χώρας 

Το ομολογιακό δάνειο εκδίδεται από την Α.Ε. στην προσπάθειά της να 

αντλήσει κεφάλαια από το ευρύ κοινό προκειμένου να χρηματοδοτήσει μακροχρόνιες 

επενδύσεις ή να αντιμετωπίσει άλλες ανάγκες της. Σύμφωνα με το νόμο, ομολογιακό 

είναι το δάνειο που εκδίδεται από εταιρεία που εδρεύει στην Ελλάδα και διαιρείται σε 

ομολογίες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν δικαιώματα ομολογιούχων έναντι της 

εκδότριας σύμφωνα με τους όρους του δανείου. Έχει ορισμένη διάρκεια και στη λήξη 

του η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το κεφάλαιο στους κατόχους των ομολογιών και 

τους τόκους που αναλογούν στο επιτόκιο που καθορίστηκε κατά τη σύναψη του 

δανείου149.  

Αρμόδια να αποφασίσει αν η εταιρεία θα προχωρήσει σε σύναψη 

ομολογιακού δανείου είναι η Γενική Συνέλευση και η απόφαση λαμβάνεται κατά 

πλειοψηφία με απαρτία των μετόχων εκτός και αν πρόκειται για ομολογιακό δάνειο 

με ειδικούς όρους, όπου απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία.Σε ορισμένες περιπτώσεις 

που προβλέπονται από το νόμο,150 το καταστατικό της εταιρείας μπορεί να ορίζει ως 

αρμόδιο όργανο για την έκδοση του δανείου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η 

απόφαση του αρμόδιου οργάνου περιλαμβάνει το ποσό του δανείου, τη μορφή, την 

ονομαστική αξία και τον αριθμό των ομολογιών, τον τρόπο κάλυψης, το επιτόκιο, τον 

χρόνο αποπληρωμής και άλλες πληροφορίες που αφορούν στους ομολογιούχους151. 

Οι όροι του ομολογιακού δανείου περιέχονται σε πρόγραμμα που εκδίδει η εκδότρια 

εταιρεία και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε τροποποίηση του δανείου με όρους που θα 

είναι δυσμενέστεροι των αρχικών, εκτός αν έχει δώσει την έγκρισή της η συνέλευση 

των ομολογιούχων με απαρτία και πλειοψηφία 2/3 του συνόλου του δανείου, η οποία 

στη συνέχεια δημοσιεύεται152.  

Ως προς την αξία της ομολογίας, η ονομαστική της αξία αναγράφεται στον 

τίτλο της και αποτελεί τη βάση υπολογισμού των τοκομεριδίων, η αξία έκδοσης 

προσδιορίζει το ποσό που πρέπει να καταβάλει εκείνος που επιθυμεί να αγοράσει την 

ομολογία, η αγοραία αξία αφορά την αξία της σε μια δεδομένη στιγμή, ενώ η αξία 

                                                           
149Άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3156/2003 
150Άρθρο 8 & 9 του Ν. 3156/2003 
151Άρθρο 1 παρ. 2 & 3 του Ν. 3156/2003 
152Άρθρο 1 παρ. 4 & 8 του Ν. 3156/2003 



48 
 

εξόφλησης αναφέρεται στο ποσό που η εταιρεία πρέπει να καταβάλει κατά την 

αποπληρωμή του κεφαλαίου153.   

Στην περίπτωση έκδοσης ομολογιακού δανείου με άυλες ομολογίες ή 

ομολογιακού δανείου με τιτλοποίηση απαιτήσεων και με τιτλοποίηση απαιτήσεων 

από ακίνητα ή σε κάθε περίπτωση ομολογιακού δανείου που εξασφαλίζεται με 

εμπράγματες ασφάλειες είναι υποχρεωτική η οργάνωση των ομολογιούχων σε ομάδα, 

ενώ στις υπόλοιπες περιπτώσεις είναι απλά προαιρετική. Η ομάδα δεν έχει νομική 

προσωπικότητα, ωστόσο λαμβάνει αποφάσεις με τα προβλεπόμενα στους όρους του 

δανείου. Κάθε ομολογία παρέχει το δικαίωμα μιας ψήφου στη συνέλευση των 

ομολογιούχων. Η συνέλευση των ομολογιούχων συγκαλείται από τον εκπρόσωπο των 

ομολογιούχων ή το Διοικητικό Συμβούλιο ή τον εκκαθαριστή ή τον σύνδικο της 

πτώχευσης της εκδότριας και η πρόσκληση, όπου και αναφέρονται τα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης, δημοσιεύεται με ευθύνη του συγκαλούντος154. 

Υποχρεωτικός είναι, επίσης, και ο ορισμός εκπροσώπου των ομολογιούχων 

από την εκδότρια εταιρεία με έγγραφη σύμβαση και μπορεί να είναι μόνο Πιστωτικό 

Ίδρυμα ή Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.Ο εκπρόσωπος εκπροσωπεί 

τους ομολογιούχους έναντι της εκδότριας εταιρείας και προασπίζεται τα συμφέροντά 

τους, σύμφωνα με τους όρους του δανείου και τις αποφάσεις της συνέλευσης. 

Ωστόσο, απαγορεύεται να οριστεί εκπρόσωπος των ομολογιούχων: α) πρόσωπο της 

εκδότριας ή της συνδεδεμένης μ’ αυτήν επιχείρησης, β) εταιρεία που έχει παράσχει 

οποιαδήποτε εμπράγματη ή προσωπική ασφάλεια για την εξασφάλιση υποχρεώσεων 

που απορρέουν από το ομολογιακό δάνειο και γ) εταιρεία που έχει εκδώσει μετοχές, 

ομολογίες ή άλλες κινητές αξίες που είναι ανταλλάξιμες στο πλαίσιο του 

ομολογιακού δανείου155.  

Ανάλογα με τον τρόπο εξόφλησης διαμορφώνονται οι παρακάτω κατηγορίες 

ομολογιακών δανείων: 

1. Κοινό Ομολογιακό Δάνειο156 

                                                           
153Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 539 
154Άρθρο 3 του Ν. 3156/2003 
155Άρθρο 4 του Ν. 3156/2003 
156Άρθρο 6 του Ν. 3156/2003 
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Το κοινό ομολογιακό δάνειο ενσωματώνει συγκεκριμένη ονομαστική αξία και 

στο τέλος της διάρκειάς του αποδίδει στον ομολογιούχο το κεφάλαιο και τα 

συμφωνημένα τοκομερίδια. Παράλληλα, μπορεί να γίνεται καταβολή των 

τοκομεριδίων και σε ενδιάμεση περίοδο. Η απόφαση για έκδοση κοινών ομολογιών 

λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση με απλή πλειοψηφία ή αν προβλέπεται από το 

καταστατικό, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

2. Ομολογιακό Δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες157 

Συντάσσοντας δάνειο με ανταλλάξιμες ομολογίες, δίνεται το δικαίωμα στον 

ομολογιούχο με δήλωσή του να ζητήσει την εξόφληση των ομολογιών του, ολικά ή 

μερικά, σύμφωνα με τους όρους του δανείου, με μεταβίβαση σ’ αυτόν άλλων 

ομολογιών ή μετοχών ή άλλων κινητών αξιών της εκδότριας ή άλλων εκδοτών. Δεν 

υπάρχει περιορισμός ποσού, εκτός αν το καταστατικό ορίζει διαφορετικά. Στην 

περίπτωση που οι υπό ανταλλαγή ομολογίες ή μετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι 

υποχρεωτικά από το νόμο ονομαστικές, τότε οι ανταλλάξιμες ομολογίες είναι 

υποχρεωτικά ονομαστικές. Η απόφαση για τη σύναξη ομολογιακού δανείου με 

ανταλλάξιμες ομολογίες και πάλι ανήκει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων ή αν το 

προβλέπει το καταστατικό της εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

3. Ομολογιακό Δάνειο με μετατρέψιμες ομολογίες158 

Στην περίπτωση αυτή επιχειρείται ο συνδυασμός των πλεονεκτημάτων που 

παρέχουν τόσο οι μετοχές όσο και οι ομολογίες. Πιο συγκεκριμένα, βασικό 

πλεονέκτημα των κοινών ομολογιών είναι απόδοση τόκων ανεξάρτητα από την 

κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ πλεονέκτημα των μετοχών αποτελεί η δυνατότητα 

να προσφέρει υψηλό μέρισμα και υψηλή χρηματιστηριακή τιμή. Οι κάτοχοι αυτού 

του είδους των ομολογιών μπορούν κατά την περίοδο αποπληρωμής να λάβουν από 

την Α.Ε. μετοχές από ισόποση αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά την 

κεφαλαιοποίηση του δανείου.  

Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει με αυξημένα ποσοστά απαρτίας 

και πλειοψηφίας την έκδοση ομολογιακού δανείου, με δικαίωμα μετατροπής των 

ομολογιών σε μετοχές της εταιρείας. Η απόφαση του αρμόδιου οργάνου προσδιορίζει 

                                                           
157Άρθρο 7 του Ν. 3156/2003 
158Άρθρο 3α του Ν. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 15 του Ν.3156/2003 
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το χρονικό διάστημα, κατά το οποίο ο ομολογιούχος θα μπορέσει να ασκήσει το 

δικαίωμα μετατροπής, τον τρόπο άσκησης, την τιμή μετατροπής ή τη σχέση 

μετατροπής σε μετοχές και υπόκειται στους κανόνες δημοσιότητας όπως όλες τις 

περιπτώσεις αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.  

4. Ομολογιακό Δάνειο με δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη159 

Πρόκειται για ομολογιακό δάνειο που δίνει στον ομολογιούχο το δικαίωμα 

είτε προς λήψη, πέρα από τον συμφωνημένο τόκο, ενός ποσοστού επί των κερδών 

που υπολείπονται μετά την απόληψη του πρώτου μερίσματος από τους 

προνομιούχους και κοινούς μετόχους, είτε προς λήψη άλλης πρόσθετης παροχής, το 

οποίο εξαρτάται από το ύψος της παραγωγής ή το εν γένει επίπεδο δραστηριότητας 

της εταιρείας. Η απόφαση λαμβάνεται με αυξημένα ποσοστά απαρτίας και με 

πλειοψηφία από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

5. Ομολογιακό Δάνειο μεεγγυήσεις160 

Η εκδότρια εταιρεία μπορεί να συνάψει ομολογιακό δάνειο 

συμπεριλαμβάνοντας όρους και εγγυήσεις προς τους ομολογιούχους προς 

εξασφάλιση των χρημάτων τους, όπως υποθήκες πάγιων περιουσιακών στοιχείων ή 

σχηματισμό ειδικού αποθεματικού για την εξόφληση του ομολογιακού δανείου. Η 

απόφαση λαμβάνεται με απλή απαρτία και με πλειοψηφία της  Γενικής Συνέλευσης ή 

αν προβλέπεται από το καταστατικό, από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην 

κατηγορία αυτή, εντάσσονται και τα ομολογιακά δάνεια με υποθήκη ακινήτου.  

Η εκδότρια εταιρεία μπορεί να εκδίδει ομόλογα σε εγχώριο νόμισμα ή σε 

νόμισμα του εξωτερικού. Όταν οι ομολογίες διατίθενται στην εγχώρια αγορά καισε 

εγχώριο νόμισμα έκδοσης, τότε πρόκειται για εγχώρια ομολογιακά δάνεια. Σε 

αντίθετη περίπτωση, αν η έδρα της εκδότρια εταιρείας βρίσκεται σε μια χώρα και το 

νόμισμα έκδοσης του ομολόγου είναι διαφορετικής χώρας, τότε αναφερόμαστε σε 

διεθνές ομολογιακό δάνειο. Στην περίπτωση που το ομόλογο διατίθεται ταυτόχρονα 

με τους ίδιους όρους σε κεφαλαιαγορές πολλών χωρών σε ένα από τα ισχυρότερα 

                                                           
159Άρθρο 3β του Ν. 2190/1920 
160Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 542 
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νομίσματα (όπως δολάριο ή ευρώ) τότε αναφερόμαστε σε δάνειο σε 

ευρωομόλογο161.  

Κατά τη σύναψη του ομολογιακού δανείου καθορίζεται αν πρόκειται για 

δάνειο κυμαινόμενου ή σταθερού επιτοκίου. Στην περίπτωση του σταθερού 

δανείου, το επιτόκιο που αναφέρεται στους όρους της συμφωνίας παραμένει σταθερό 

καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Αντιθέτως στο δανεισμό με κυμαινόμενο επιτόκιο, 

το επιτόκια αναπροσαρμόζεται συνεχώς ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς 

σύμφωνα δηλαδή με το EURIBORή το LIBOR162.Ωστόσο, η εταιρεία μπορεί να 

προσελκύσει την προσοχή των επενδυτών, διαθέτοντας ομόλογα υψηλού κινδύνου, 

τα οποία προσφέρουν υψηλά επιτόκια απόδοσης με χαμηλή τιμή έκδοσης, αλλά η 

εταιρεία δεν παρέχει καμία εμπράγματη ασφάλεια στους ομολογιούχους και σε 

περίπτωση πτώχευσης ικανοποιούνται τελευταίοι163.  

Η εταιρεία μπορεί να συνάψει ομολογιακό δάνειο δίνοντας καταβάλλοντας 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ποσό που αντιστοιχεί σε μέρος του δανείου και τους 

τόκους της επένδυσης σύμφωνα με το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί, ωστόσο 

μπορεί να συνάψει και ομολογιακό δάνειο χωρίς τοκομερίδιο. Στην περίπτωση αυτή, 

ο ομολογιούχος αποκτά τις ομολογίες σε χαμηλότερη τιμή από την ονομαστική αξία 

και χωρίς να του αποδίδονται τόκοι, η εταιρεία δεσμεύεται να εξοφλήσει το ποσό 

σύμφωνα με την ονομαστική αξία των ομολόγων, κερδίζοντας από τη διαφορά 

ανάμεσα στην τιμή κτήσης και τιμή εξόφλησης164.  

3.2. Δανεισμός με Σύναψη Ομολογιακού Δανείου με Δημόσια Εγγραφή 

Η εταιρεία μπορεί να επιλέξει να απευθυνθεί στην ευρύτερη αγορά μέσω των 

Χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, προκειμένου να αντλήσει μεγαλύτερη ρευστότητα, 

συνάπτοντας ομολογιακά δάνεια με Δημόσια Εγγραφή165. Όπως και στην 

περίπτωση της αύξησης κεφαλαίου με Δημόσια Εγγραφή, έτσι και για την έκδοση 

ομολογιακού δανείου με Δημόσια Εγγραφή υπάρχουν προϋποθέσεις που πρέπει να 

πληροί η εκδότρια εταιρεία. Η εταιρείαπου επιθυμεί να διαθέσει τα ομόλογά της στην 

οργανωμένη αγορά πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις που προβλέπονται 

                                                           
161 Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011), p. 598 
162 Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffe, J. (2013), p. 484 
163Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 544 
164Νεγκάκης, Χ. (2012), σελ. 544 
165Άρθρο 8α του Ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 του Ν.3604/2007 
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από το νόμο166. Πρέπει, επομένως, τα ίδια κεφάλαιά της να ανέρχονται τουλάχιστον 

στο 1000000€ και θα πρέπει να έχει δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 

για τρεις τουλάχιστον οικονομικές χρήσεις πριν την αίτησή της για εισαγωγή στο 

Χρηματιστήριο.  

Οι ομολογίες πρέπει να είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμες και η αίτηση 

εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αξιών πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις ομολογίες της 

ίδιας έκδοσης. Το ελάχιστο ύψος ομολογιακού δανείου ορίζεται στις 200000€ και με 

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται. Οι 

μετατρέψιμες ομολογίες, οι ανταλλάξιμες ομολογίες και οι ομολογίες με παραστατικά 

δικαιωμάτων προς κτήση άλλων κινητών αξιών μπορούν να εισαχθούν στο 

Χρηματιστήριο, εφόσον οι κινητές αξίες, στις οποίες αναφέρονται, είναι ήδη 

εισηγμένες σε οποιαδήποτε οργανωμένη αγορά167.  

Η εκδότρια εταιρεία με ομολογίες που έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο έχει 

μια σειρά από υποχρεώσεις οι κυριότερες από τις οποίες συνοψίζονται στις εξής168: 

 Να εξασφαλίζει ίση μεταχείριση των ομολογιούχων του ίδιου δανείου ως προς 

τα δικαιώματα που συνδέονται με αυτές τις ομολογίες  

 Να παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και διευκολύνσεις προκειμένου 

οι ομολογιούχοι να ασκήσουν τα δικαιώματά τους 

 Να δημοσιεύσει ανακοινώσεις σχετικά με τη σύγκληση συνελεύσεων των 

ομολογιούχων, την πληρωμή τόκων, την άσκηση δικαιωμάτων μετατροπής, 

ανταλλαγής, εγγραφής, παραιτήσεως ή εξόφλησης και  

 Να ορίζει ένα πιστωτικό ίδρυμα ή Ε.Π.Ε.Υ. ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών 

ως εντολοδόχο, μέσω του οποίου οι ομολογιούχοι θα μπορούν να ασκούν τα 

δικαιώματά τους, εκτός και αν η ίδια η εταιρεία παρέχει αυτά τα δικαιώματα. 

Η εταιρεία αφού επιλέξει ένα πιστωτικό ίδρυμα, υποβάλει αίτηση για 

εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Αξιών και αφού πάρει έγκριση 

καταλληλότητας, υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προκειμένου να 

εγκρίνει το Ενημερωτικό Δελτίου και να λάβει άδεια για Δημόσια Προσφορά των 

                                                           
166Άρθρο 3 του Ν. 3371/2005 
167Άρθρο 6 του Ν. 3371/2005 
168Άρθρο 12 παρ. 1 του Ν. 3371/2005 
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ομολογιών. Μετά την έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εκδότρια εταιρεία 

μπορεί να διαθέσει τις ομολογίες στο Χρηματιστήριο Αξιών. 

Παράλληλα, η εταιρεία πρέπει να θέτει στη διάθεση του κοινού τις τελευταίες 

ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της και την τελευταία έκθεση διαχείρισης. Οφείλει 

να πληροφορεί αμέσως το κοινό για οποιαδήποτε τροποποίηση αφορά στους όρους ή 

το επιτόκιο του δανείου, όπως και για νέες εκδόσεις δανείου και για τις παρεχόμενες 

εγγυήσεις169. Σε περίπτωση που η εκδότρια εταιρεία δεν τηρεί τις υποχρεώσεις της 

προς τους ομολογιούχους και αρνείται να διαθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

κάθε πληροφορία που εκείνη κρίνει ως απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών 

και την ομαλή λειτουργία της αγοράς προβλέπεται επίπληξη ή χρηματικό πρόστιμο 

έως 500000€170. 

3.3. Δανεισμός με Σύναψη Τραπεζικού Δανείου 

Η τράπεζα αποτελεί ένα πιστωτικό ίδρυμα όπου κύρια δραστηριότητά της 

αποτελεί η αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων από το κοινό και 

η χορήγηση δανείων και λοιπών πιστώσεων για λογαριασμό της171. Η τράπεζα είναι 

νομιμοποιημένη να δραστηριοποιείται σε μια ευρεία γκάμα χρηματοοικονομικών 

προϊόντων και υπηρεσιών οι βασικότερες από τις οποίες είναι οι εξής172: 

 Αποδοχή καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων κεφαλαίων 

 Χορήγηση δανείων ή άλλων πιστώσεων 

 Χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) 

 Έκδοση και διαχείριση μέσων πληρωμής 

 Εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων 

 Συναλλαγές για λογαριασμό του ιδρύματος ή της πελατείας του (όπως μέσα 

χρηματαγοράς, συνάλλαγμα, κινητές αξίες, προθεσμιακά συμβόλαια κ.α.) 

 Διαμεσολάβηση στις διατραπεζικές αγορές 

 Φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών 

 Συμμετοχή σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών 

                                                           
169Άρθρο 12 παρ. 2 & 3 του Ν. 3371/2005 
170Άρθρο 15 του Ν. 3371/2005 
171Άρθρο 2  του Ν. 3601/2007 
172Άρθρο 11  του Ν. 3601/2007 
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Πίστωση είναι η γραπτή ή προφορική συμφωνία, με την οποία ο ένας από 

τους δυο συμβαλλόμενους, αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενισχύσει προσωρινά την 

αγοραστική δύναμη του άλλου, με την υποχρέωση να επιστραφεί το ποσό σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία με ή χωρίς καταβολή τόκου173.Υπάρχουν διάφορες μορφές 

πίστωσηςόπως ο δανεισμός, ο ανοιχτός τρεχούμενος λογαριασμός, το 

leasingκαιτοfactoring (όπως θα δούμε παρακάτω).  

Προκειμένου να μπορέσει μια εταιρεία να καλύψει τις ανάγκες τις σε 

κεφάλαιο κίνησης μπορεί να χρησιμοποιήσει ένανανοιχτό λογαριασμό 

αλληλόχρεου. Αυτό του δίνει τη δυνατότητα α) να αντλεί κεφάλαια ανάλογα με τις 

ανάγκες της μέχρι το ποσό που της έχει εγκρίνει η τράπεζα και στη συνέχεια το 

χρεωστικό της υπόλοιπο να μειώνεται από την κατάθεση των χρημάτων που θα 

προέλθουν από τα ταμειακά της διαθέσιμα, β) να πραγματοποιεί πληρωμές των 

προμηθευτών της και γ) να πραγματοποιεί πληρωμές που αφορούν στη μισθοδοσία 

των υπαλλήλων της μέσω της πίστωσης των λογαριασμών τους174.  

Αντιθέτως, η σύναψη σύμβασης δανείου δεν μπορεί να προσφέρει μια 

τέτοιου τύπου δυναμική σχέση ανάμεσα στην εταιρεία και την τράπεζα. Η τράπεζα 

μετά τη σύναψη της σύμβασης, μεταφέρει άμεσα ένα χρηματικό ποσό στην εταιρεία, 

με την υποχρέωση να επιστρέψει το ποσό σε χρόνο και με επιτόκιο που ορίζεται από 

τη σύμβαση που υπογράφηκε και από τα δυο μέρη.  

Ωστόσο, ο συνηθέστερος και κυριότερος τρόπος χρηματοδότησης μιας 

εταιρείας είναι  ο τραπεζικός δανεισμός. Οι κυριότερες κατηγορίες επιχειρηματικών 

δανείων από την τράπεζα είναι δυο, τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης και τα 

Μακροπρόθεσμα Δάνεια.  

Τα δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης είναι συνήθως μικρής διάρκειας δάνεια και 

στόχο έχουν να προσφέρουν ρευστότητα στην εταιρεία προκειμένου να λύσει 

προβλήματα που προκύπτουν από τον ετεροχρονισμό εισπράξεων και πληρωμών. Τα 

δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τις 

ανάγκες της εκάστοτε εταιρείας και η διάρκειά τους είναι το πολύ έως 3 έτη175: 

                                                           
173Κόντος, Γ. (2010): Λογιστική Τραπεζών και εταιρειών Leasingκαι Factoring, Αθήνα: εκδ. 
Διπλογραφία, σελ. 226 
174Κόντος, Γ. (2010), σελ. 228 
175Ψυχομάνη, Σ. (2008): Τραπεζικό Δίκαιο, τόμος Ι, Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, σελ. 222-226 



55 
 

 Πιστώσεις ανοιχτού (αλληλόχρεου) λογαριασμού. Η εταιρεία έχει στη 

διάθεσή της από την τράπεζα ένα πιστωτικό όριο, ύστερα από αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής της ικανότητας και της ταχύτητας ανακύκλωσης του 

κυκλοφορούντος ενεργητικού της, από το οποίο αντλεί ρευστότητα για να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Μπορεί η εταιρεία να παρέχει 

στην τράπεζα τις επιταγές προς είσπραξη ή τα γραμμάτια εισπρακτέα ως 

εχέγγυα. Η απομείωση του κεφαλαίου που άντλησε η εταιρεία μπορεί να γίνει 

μερικώς ή ολικώς με τη ρευστοποίηση των αξιόγραφων ή με την κατάθεση 

μετρητών οποιαδήποτε στιγμή, ενώ η καταβολή των τόκων μπορεί να γίνεται 

ανά 1,3 ή 6 μήνες.  

 Εφάπαξ Χρηματοδότηση. Έχει ως στόχο να καλύψει έκτακτες ή ειδικές 

ανάγκες της εταιρείας και αφορά σε ένα ποσό που λαμβάνει εφάπαξ η 

εταιρεία προκειμένου να καλύψει τις υποχρεώσεις της. Η αποπληρωμή γίνεται 

σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις και η διάρκεια του καθορίζεται από την 

τράπεζα και είναι συνάρτηση των αναγκών που καλύπτει. 

 Χρηματοδότηση με εγγύηση αξιογράφων.Η εταιρεία παραχωρεί εμπορικά 

αξιόγραφα (επιταγές, γραμμάτια, συναλλαγματικές) ως εγγύηση στην τράπεζα 

για το ποσό χρηματοδότησης που θα λάβει. Πριν να προχωρήσει στην σύναψη 

του δανείου, η τράπεζα ελέγχει όχι μόνο την φερεγγυότητα της εταιρείας, 

αλλά και την ποιότητα των αξιογράφων, τα οποία είναι προτιμότερο να 

προέρχονται από τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας. Η αποπληρωμή 

του ποσού γίνεται με την πληρωμή των αξιογράφων από τους πελάτες της 

εταιρείας και ενώ ο τόκος μπορεί να καταβάλλεται κάθε τρίμηνο. 

 Η εταιρεία μπορεί να συνάψει μακροπρόθεσμο δάνειο με την τράπεζα για να 

χρηματοδοτήσει τις αγορές πάγιου εξοπλισμού ή επαγγελματικής στέγης προκειμένου 

να εξυπηρετήσει τους εμπορικούς σκοπούς της. Τα ποσά που απαιτούνται είναι 

συνήθως μεγάλα και για το λόγο αυτό η χρονική τους διάρκειά είναι μεγαλύτερη και 

το επιτόκιο δανεισμού πιο ευνοϊκό. Το ποσό χρηματοδότησης μπορεί να αφορά έως 

και το 100% της αξίας του παγίου ή του ακινήτου και η τράπεζα διατηρεί την 

κυριότητα του έως την ολική αποπληρωμή του ποσού, η οποία γίνεται σε μηνιαίες 

τριμηνιαίες ή εξαμηνιαίες δόσεις.  
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3.4. Χρηματοδοτική Μίσθωση - Leasing 

 Μια νέα μορφή χρηματοδότησης επιχειρήσεων για την απόκτηση πάγιων 

στοιχείων είναι η Χρηματοδοτική μίσθωση (Financial Leasing).Μέσω της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης η εταιρεία υποχρεούται να παραχωρήσει έναντι 

μισθώματος τη χρήση ενός πράγματος, κινητού ή ακίνητου ή και των δύο μαζί, το 

οποίο προορίζεται για επαγγελματική χρήση, παρέχοντας στον αντισυμβαλλόμενο 

του το δικαίωμα είτε να αγοράσει το πράγμα είτε να ανανεώσει τη μίσθωση 

γιαορισμένο χρόνο176. Συμβάσεις μίσθωσης μπορούν να συνάπτουν ως εκμισθωτές 

μόνο ανώνυμες εταιρίες, πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα177.  

 Η εταιρεία, ως μισθωτής, σε πρώτη φάση επιλέγει το περιουσιακό στοιχείο 

που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της και διαπραγματεύεται με τον κατασκευαστή την 

τιμή και τους όρους μεταβίβασής του. Στη συνέχεια, έρχεται σε συμφωνία με μια 

τράπεζα ή επιχείρηση leasingγια την αγορά του περιουσιακού στοιχείου και προχωρά 

στη μίσθωσή του. Η σύμβαση που υπογράφουν τα δύο μέρη αφορά στην πλήρη 

αποπληρωμή του κόστους του περιουσιακού στοιχείου συν ένα περιθώριο κέρδους 

για τον εκμισθωτή. Μετά την υπογραφή της σύμβασης, η εταιρεία υποχρεούται να 

καταβάλει εφάπαξ αμοιβή για τα διαχειριστικά έξοδα (έως 1% της αρχικής αξίας του 

παγίου) και είναι απολύτως υπεύθυνη για την ασφάλεια, τη συντήρηση και την καλή 

χρήση του παγίου178.  

Η διάρκειά του μισθώματος είναι ορισμένη και δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των 3 ετών για τα κινητά, 5 έτη για τα αεροσκάφη και 10 έτη για τα ακίνητα. Κατά τη 

λήξη της περιόδου μισθώματος, η εταιρεία μπορεί είτε να ανανεώσει τη σύμβαση ή 

να προχωρήσει σε λήξη της σύμβασης με ή χωρίς την πρόβλεψη εξαγοράς τους 

περιουσιακού στοιχείου. Στην περίπτωση της λήξη της σύμβασης χωρίς πρόβλεψη 

εξαγοράς, η εταιρεία αποφασίζει να μισθώσει ένα περιουσιακό στοιχείο για μια 

περίοδο προκειμένου να καλύψει λειτουργικές ανάγκες, αλλά δεν ενδιαφέρεται να το 

εξαγοράσει στο τέλος της περιόδου μίσθωσης. Αντιθέτως, σε περίπτωση που 

ενδιαφέρεται να περιέλθει το περιουσιακό στοιχείο στην κυριότητά της κατά το τέλος 

                                                           
176Άρθρο 1 του Ν. 1665/1986, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4256/2014 
177Άρθρο 2 του Ν. 1665/1986 
178Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 452-454, Λαζαρίδη, Γ. (2001): Σύγχρονες Μορφές 
Χρηματοδότησης, Θεσσαλονίκη 2001, σελ. 52-56 
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της περιόδου μίσθωσης πρέπει να καταβάλει ένα ποσό το οποίο έχει συμφωνηθεί 

κατά την υπογραφή της σύμβασης179.  

 Η χρηματοδοτική μίσθωση έρχεται να λύσει ένα σοβαρό πρόβλημα που 

αντιμετώπιζαν οι εταιρίες, καθώς απαιτούνταν μεγάλα χρηματικά ποσά για την αγορά 

των περιουσιακών στοιχείων. Η εταιρείαleasingαναλαμβάνει να αγοράσει το πάγιο 

στοιχείο, το οποίο διατηρεί στο όνομά της και η Α.Ε. προχωρά στη σταδιακή 

αποπληρωμή του δανείου προκειμένου να περάσει στην κατοχή της στο τέλος της 

περιόδου που έχει συμφωνηθεί. Με τον τρόπο αυτό και τα δυο μέρη επωφελούνται, η 

μεν εταιρεία αποκτώντας τα περιουσιακά στοιχεία που της είναι απαραίτητα για τη 

λειτουργία της και η δε εκμισθωτής εισπράττοντας το ποσό της αποπληρωμής και 

παράλληλα διατηρώντας την κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου ως εγγύηση.  

Η χρηματοδοτική μίσθωση προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες των Α.Ε. 

μπορεί να λάβει πολλές διαφορετικές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε 

εταιρείας180: 

 Η συμφωνία πώλησης και στη συνέχεια μίσθωσης ενός πάγιου περιουσιακού 

στοιχείου (saleandleaseback) εντάσσεται στα νέα χρηματοδοτικά προϊόντα και 

αφορά στην πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου που βρίσκεται στην πλήρη 

κυριότητα της εταιρείας σε μια εταιρείαleasing και στη συνέχεια μίσθωσης του 

ίδιου περιουσιακού στοιχείου από την εταιρεία για μια συγκεκριμένη, συνήθως 

μεγάλη, χρονική περίοδο και σύμφωνα με ειδικούς όρους181. Με τον τρόπο αυτό η 

εταιρεία ρευστοποιεί ένα υπάρχων περιουσιακό στοιχείο και χρηματοδοτεί μια 

νέα επένδυση ή καλύπτει άλλες ανάγκες της.  

 Η συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση αφορά στη συμμετοχή ενός ακόμη 

συμβαλλόμενου, ο οποίος αναλαμβάνει να καλύψει με δανεισμό προς τον 

εκμισθωτή το μεγαλύτερο μέρος των απαιτούμενων κεφαλαίων για την απόκτηση 

του περιουσιακού στοιχείου. Αρχικά, ο μισθωτής επιλέγει το περιουσιακό 

στοιχείο που επιθυμεί, όπως στην περίπτωση της απλής χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, και συμφωνεί με τον εκμισθωτή για τους όρους της μίσθωσης. Στη 

συνέχεια, ο εκμισθωτής μπορεί να αγοράσει το περιουσιακό στοιχείο 

καταβάλλοντας συνάπτοντας δάνειο, προκειμένου να καλύψει το 60-80% της 

                                                           
179Κόντος, Γ. (2010), σελ. 281-286 
180Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 57-62 
181Κόντος, Γ. (2010), σελ. 311 
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αξίας του περιουσιακού στοιχείου και το υπόλοιπο καλύπτεται από ίδιους πόρους. 

Με τον τρόπο αυτό, το περιουσιακό στοιχείο δεν βρίσκεται στην κυριότητα της 

εταιρείας μίσθωσης, αλλά του δανειστή ως εγγύηση για τα χρήματα που 

χορήγησε.  

 Η διασυνοριακή χρηματοδοτική μίσθωσηαφορά στην περίπτωση όπου μια 

εγχώρια εταιρείαleasingμισθώνει από μια αλλοδαπή εταιρείαleasingτο 

περιουσιακό στοιχείο και στη συνέχεια το μισθώνει στην εταιρεία. Η 

συγκεκριμένη μορφή χρηματοδοτικής μίσθωσης ουσιαστικά αξιοποιεί τη διαφορά 

που υπάρχει στο φορολογικό καθεστώς της κάθε χώρας, αξιοποιώντας τα 

πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η μια χώρα έναντι της άλλης.  

 Η χρηματοδοτική μίσθωση του πωλητή αφορά στην συμμετοχή του 

προμηθευτή στη σύμβαση ως τριτεγγυητή. Ο προμηθευτής του περιουσιακού 

στοιχείου αναλαμβάνει όλη τη γραφειοκρατική διαδικασία και των έλεγχο των 

μισθωτών, ενώ η εταιρείαleasingαποπληρώνει την αξία του στον προμηθευτή 

χωρίς να εμπλέκεται στις ενδιάμεσες διαδικασίες. Η συγκεκριμένη πρακτική 

εφαρμόζεται κυρίως από εταιρίες μίσθωσης αυτοκινήτων.  

Εκτός από τη Χρηματοδοτική μίσθωση, μια άλλη κατηγορία μίσθωσης είναι η 

Λειτουργική ή Διαχειριστική Μίσθωση (Operating Leasing). Ο συγκεκριμένος 

τύπος παρέχει τόσο περιουσιακά στοιχεία όσο και υπηρεσίες συντήρησης στην 

εταιρεία. Κυρίως αφορά μισθώσεις μεταφορικών μέσων ή υπολογιστών και ο 

εκμισθωτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να συντηρεί και να επισκευάζει το 

περιουσιακό στοιχείο προσαρμόζοντας το κόστος στις πληρωμές της μίσθωσης. Οι 

κυριότερες διαφορές με τη χρηματοδοτική μίσθωση είναι ότι το συμβόλαιο που 

συνάπτεται είναι μικρής διάρκειας και ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να διακόψει τη 

μίσθωση επιστρέφοντας το περιουσιακό στοιχείο182.  

3.5. Πρακτορεία Επιχειρηματικών  Απαιτήσεων – Factoring 

Η πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων εισήχθη με τον Ν. 1905/1990 και 

εξυπηρετεί τις εταιρίες που έχουν συσσωρευμένες απαιτήσεις στο ενεργητικό τους, 

όπως επιταγές, γραμμάτια ή συναλλαγματικές. Αφορά στη σύναψη σύμβασης 

ανάμεσα σε μια εταιρεία και ένα πράκτορα επιχειρηματικών απαιτήσεων, ο οποίος 

αναλαμβάνει να παρακολουθεί και να εισπράττει μέρος ή το σύνολο των απαιτήσεων 

                                                           
182Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 62-64 
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της εταιρείας έναντι αμοιβής. Ο πράκτορας μπορεί να αναλάβει τις απαιτήσεις με 

εξουσιοδότηση της εταιρείας (μισθωτής) και μπορεί να χρηματοδοτήσει την εταιρεία 

για τις απαιτήσεις που ανέλαβε, είτε να παρακολουθεί λογιστικά ή νομικά της 

απαιτήσεις και να τις διαχειρίζεται και είτε τέλος να προχωρήσει σε μερική ή ολική 

κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου. Η σύμβαση μπορεί να περιλαμβάνει τόσο 

απαιτήσεις από εγχώριους πελάτες, όσο και από πελάτες εξαγωγικών εταιρειών στο 

εξωτερικό183. 

Η σύμβαση ανάμεσα στον πράκτορα και την εταιρεία πρέπει βάση νόμου να 

αναγγέλλεται στον οφειλέτη. Αναγγελία είναι η έγγραφη γνωστοποίηση στον 

οφειλέτη της σύμβασης ανάμεσα στον πράκτορα και την εταιρεία και η αναγραφή της 

ταυτότητάς του στα προς εξόφληση παραστατικά184.Το κόστος της πρακτορείας 

αναγράφεται στη σύμβαση και μπορεί να είναι είτε ένα ποσοστό επί του ποσού των 

απαιτήσεων που εκχωρούνται είτε τόκος επί του κεφαλαίου είτε επί των 

πλεονασμάτων185. 

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που προσφέρουν στις εταιρίες μπορεί να είναι 

οι εξής186: 

 Εκχώρηση απαιτήσεων για διαχειριστικούς λόγους. Ο πράκτορας 

αναλαμβάνει τη διαχείριση και είσπραξη των απαιτήσεων για λογαριασμό της 

εταιρείας παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες. Παράλληλα ο πράκτορας 

μπορεί να διενεργεί πιστωτικό έλεγχο και να διαβιβάζει στοιχεία στον πελάτη 

του ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Εκχώρηση απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής και με χρηματοδότηση. 

Στην περίπτωση αυτή η εκχώρηση των απαιτήσεων από την εταιρεία 

συνοδεύεται και από τη χρηματοδότηση του πράκτορα, με την καταβολή 

χρηματικού ποσού έναντι των απαιτήσεων που αναλαμβάνει και οι οποίες δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες. Τα ποσά που καταβάλλουν οι πελάτες 

μεταφέρονται από τον πράκτορα για τη μείωση του ποσού χρηματοδότησης 

προς τον προμηθευτή αφού αφαιρεθεί η ανάλογη προμήθεια είσπραξης. 

Ουσιαστικά οι εκχωρούμενες απαιτήσεις αποτελούν εγγύηση για το ποσό 

                                                           
183Άρθρο 1 του Ν. 1905/1990 
184Άρθρο 2 του Ν. 1905/1990 
185Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 130-131 
186Κόντος, Γ. (2010), σελ. 328-329 
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χρηματοδότησης που κατέβαλε ο πράκτορας στην εταιρεία και σε περίπτωση 

που δεν εξυπηρετηθούν επιβαρύνουν ένα ειδικό αποθεματικό που δημιουργεί 

η εταιρεία για το λόγο αυτό.   

 Εκχώρηση απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Αντίθετα με την 

προηγούμενη περίπτωση, ο πράκτορας αναλαμβάνει εξολοκλήρου τον 

πιστωτικό κίνδυνο του πελάτη και υφίσταται τη ζημία σε περίπτωση που δεν 

εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις. Η εταιρεία δεν έχει καμία υποχρέωση να 

επιστρέψει το ποσό που της κατέβαλε ο πράκτορας για την εκχώρηση των 

απαιτήσεων. 

Υπάρχουν διάφορα είδη πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων:187 

 Η Πλήρης πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων προσφέρει στις 

εταιρίες μια σειρά από υπηρεσίες, όπως α) την αξιολόγηση της φερεγγυότητας 

των πελατών της εταιρείας και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου έως και 

100% της οφειλής, β) τη διαχείριση, λογιστική παρακολούθηση και είσπραξη 

των απαιτήσεων της εταιρείας και γ) τη χορήγηση ρευστότητας, η οποία 

στηρίζεται στη φερεγγυότητα των πελατών της εταιρείας. 

 Η Πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής 

αφορά στην περίπτωση που ο πράκτορας χρηματοδοτεί την εταιρεία και της 

προσφέρει μια σειρά από υπηρεσίες, αλλά δεν καλύπτει τον πιστωτικό 

κίνδυνο. Αν η απαίτηση δεν εισπραχθεί εντός ενός καθορισμένου χρονικού 

διαστήματος, ο πράκτορας την επανεκχωρεί στην εταιρείααγοράζει τις 

απαιτήσεις χωρίς δικαίωμα αναγωγής και το πρακτορείο προχωρά σε 

καταβολή του ποσού μετά τη λήξη των απαιτήσεων που αγοράστηκαν 

ανεξάρτητα αν πληρώθηκαν εμπρόθεσμα από τους πελάτες. 

 Η Αμιγώςχρηματοδοτική πρακτορεία περιλαμβάνει μόνο τη 

χρηματοδότηση των απαιτήσεων με δικαίωμα αναγωγής από την πλευρά του 

πράκτορα και συνίσταται στην προεξόφληση μέχρι του 80% της αξίας των 

εκχωρούμενων απαιτήσεων, χωρίς να εμπλέκεται στην περαιτέρω διαχείριση, 

αξιολόγηση, έλεγχο φερεγγυότητας και είσπραξη των απαιτήσεων. Στις 

ενέργειες αυτές εξακολουθεί να τις ασκεί η εταιρεία, η οποία λειτουργεί ως 

αντιπρόσωπος του πράκτορα, αποδίδοντας τα ποσά που εισπράττει στον 

                                                           
187Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 129-130, Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 495-497 
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πράκτορα. Παραλλαγή της συγκεκριμένης μορφής μπορεί να είναι και η 

αμιγώς χρηματοδοτική πρακτορεία χωρίς δικαίωμα αναγωγής. 

 ΗΠρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων χωρίς 

χρηματοδότησηπαρέχει στην εταιρεία λογιστική παρακολούθηση, είσπραξη 

των απαιτήσεων και κάλυψη του πιστωτικού κινδύνου, χωρίς να παρέχει 

χρηματοδότηση. Η εταιρείακάθε μήνα λαμβάνει ποσάγια τις απαιτήσεις των 

πωληθέντων προϊόντων τη μέση ημερομηνία που λήγουν και λαμβάνει τα 

αντίστοιχα ποσά. Συνήθως συνδυάζεται με τραπεζική χρηματοδότηση, όπου ο 

πράκτορας λαμβάνει εντολή να μεταβιβάζει τις εισπράξεις στο χρηματοδοτικό 

λογαριασμό της εταιρείας στην τράπεζα, εξασφαλίζοντας έτσι τις 

χρηματοδοτήσεις της. 

 ΗΕμπιστευτική πρακτορεία επιχειρηματικών απαιτήσεων αφορά 

παρόμοια περίπτωση με εκείνη της απλή χρηματοδότησης χωρίς κάλυψη του 

πιστωτικού κινδύνου, αλλά με τη διαφορά ότι δεν γίνεται αναγγελία στον 

οφειλέτη. Ωστόσο, λόγω του ότι η αναγγελία είναι υποχρεωτική προκειμένου 

να γίνει η εκχώρηση188των απαιτήσεων, στη συγκεκριμένη μορφή δεν γίνεται 

ουσιαστικά εκχώρηση, αλλά αποστολή εμβασμάτων από τον οφειλέτη σε μια 

γραμματοθυρίδα.  

3.6. Εμπορία Απαιτήσεων - Forfaiting 

Μια πιο πρόσφατη μορφή χρηματοδότησης είναι και αυτή της εμπορίας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων -forfaiting. Είναι μια τεχνική συγγενής προς την 

πρακτορεία (factoring) και αφορά εταιρίες με εξαγωγική κυρίως δραστηριότητα189.Ο 

χρηματοδότης, που μπορεί να είναι μια τράπεζα ή επιχείρηση forfaiting,αγοράζει τις 

εμπορικές απαιτήσεις μελλοντικής λήξης μιας εξαγωγικής εταιρείας, όπως 

αξιόγραφα, γραμμάτια και συναλλαγματικές, οι οποίες προέκυψαν από την επί 

πιστώσει πώληση αγαθών ή υπηρεσιών στο εξωτερικό, χωρίς όμως να έχει δικαίωμα 

αναγωγής. Η σύμβαση που συνάπτεται ανάμεσα στο δυο μέρη, μπορεί να αφορά 

διάστημα από 6 μήνες έως 10 έτη και η αγορά γίνεται με την προεξόφληση των 

απαιτήσεων με ένα σταθερό ή μεταβαλλόμενο επιτόκιο190. 

                                                           
188Άρθρο 2 του Ν. 1905/1990 
189Άρθρο 1 του Ν. 1905/1990 
190Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 160 
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Η εξαγωγική εταιρεία καταρτίζει με τον αλλοδαπό εισαγωγέα μια απλή 

σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων και ενσωματώνει την απαίτηση σε 

συναλλαγματική ή γραμμάτιο εις διαταγή του εξαγωγέα. Τα αξιόγραφα αυτά 

συνοδεύονται πάντα από εγγυητική επιστολή αλλοδαπής τράπεζας «πρώτης τάξεως». 

Η εταιρεία οπισθογραφεί τους τίτλους αυτούς στον forfaiter, που συνήθως είναι η 

τράπεζα που συνεργάζεταικαι ο τελευταίος καταβάλει στην εταιρεία την τρέχουσα-

πραγματική αξία των αξιογράφων σε μετρητά, αφού αφαιρέσειτον τόκο από την 

ονομαστική αξία των αγιογράφων και άλλες δαπάνες προεξόφλησης191.  

Οι κυριότερες, επομένως,διαφορές της με την πρακτορεία επιχειρηματικών 

απαιτήσεων (factoring) είναι ότι πρόκειται για πώληση απαιτήσεων και η σύμβαση 

γίνεται μόνο χωρίς δικαίωμα αναγωγής. Με τη σύναψη του συμβολαίου, η εξαγωγική 

εταιρεία είναι υποχρεωμένη να εκχωρήσει και να παραδώσει τις απαιτήσεις σε 

καθορισμένο χρόνο και ουσιαστικά η εισαγωγική εταιρεία οφείλει πλέον το ποσό των 

απαιτήσεων στον χρηματοδότη και όχι στον προμηθευτή της. Για να αποφύγει 

οποιονδήποτε πιστωτικό κίνδυνο, ο forfaiter (χρηματοδότης) μαζί με τις απαιτήσεις 

ζητά από την εταιρεία εγγυητική επιστολή από την τοπική τράπεζα της εισαγωγικής 

εταιρείας. Έτσι σε περίπτωση που ο εισαγωγέας αδυνατεί να πληρώσει, την ευθύνη 

αναλαμβάνει η τράπεζα192.  

Το forfaitingεφαρμόζεται κυρίως στο Διεθνές εμπόριο και αφορά τα 

κεφαλαιουχικά αγαθά μακράς οικονομικής ζωής μια Α.Ε., όπως πρώτες ύλες, 

ημικατεργασμένα προϊόντα, μηχανήματα. Παράλληλα, καθώς αναφέρεταισε 

συναλλαγές με εισαγωγικές εταιρίες του εξωτερικού, ο χρηματοδότης αναλαμβάνει 

όλους τους οικονομικούς, κοινωνικούς, νομισματικούς, πολιτικούς και μεταφορικούς 

κινδύνους που πηγάζουν από τη συμφωνία193.  

Όπως στην περίπτωση της πρακτορείας (factoring), έτσι και αυτή της 

εμπορίας απαιτήσεων (forfaiting) εντάσσεται στο Ν. 1905/1990. Από νομικής 

πλευράς, αυτή η κοινή αντιμετώπιση των δυο διαφορετικών ουσιαστικά θεσμών 

δημιουργεί μια ασάφεια, καθώς τα άρθρα του συγκεκριμένου νόμου δεν μπορούν να 

καλύψουν τις απαιτήσεις και των δυο μορφών σύμβασης και ειδικότερα τις 

                                                           
191Γεωργιάδης, Α. Σ. (1995): Η σύμβαση Forfaiting, ΕΕμπΔ, σελ. 7 
192 Γαλάνης, Β. Π. (2000): Η Λειτουργία των Σύγχρονων Χρηματοδοτικών Θεσμών στη χώρα μας 
(Leasing, Factoring, Forfaiting, Franchising, Venture Capital), Αθήνα: εκδ. Σταμούλη, σελ. 119 
193Ρόκας, Ν. (2002): Στοιχεία Τραπεζικού Δικαίου, Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, σελ. 113 
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ιδιαιτερότητες της εμπορίας απαιτήσεων, παρά μόνο να προσφέρουν το γενικό 

πλαίσιο. Ειδικότερα ως προς το θέμα του δικαιώματος αναγωγής, η σύμβαση που 

συνάπτεται ανάμεσα στην εξαγωγική εταιρεία και τον forfeiterδεν μπορεί να γίνει με 

δικαίωμα αναγωγής και για το λόγο αυτό είναι πολύ σημαντική η πιστοληπτική 

ικανότητα του πρωτοφειλέτη (εισαγωγική εταιρεία) και η εγγύηση φερέγγυας 

τράπεζας194.  

Η εμπορία απαιτήσεων μπορεί να ευνοήσει κυρίως μικρές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις και εταιρίες που δεν καταφεύγουν στον τραπεζικό δανεισμό, παρέχοντας 

τους ρευστότητα για να χρηματοδοτήσουν τις δραστηριότητες τους, σε λιγότερο 

χρόνο και αποφεύγοντας τις περίπλοκες διαδικασίες του δανεισμού195. Παράλληλα, 

καθώς η σύμβαση αφορά την πώληση των απαιτήσεων χωρίς δικαίωμα αναγωγής, η 

εταιρεία αποφεύγει τον κίνδυνο να απαιτήσει ο χρηματοδότης τα χρήματα από την 

ίδια σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του.  

3.7. Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών – Venture Capital 

Το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών αποτελεί μακροπρόθεσμο 

κεφάλαιο το οποίο επενδύουν ειδικές επενδυτικές εταιρίες και περιέχει υψηλό βαθμό 

κινδύνου, αλλά και υψηλές αποδόσεις στους επενδυτές. Αποτελεί μια μορφή 

επένδυσης της εταιρείας επιχειρηματικών συμμετοχών στα ίδια κεφάλαια νέων ή 

ταχέως αναπτυσσόμενων εταιρειών, οι οποίες δεν είναι εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο Αξιών και έχουν άμεση ανάγκη από χρηματοδότηση. Είναι 

ουσιαστικά ένας εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης προκειμένου να υλοποιηθούν 

ιδέες ή προγράμματαπου καμιά άλλη πηγή χρηματοδότησης δεν αναλαμβάνει το 

ρίσκο να χρηματοδοτήσει196.  

Η εταιρείαVentureCapitalσυνδέει ουσιαστικά τις επιχειρήσεις που επιθυμούν 

να υλοποιήσουν τα σχέδιά τους και έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση, με τους 

επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν επιδιώκοντας μια υψηλή απόδοση. 

Ειδικότερα, παρέχει στην επιχείρηση μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση (συνήθως 5-10 

έτη), επιχειρηματικές και διοικητικές συμβουλές μέσω εκπροσώπησης στο 

                                                           
194Γεωργιάδης, Α. Σ. (1998): Νέες μορφέςσυμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (Leasing, Factoring, 
Forfaiting, Franchising), Αθήνα: εκδ. Σάκκουλα, σελ. 173-174 
195Γαλάνης, Β. Π. (2000), σελ. 162 
196Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 170-174 
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Διοικητικό Συμβούλιο και αποκομίζει τα αντίστοιχα κεφαλαιακά κέρδη που 

προκύπτουν ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της επιχείρησης197. Αναπτύσσει μια 

άμεση σχέση και συνεργασία με την εταιρεία που χρηματοδοτεί και συμμετέχει στον 

κίνδυνο. Η χρηματοδότηση γίνεται τις περισσότερες φορές με αύξηση μετοχικού 

κεφαλαίουή με έκδοση προνομιακών μετοχών, τις οποίες αγοράζει η εταιρείαVenture 

Capital, διατηρώντας όμως οι παλαιοί μέτοχοι τον έλεγχο της εταιρείας. Κύρια 

επιδίωξη της εταιρείας Venture Capital είναι η αύξηση της αξίας της επιχείρησης και 

η ρευστοποίηση της επένδυσης με ένα σχετικό κέρδος μετά από 3-10 έτη. 

Οι επενδυτές που προσφέρουν το κεφάλαιο επιχειρηματικών συμμετοχών σε 

μια εταιρείαVenture Capital μπορεί να είναι198:  

α)Ιδιώτες με μεγάλη περιουσία που ενδιαφέρονται για φορολογικούς λόγους 

να εισπράττουν έσοδα με τη μορφή κεφαλαιακών κερδών  

β)Ιδιωτικές επενδυτικές κοινοπραξίες και εταιρίες, οι οποίες έχουν 

ορισμένη χρονική διάρκεια (έως 10 έτη) και προσφέρουν το 1% των επενδυμένων 

κεφαλαίων για να εισπράξουν το 20% συνήθως επί των καθαρών μακροπρόθεσμων 

κεφαλαιακών κερδών και μια ετήσια προμήθεια διαχείρισης 

γ)Ιδιώτες που συμμετέχουν σε μια ανεπίσημη αγορά κεφαλαίου 

επιχειρηματικών συμμετοχών (businessangels),οι οποίο αποτελούν και τη 

μεγαλύτερη πηγή κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών 

δ) Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών θυγατρικές 

χρηματοπιστωτικών και μεγάλων μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών, οι οποίες 

συχνά ακολουθούν περισσότερο συντηρητικές στρατηγικές και κατά μέσο όρο είναι 

λιγότερο έμπειροι από τους ανταγωνιστές τους 

ε)Εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών που χρησιμοποιούν 

κρατική χρηματοδότηση μέσω διάφορων επιδοτήσεων,οι οποίες λαμβάνουν 

χαμηλότοκα δάνεια από το κράτος και καλύπτουν ένα μικρό και εξειδικευμένο τμήμα 

της αγοράς, επενδύοντας σε μικρές οικογενειακές εταιρίες παροχής υπηρεσιών. 

Η χρηματοδότηση μέσω VentureCapitalμπορεί να λάβει διάφορες μορφές199:  

                                                           
197Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 469 
198Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 470-472 
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 Κεφάλαιο Εκκίνησης (Seed Capital). Αφορά νέες εταιρίες που βρίσκονται 

στο στάδιο οργάνωσης και χρειάζονται άμεσα χρηματοδότηση προκειμένου 

να υλοποιήσουν νέες και καινοτόμες ιδέες ή προϊόντα.  

 Αρχικό Κεφάλαιο (Startup). Αφορά εταιρίες που έχουν χρησιμοποιήσει τα 

κεφάλαιά τους για την ανάπτυξη ενός προϊόντος και χρειάζονται 

χρηματοδότηση προκειμένου να προχωρήσουν στην παραγωγή και την 

προώθησή τους στην αγορά.  

 Κεφάλαιο Ανάπτυξης (Development Capital). Αφορά μικρές και 

αναπτυσσόμενες εταιρίες που χρειάζονται πρόσθετη χρηματοδότηση για να 

προχωρήσουν στην επέκταση των δραστηριοτήτων της ή να ολοκληρώσουν 

μια ήδη υπάρχουσες. Ο κίνδυνος που αναλαμβάνουν οι επενδυτές είναι 

μικρότερος σε αυτή την περίπτωση. 

 Κεφάλαιο Αναδιάρθρωσης (Turn-around). Αφορά ζημιογόνες εταιρίες που 

έχουν ανάγκη από χρηματοδότηση προκειμένου να ανακάμψουν. Αποτελούν 

επενδύσεις με το υψηλότερο ποσοστό κινδύνου σε σύγκριση με τις άλλες 

επενδύσεις και με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα ως προς το οικονομικό όφελος, 

το οποίο θα χρειαστεί πολύ χρόνο μέχρι να φανεί και θα προκύψει εφόσον η 

εταιρεία καταφέρει να ανακάμψει.Στην περίπτωση αυτή μια ικανή και 

έμπειρη διοίκηση παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο για την ανάκαμψη της 

εταιρείας.  

 ΚεφάλαιοΕξαγοράς(Management buy-out or Management buy-in). 

Αφορά τη χρηματοδότηση στελεχών μιας εταιρείας (buy-out) ή ατόμων του 

εξωτερικού περιβάλλοντός της (buy-in) που επιθυμούν να την εξαγοράσουν. 

Οι προτάσεις που υποβάλλονται σε μια εταιρείαVentureCapitalμπορεί να 

είναι εκατοντάδες. Η εταιρεία θα αξιολογήσει τα προγράμματα με βάση κάποια 

κριτήρια και θα εγκρίνει ή θα απορρίψει κάποιες προτάσεις. Οι επιχειρηματίες που 

επιλέχθηκαν παρουσιάζουν στην εταιρεία τις προτάσεις τους. Δυστυχώς στο στάδιο 

αυτό οι περισσότερες προτάσειςαπορρίπτονται. Αφού οι επικρατέστερες προτάσεις 

περάσουν από η Γενική Συνέλευση της εταιρείας, ξεκινά η συλλογή επιπρόσθετων 

πληροφοριών και οι συναντήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας, προκειμένου να 

κατανοήσει η εταιρείαVentureCapitalαν υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον από την 

επιχείρηση και ποιες είναι οι χρηματοδοτικές της ανάγκες. Στο επόμενο στάδιο, η 

                                                                                                                                                                      
199Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 184-185, Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 474-475 
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εταιρείαVentureCapital δεσμεύεται απέναντι στην επιχείρηση και προσπαθεί να 

ορίσει τα εμπόδια που υπάρχουν σχετικά με την επέμβαση και πως θα ξεπεραστούν. 

Το τελευταίο στάδιο, αφορά στην οριστικοποίηση των λεπτομερειών, στη 

διαπραγμάτευση των νομικών εγγράφων και στην υπογραφή της συμφωνίας200. 

Το κέρδος των εταιρειώνVentureCapital προκύπτει, όπως προαναφέραμε, από 

την αύξηση της αξίας της επιχείρησης και τη ρευστοποίηση των κεφαλαίων της, η 

οποία μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους201: α) Πώληση των μετοχών μέσω του 

Χρηματιστηρίου όταν η επιχείρηση έχει αναπτυχθεί σε σημείο που να χρειάζεται 

σημαντικά νέα κεφάλαια, β) Εξαγορά από μεγάλη εταιρεία, η οποία έχει 

εντυπωσιαστεί από τα αποτελέσματα και τις προοπτικές της εταιρείας και γ) 

Χρηματοδότηση από μια παραδοσιακή πηγή, όπως η τράπεζα, η οποία ουσιαστικά 

αντικαθιστά την εταιρείαVentureCapital εξαγοράζοντας τη συμμετοχή της στην 

επιχείρηση. 

3.8. Θερμοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Business Incubator) 

Οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες δημιουργήθηκαν με στόχο να 

διευκολύνουν της νεοσύστατες εταιρίες στο ξεκίνημά τους. Αποτελούνται από 

τυποποιημένους χώρους, οι οποίοι παρέχουν ένα περιβάλλον με κοινές υποδομές και 

ειδικές υπηρεσίες στις εταιρίες, για ένα χρονικό διάστημα το οποίο μπορεί να 

κυμαίνεται από 3 έως 5 έτη. Στη συνέχεια, μεταφέρονται σε δικούς τους χώρους και 

τις θέσεις τους καταλαμβάνουν νέες εταιρίες. Οι επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες 

προσφέρουν στις εταιρίες περισσότερα απ’ ότι η χρηματοδότηση, όπως 

επιχειρηματικές συμβουλές και επιχειρηματική δικτύωση, στέγαση και διοικητική 

υποστήριξη. 202 

Ο βασικότερος σκοπόςτων επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων είναι να 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εταιρειών που δημιουργούνται κατά την έναρξη 

των δραστηριοτήτων τους και ποικίλουν ανάλογα με το αντικείμενο με το οποίο 

ασχολείται η κάθε εταιρεία. Ειδικότερα, πρόκειται για μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς, οι οποίοι ενισχύουν εταιρίες που κάνουν τα πρώτα τους βήματα κυρίως 

στο χώρο των νέων τεχνολογιών. Μετά την πάροδο των 5 ετών, η εταιρεία που πρέπει 

                                                           
200Λαζαρίδη, Γ. (2001), σελ. 179-182 
201Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 484 
202Γαλάνης, Β. Π. (2000), σελ. 164 
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να μεταφερθεί σε δικές της εγκαταστάσεις και τη θέση της παίρνει μια νέα εταιρεία. 

Μια σειρά από προβλήματα που αναλαμβάνουν να αντιμετωπίσουν οι 

επιχειρηματικές θερμοκοιτίδες, εκ μέρους των εταιρειών, είναιτα εξής: 

 Το υψηλό κόστος επένδυσης της καινοτομίας 

 Την έλλειψη πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης 

 Τις ανεπάρκειες πληροφόρησης της αγοράς 

 Την αδυναμία οργάνωσης και διοίκησης 

 Την αδυναμία μακροπρόθεσμου προγραμματισμού 

 Την αδυναμία εκτίμησης του επιχειρηματικού κινδύνου 

 Την αδυναμία διατήρησης και επέκτασης ανταγωνιστικών 

πλεονεκτημάτων 

3.9. Δανεισμός από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης203 

Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) αποτελεί κομμάτι του Εθνικού 

Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης(ΕΤΕΑΝΑ.Ε.)και στόχο έχει να 

βοηθήσει μεσαίες και μικρές εταιρίες που χρειάζονται χρηματοδότηση ανεξάρτητα 

από το στάδιο λειτουργίας στο οποίο βρίσκονται (νέες, υφιστάμενες ή υπό σύσταση). 

Καλύπτει κυρίως τα έξοδα ίδρυσης ή ανάπτυξης της εταιρείας, την υλοποίηση 

επενδύσεων, τη χρηματοδότηση, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της δημιουργίας 

ανταγωνιστικών προϊόντων. 

Συστάθηκε με τον Ν. 3912/2011 για να διαδεχτεί το ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. (Ταμείο 

Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων), μια ανώνυμη εταιρεία του 

δημοσίου που ιδρύθηκε το 2004 με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 

στόχο να διαμεσολαβεί και να εξασφαλίζει την πρόσβαση μικρομεσαίων εταιρειών 

στην τραπεζική χρηματοδότηση αναλαμβάνοντας μέρος του κινδύνου. Ο ρόλος της 

ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι πιο διευρυμένος, καθώς εκτός από την εγγύησή της παρέχει στις 

εταιρίες και χαμηλού κόστους χρηματοδότηση.  

Πιο συγκεκριμένα το Ταμείο Επιχειρηματικότητας δημιουργήθηκε με στόχο: 

 Να βοηθήσει στην ίδρυση και ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδιαιτέρως των 

Μικρών και Μεσαίων Εταιρειών 

                                                           
203http://www.etean.com.gr/publicpages/Program2.aspx 

http://www.etean.com.gr/publicpages/Program2.aspx
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 Να λειτουργήσει ως καταλύτης στη ροή κεφαλαίων προς τις Μικρές και 

Μεσαίες Επιχειρήσεις 

 Να βοηθήσει τις εταιρίες αυτές να ανταγωνιστούν επάξια τόσο τις Ελληνικές 

όσο και τις Ευρωπαϊκές Μεγάλες Επιχειρήσεις 

 Να επιτρέψει την αναβάθμιση της χρηματοοικονομικής τεχνικής 

 Να γίνεται ορθότερη χρήση των πόρων του ΕΣΠΑ από τις επιχειρήσεις 

 Να στηρίξει την υλοποίηση διαφόρων επενδύσεων 

 Να συμβάλει στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών 

Η χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας γίνεται από το 

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους 

μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και ενός Επιχειρησιακού 

Προγράμματος του ΕΣΠΑ. Για να εξυπηρετήσει τους παραπάνω στόχους, το ταμείο 

Επιχειρηματικότητας σχεδίασε μια σειρά από Δράσεις που αποσκοπούν στην 

χρηματοδότηση νέων βιώσιμων δραστηριοτήτων, αλλά και την ενίσχυση 

υφιστάμενων εταιρειών μέσω χαμηλότοκων επιχειρηματικών δανείων από τις 

συνεργαζόμενες Τράπεζες. Κάθε Δράση στοχεύει σε συγκεκριμένο θεματικό πυλώνα 

και η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% του επιχειρηματικού σχεδίου που θα 

υποβάλει η εταιρία. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων γίνεται μέσω των 

συνεργαζόμενων Τραπεζών. 

Οι κυριότερες Δράσεις που σχεδιάστηκαν και προωθούνται από το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας είναι οι εξής: 

1. Η Δράση για τη «Γενική Επιχειρηματικότητα»μπορεί να χρηματοδοτήσει 

τις δαπάνες των εταιρειών για επενδύσεις σε πάγια στοιχεία (υλικά και 

άυλα) με ποσά από 30.000-10.000.000€,επιτόκιο 3,3% και διάρκεια 

αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη 

2. Η Δράση για τη «Νεανική Επιχειρηματικότητα» μπορεί να 

χρηματοδοτήσει τις δαπάνες εταιρειών για επενδύσεις νέων επιχειρηματιών 

σε πάγια στοιχεία με ποσά από 30.000-8.000.000€, επιτόκιο 3,25 % και 

διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη 

3. Η Δράση για την «Εξωστρέφεια» μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εταιρείες 

που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις δραστηριότητες και να προχωρήσουν 

στη δημιουργία ανταγωνιστικών προϊόντων με στόχο το εξαγωγικό 
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εμπόριο,με ποσά από 30.000-140.000.000€, επιτόκιο 3,175 % και διάρκεια 

αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη 

4. Η Δράση για την «Νησιωτική –Τουριστική Επιχειρηματικότητα» μπορεί 

να χρηματοδοτήσει τις εταιρείες που εδρεύουν σε πολύ μικρά νησιά της 

Ελλάδας και δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού με στόχο την 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών,με ποσά από 10.000-30.000€, 

επιτόκιο 0 - 2,8 % και διάρκεια αποπληρωμής έως 4 έτη 

5. Η Δράση για την «Καινοτόμα Επιχειρηματικότητα, Εφοδιαστική 

Αλυσίδα, Τρόφιμα, Ποτά» μπορεί να χρηματοδοτήσει τις εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο χώρο με στόχο την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, με ποσά από 50.000-10.000.000€, επιτόκιο 3,4% 

και διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 10 έτη 

6. Η Δράση για την «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» μπορεί να 

χρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες ή υπό ίδρυση εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους οικονομικούς κλάδους παρέχοντας 

τους είτε κεφάλαιο κίνησης με ποσά από 10.000-300.000.000€ και διάρκεια 

αποπληρωμής έως 4 έτη, είτε δάνειο επενδυτικού σκοπού με ποσά από 

10.000-800.000€ και διάρκεια αποπληρωμής από 5 έως 12 έτη 

Η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. διαθέτει και μια σειρά από πιο εξειδικευμένα ταμεία για να 

καλύψεις τις ανάγκες εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους 

κλάδους. Το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας παρέχει δάνεια με πολύ 

ευνοϊκούς όρους σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, μεταποίηση 

και εμπορία αγροτικών προϊόντων, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και του 

Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Ταμείο Ενάλιο 

δημιουργήθηκε για την ενίσχυση των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο 

της αλιείας και της ιχθυοκαλλιέργειας με στη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  

Παράλληλα, η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. συνεχίζει να προσφέρει το Πρόγραμμα 

Εγγυοδοσίας της πρώην ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε. προσφέροντας εγγυήσεις σε επενδυτικά 

δάνεια, σε κεφάλαια κίνησης και σε χρηματοδοτικές μισθώσεις τα οποία εκδίδονται 

από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών 

επιστολών σε βιώσιμες εταιρίες, όμως υψηλού κινδύνου, λόγω των μη επαρκών 

εξασφαλίσεων.  
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Η διαδικασία χρηματοδότησης είναι η ακόλουθη: Το Ταμείο 

Επιχειρηματικότητας δημοσιεύει μια προκήρυξη όπου αναφέρονται οι ημερομηνίες 

κατά τις οποίες μπορούν οι ενδιαφερόμενες εταιρίες καταθέσουν είτε το επενδυτικό 

τους σχέδιο, είτε αίτημα για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (όπως αγορά ή ανανέωση 

πάγου εξοπλισμού), οι οποίες περιγράφονται αναλυτικά στην προκήρυξη. Ο 

υποψήφιος επενδυτής υποβάλει αίτηση με το επενδυτικό του σχέδιο και όλα τα 

δικαιολογητικά σε μια από τις συνεργαζόμενες τράπεζες και εκείνες αξιολογούν αν 

θα εγκρίνει το δάνειο. Οι δαπάνες θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το ύψος τους 

και τον χρόνο πραγματοποίησής τους. Παράλληλα, η συνεργαζόμενη τράπεζα είναι 

υπεύθυνη για το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης του 

σχεδίου και την υποβολή εκθέσεων στο Ταμείο σχετικά με την πορεία των Δράσεων. 

3.10. Χρηματοδότηση από το ΕΠΑνΕΚ204 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 

Καινοτομία»αποτελεί ένα μέσο ενίσχυσης της ποιοτικής επιχειρηματικότητας. Οι 

πόροι του προέρχονται από δυο διαρθρωτικά ταμεία: το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση του κατάλληλου 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος που θα βοηθά τις εταιρείες να εντοπίσουν νέες 

ευκαιρίες ανάπτυξης και να συμμετέχουν σε τμήματα παγκόσμιων αλυσίδων. 

Παράλληλα, ένας επιπρόσθετος στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η απομάκρυνση των 

αναποτελεσματικών θεσμικών, κανονιστικών και διοικητικών εμποδίων στην 

επιχειρηματικότητα και την εφαρμογή χρηματοδοτικών κινήτρων προκειμένου να 

ενθαρρύνει τις επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.  

Αρμόδια αρχή του προγράμματος είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, 

Ναυτιλίας και Τουρισμού και η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ορίζεται το 

2014-2020 και στην περιγραφή του το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια σειρά από 

χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις δράσεις του 

προκειμένου να επιτύχει τους παραπάνω στόχους. Πιο συγκεκριμένα τα 

χρηματοδοτικά εργαλεία που προτείνει συνοψίζονται στα εξής: 

                                                           
204http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp 

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/secretariat1.asp
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 Δάνεια. Πρόκειται για δάνεια με χαμηλές εξασφαλίσεις για επενδύσεις και 

κεφάλαιο κίνησης. Αφορά σε άτομα που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική 

τους επιχείρηση και χρειάζονται χρηματοδότηση, αλλά και εκπαίδευση. Με 

τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στους δικαιούχους να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε τραπεζικό δανεισμό με τη καλύτερους όρους. 

 Εγγυήσεις. Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή εγγυήσεων σε εταιρείες που 

δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό λόγω των 

απαιτούμενων εξασφαλίσεων.  

 Κεφάλαια συν-επένδυσης. Μέσω τον κεφαλαίων συν-επένδυσης δίνεται η 

δυνατότητα δημιουργίας επενδυτικών ταμείων προκειμένου εκείνα με τη 

σειρά τους να ενισχύσουν την κεφαλαιακή βάση των εταιρειών. Κυρίως 

αναφέρεται σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Νέων 

Τεχνολογιών και της Καινοτομίας. 

Τα παραπάνω χρηματοδοτικά εργαλεία, ωστόσο, έρχονται να συμπληρώσουν 

απλά τους κύριους τύπους χρηματοδότησης που χρησιμοποιεί το ΕΠΑνΕΚ και 

αποτελούν ένα κομμάτι του. Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης των 

εταιρειών που προβλέπεται από το πρόγραμμα αφορά σε εφάπαξ επιχορηγήσεις, 

στήριξη με συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο και στήριξη με δανεισμό. 

Αφού δημοσιευθεί η προκήρυξη με λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με τους 

επιλέξιμους κλάδους και τις επιλέξιμες δαπάνες, η εταιρεία καταθέτει φάκελο με την 

πρότασή της για το έργο που θέλει να υλοποιήσει και τον εξοπλισμό ή τα εργαλεία 

που της είναι απαραίτητα, πλήρως κοστολογημένα. Στη συνέχεια, οι προτάσεις πρέπει 

να εγκριθούν από τα αρμόδια όργανα του φορέα προκειμένου να δοθεί επιχορήγηση ή 

στήριξη με κάποιο από τα προαναφερθέντα μέσα. Τέλος, έχει συσταθεί Ειδική 

Επιτροπή Παρακολούθησης του Ειδικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», έργο της οποίας είναι να παρακολουθεί την 

εφαρμογή και την πρόοδο υλοποίησης του προγράμματος και να συντάσσει ετήσιες 

εκθέσεις ελέγχου.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 

Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε μια σειρά από διαφορετικές 

πηγές που προσφέρουν χρηματοδότηση στις Ανώνυμες Εταιρείες.Πως όμως θα 

αποφασίσει η εταιρεία ποια είναι η ιδανική αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια και 

ποιο πρέπει να είναι το ύψος των δανειακών κεφαλαίων που θα τις επιτρέπει να 

ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της και παράλληλα θα της επιτρέπει να 

απολαμβάνει μεγάλες αποδόσεις; Στον παρόν κεφάλαιο θα επιχειρήσουμε να κάνουμε 

μια σύντομη αναφορά στις κυριότερες θεωρίες γύρω από την κεφαλαιακή διάρθρωση 

(capitalstructure) των εταιρειών, όπως και σε ορισμένα χρηματοοικονομικά εργαλεία 

που βοηθούν τα στελέχη των εταιρειών στη λήψη αποφάσεων, ώστε να επιτύχουν την 

άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας. 

Η κεφαλαιακή διάρθρωση είναι ο συνδυασμός ίδιων και ξένων κεφαλαίων 

μιας εταιρείας και φανερώνει την έκταση στην οποία οι δραστηριότητες μιας 

εταιρείας χρηματοδοτούνται από μακροπρόθεσμες πηγές χρηματοδότησης. Στόχος 

της διοίκησης της Α.Ε. είναι να βρεθεί ο καλύτερος συνδυασμός των κεφαλαίων που 

θα μεγιστοποιήσει την τιμή της μετοχής της εταιρείας ή που αντίστοιχα θα μειώσει το 

κόστος κεφαλαίου της, να επιτευχθεί δηλαδή η άριστη κεφαλαιακή 

διάρθρωση.Συνεπώς, η διάρθρωση του κεφαλαίου μιας επιχείρησης δίνεται κυρίως 

από το λόγο των οφειλών προς τη συνολική κεφαλαιοποίηση205.  

4.1. Προσέγγιση Modigliani – Miller206 

Μια από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις είναι εκείνη των Modigliani – Miller. 

Στην πρώτη της εκδοχή, η θεωρία των Modigliani – Millerαπέδειξε ότι το συνολικό 

κόστος του κεφαλαίου δεν επηρεάζεται από τη σύνθεση των μακροπρόθεσμων πηγών 

χρηματοδότησης της εταιρείας υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν φόροι 

εισοδήματος ιδιωτών ή εταιρειών. Με βάση την θεωρία αυτή διατύπωσαν δυο 

προτάσεις. Η πρώτη πρόταση τους αναφέρει ότι η αξία μιας εταιρείας και κατ’ 

επέκταση η αξία των μετοχών της, δεν εξαρτάται από την κεφαλαιακή της 

διάρθρωση, αλλά καθορίζεται από την προεξόφληση των αναμενόμενων κερδών της 

                                                           
205Groppelli, A. A. &Nikbakht, E. (1996): Χρηματοοικονομική, Αθήνα: εκδ. Κλειδάριθμος, σελ. 211 
206Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 240-250, Brealey, R.A., Myers, S.C. &Allen, F. (2011), p. 
418-420, Ross, S. A., Westerfield, R. W. &Jaffe, J. (2013), p. 457-459 
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προ φόρων και τόκων (EBIT) προς το συνολικό κεφάλαιο. Συνεπώς, η αξία της 

εταιρείας εξαρτάται από τα κέρδη της και τα λειτουργικά της έξοδα και όχι από τη 

σύνθεση του κεφαλαίου.Η δεύτερη πρόταση τους αναφέρει ότι το κόστος του κοινού 

μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια ισούται με 

το κόστος μετοχικού κεφαλαίου μιας που δε χρησιμοποιείσυν μιας ανταμοιβής για 

τον κίνδυνο αυτό. Η προσέγγιση αυτή ονομάστηκε Θεωρία των καθαρών 

λειτουργικών εσόδων. Επομένως, με βάση τα προηγούμενα προκύπτει ότι 

ανεξάρτητα από το συνδυασμό των δυο πηγών χρηματοδότησης (ιδίων και ξένων), ο 

σταθμικός μέσος όρος του κόστους τους παραμένει αμετάβλητος.  

Μερικά χρόνια αργότερα, πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η Modigliani – 

Miller απέδειξαν ότι αν υποθέσουμε ότι τα κέρδη της εταιρείας φορολογούνται, 

τότε όσο περισσότερα δανειακά κεφάλαια χρησιμοποιεί τόσο αυξάνεται και η αξία 

της, καθώς οι φόροι εκπίπτουν του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας. 

Συνεπώς, αφού το κόστους του δανειακού κεφαλαίου ελαττώνεται μειώνεται και το 

συνολικό κόστος κεφαλαίου της εταιρείας. Η πρώτη πρόταση που διατύπωσαν 

σύμφωνα με την παραπάνω θεωρία, είναι ότι η αξία μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί 

δανειακά κεφάλαια ισούται με την αξία εκείνης που δεν χρησιμοποιεί, συν την 

φορολογική εξοικονόμηση. Η δεύτερη τους πρόταση αναφέρει ότι το κόστος του 

κοινού μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας που χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια 

ισούται με το κόστος κοινού μετοχικού κεφαλαίου μιας εταιρείας που δεν 

χρησιμοποιεί συν μια ανταμοιβή κινδύνου, με τη διαφορά ότι το κόστος αυξάνεται με 

βραδύτερο ρυθμό. Τα παραπάνω οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η αξίας της εταιρίας 

και το συνολικό κόστος του κεφαλαίου της επηρεάζονται από την κεφαλαιακή της 

διάρθρωση, προσέγγιση που ονομάστηκεθεωρία των καθαρών εσόδων.  

Η τρίτη και τελευταία προσέγγιση που πρόσθεσε μερικά χρόνια αργότερα ο 

Miller, αφορά στην προσθήκη της φορολογίας εισοδήματος των φυσικών 

προσώπων. Η αξία της εταιρείας που χρησιμοποιεί δανειακά κεφάλαια ισούται με 

την αξία μιας που δεν χρησιμοποιεί συν την φορολογική εξοικονόμηση που κερδίζει 

από τη χρήση δανειακών κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, ο Millerμας οδηγεί στο 

συμπέρασμα πως αν ο συντελεστής φορολόγησης εισοδήματος του επιχειρηματία από 

ομολογίες είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο συντελεστή των κοινών μετοχών, 

συμφέρει τον επιχειρηματία να χρησιμοποιεί περισσότερα δανειακά κεφάλαια. 
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Παρόλα αυτά, οι θεωρίες του ανέπτυξαν οι Modigliani καιMiller δέχτηκαν 

δριμεία κριτική από τους οικονομολόγους, καθώς θεώρησαν ότι δεν ισχύουν στον 

πραγματικό κόσμο. Οι σημαντικότερες διαφωνίες τους αφορούν στην υπερτίμηση της 

φορολογικής ωφέλειας που προκύπτει από τα δανειακά κεφάλαια και στο γεγονός ότι 

δεν λαμβάνουν υπόψη μια σειρά από κόστη που συνδέονται με το δανεισμό (όπως 

προμήθειες εταιρειών, κόστη αντιπροσώπευσης) αλλά και τον κίνδυνο στον οποίο 

εκτίθεται μια εταιρεία που χρησιμοποιεί πολλά δανειακά κεφάλαια.  

4.2. Οι Χρηματοοικονομικές Δυσχέρειες 

Με την αύξηση των δανειακών κεφαλαίων, αυξάνεται και ο κίνδυνος στον 

οποίο εκτίθεται μια εταιρεία, αυξάνονται δηλαδή οι χρηματοοικονομικές δυσχέρειες 

που αντιμετωπίζει και μπορεί να έχουν μεγάλη επίδραση στις δραστηριότητες και τις 

επιδόσεις της εταιρείας. Οι βασικότερες χρηματοοικονομικές δυσχέρειες 

συνοψίζονται στις εξής207:   

 Η απώλεια ικανών στελεχών 

 Η άρνηση παροχής πιστώσεων από τους προμηθευτές 

 Η ακύρωση παραγγελιών από πελάτες 

 Η έλλειψη επαρκών κεφαλαίων και η συνεπακόλουθη απόρριψη επενδυτικών 

προγραμμάτων 

 Η απαξίωση του εξοπλισμού και η αδυναμία αντικατάστασής του 

 Οι αμοιβές των δικηγόρων και τα διαχειριστικά έξοδα που θα την 

επιβαρύνουν σε περίπτωση πτώχευσης 

 Η εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων σε χαμηλότερη τιμή από την 

πραγματική τους αξία σε περίπτωση πτώχευσης 

 Σε περίπτωση που μια εταιρία με δανειακά κεφάλαια υποχρεούται να 

δανειστεί εκ νέου προκειμένου να αποφύγει την πτώχευση, το κόστος 

δανεισμού θα είναι υψηλότερο και η θέση της εταιρείας θα επιδεινωθεί.   

Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η 

μεγιστοποίηση της αξίας της και κατ’ επέκταση του πλούτου των μετόχων της, ένας 

ακόμη κίνδυνος εκτός από τις χρηματοοικονομικές δυσχέρειες που καλείται να 

αντιμετωπίσει μια εταιρεία είναι και το συμφέρον των μελών του Διοικητικού 

                                                           
207Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 252 



75 
 

Συμβουλίου. Για το λόγο αυτό, όπως προαναφέραμε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, η 

εταιρεία διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους208 προκειμένου να εξασφαλίσει ότι οι 

ενέργειες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εξυπηρετούν τα συμφέροντα των  

μετόχων. Το κόστος των ελέγχων που διενεργεί η εταιρεία λέγεται κόστος 

αντιπροσώπευσης και αποτελεί μια επιπρόσθετη επιβάρυνση για την εταιρεία.   

4.3. Υπόδειγμα της Εξισορρόπησης όλων των παραγόντων 

εναντίον Υποδείγματος Ιεραρχίας της Χρηματοδότησης 

Η φορολογική εξοικονόμηση που μπορεί να απολαμβάνει μια εταιρεία που 

καταφεύγει σε χρηματοδότηση από ξένα κεφάλαια μπορεί πολύ εύκολα να 

αντισταθμιστεί από τις αρνητικές επιπτώσεις των χρηματοοικονομικών δυσχερειών 

και του κόστους αντιπροσώπευσης. Σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εξισορρόπησης 

όλων των παραγόντων, η κεφαλαιακή διάρθρωση αποτελεί μια διαδικασία 

εξισορρόπησης ανάμεσα στην φορολογική ωφέλεια και τις αρνητικές επιπτώσεις των 

χρηματοοικονομικών δυσχερειών και του κόστους αντιπροσώπευσης. Συνεπώς, 

υπάρχει μια άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση η οποία όμως δεν μπόρεσε να 

προσδιοριστεί επακριβώς209.  

Αντίθετα, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Ιεραρχίας της 

Χρηματοδότησης(peckingorder) που προέκυψε από μελέτες του Donaldson, οι 

περισσότερες εταιρείες ακολουθούν μια διαφορετική ακολουθία άντλησης 

κεφαλαίων. Πρώτα χρηματοδοτούν τις δραστηριότητές τους αξιοποιώντας τα 

αδιανέμητα κέρδη και τις αποσβέσεις (ίδια κεφάλαια) και στη συνέχεια καταφεύγουν 

στον εξωτερικό δανεισμό. Αφού εξαντλήσουν όλες τις πηγές χρηματοδότησης που 

τους είναι διαθέσιμες, προχωρούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ως τελευταία 

επιλογή210.  

Στη συνέχεια, μελέτες τουMyersέδειξαν ότι οι διοίκηση των εταιρειών έχει 

καλύτερη πληροφόρηση πάνω σε θέματα που αφορούν τις προοπτικές της εταιρείας, 

τους κινδύνους που αντιμετωπίζει και την αξία της, σε σχέση με τους επενδυτές. 

Συνεπώς, αν η διοίκηση της εταιρείας προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, 

                                                           
208Άρθρο 39α του Ν. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 48 του Ν.3604/2007 
209 Ross, S. A., Westerfield, R. W. & Jaffe, J. (2013), p. 459-460 
210Αρτίκης, Γ. (2003): Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Ανάλυση και Προγραμματισμός, Αθήνα: εκδ. 
Interbooks, σελ. 115,  
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οι επενδυτές θα το εκλάβουν ως μια αρνητική ένδειξη σχετικά με τις μελλοντικές 

προοπτικές της εταιρείας. Στην υπόθεση αυτή βασίζεται η θεωρία της ασύμμετρης 

πληροφόρησης της κεφαλαιακής διάρθρωσης και εξηγεί το γιατί συχνά παρατηρείται 

πτώση της τιμής της μετοχής μιας εταιρείας που ανακοινώνει την αύξηση του 

μετοχικού της κεφαλαίου211.  

Όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην αναγκαιότητα να διατηρεί η εταιρεία ένα 

χαμηλό δείκτη ξένων προς ίδια κεφάλαια, παρακρατώντας ένα σημαντικό τμήμα των 

αδιανέμητων κερδών της και σχηματίζοντας ειδικά αποθεματικά για μελλοντικές 

επενδύσεις ή για την αποπληρωμή δανείων. Με τον τρόπο αυτό, θα αποφύγει να 

καταφύγει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειμένου να χρηματοδοτήσει της 

δραστηριότητες της, καθώς σύμφωνα με την θεωρία της ασύμμετρης πληροφόρησης 

μπορεί να δημιουργήσει λανθασμένη ένδειξη σχετικά με την κατάσταση της 

εταιρείας.  

Μια μεταγενέστερη έρευνα των Rajan&Zingales σε μεγάλες εταιρείες, έδειξε 

ότι η αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια των εταιρειών εξαρτάται από τέσσερις 

παράγοντες212:   

1. Το μέγεθος της εταιρείας. Οι μεγάλες εταιρείες τείνουν να έχουν μεγαλύτερη 

αναλογία ξένων κεφαλαίων 

2. Τα περιουσιακά στοιχεία. Οι εταιρείες με μεγαλύτερη αναλογία ενσώματων 

ακινητοποιήσεων προς σύνολο πάγιων στοιχείων χρησιμοποιούν περισσότερα 

δανειακά κεφάλαια 

3. Η κερδοφορία. Οι πιο κερδοφόρες εταιρείες διατηρούν μια χαμηλή αναλογία 

ξένων προς ίδια κεφάλαια 

4. Η Αναλογία Χρηματιστηριακής προς τη λογιστική αξία. Η εταιρείες των 

οποίων η χρηματιστηριακή αξία είναι μεγαλύτερη από τη λογιστική έχουν 

χαμηλότερο ποσοστό ξένων κεφαλαίων 

Η έρευνα έδειξε επιπλέον ότι το υπόδειγμα Ιεραρχίας της Χρηματοδότησης 

ισχύει περισσότερο για τις μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες, οι οποίες έχουν 

πρόσβαση στην αγορά ομολόγων. Σπάνια επιλέγουν να εκδώσουν νέες μετοχές και 

                                                           
211 Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011), p. 460 
212Brealey, R.A., Myers, S.C. & Allen, F. (2011), p. 462 
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όταν χρειάζονται χρηματοδότηση προτιμούν να εκδίδουν ομόλογα. Αντίθετα, σε 

αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προσφεύγουν συνήθως νέες και μικρότερες εταιρείες.  

4.4. Χρηματοοικονομικά Εργαλεία στα χέρια της Διοίκησης 

Όπως έδειξαν και οι έρευνες που προαναφέραμε δεν υπάρχει μια 

ολοκληρωμένη θεωρία για την άριστη κεφαλαιακή διάρθρωση, καθώς η αναλογία 

ξένων προς ίδια κεφάλαια διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και μια σειρά από άλλα 

χαρακτηριστικά στα οποία αναφερθήκαμε και που καθιστούν τις ανάγκες κάθε 

εταιρείας διαφορετικές. Ωστόσο, υπάρχουν μια σειρά από δείκτες που μας δίνουν 

πολύτιμηπληροφόρηση σχετικά με την κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και 

χρησιμοποιούνται από τη διοίκηση προκειμένου να τη βοηθήσουν να λάβει τις 

χρηματοδοτικές τις αποφάσεις. Οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι οι εξής213. 

Η Ανάλυση EBIT-EPS 

 Η συγκεκριμένη ανάλυση μπορεί να προσφέρει μια εικόνα την επίδρασης των 

δανειακών κεφαλαίων στα αποτελέσματα της εταιρείας. Πιο συγκεκριμένα εξετάζει 

την επίδραση των εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης τόσο στα κέρδη ανά 

μετοχή (EPS), όσο και στα πιθανά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ). Με τον 

τρόπο αυτό μπορεί να ελεγχθεί ποια από τις μορφές χρηματοδότησης που έχει η 

εταιρεία στη διάθεσή της αποφέρει μεγαλύτερα κέρδη ανά μετοχή, αλλά και 

μεγαλύτερα κέρδη προ φόρων και τόκων. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα της ανάλυσης 

EBIT-EPS είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη του την επίδραση της αύξησης των ξένων 

κεφαλαίων στο κόστος του μετοχικού κεφαλαίου και πρέπει να χρησιμοποιείται σε 

συνδυασμό και με άλλες μεθόδους. 

Χρηματοοικονομικοί Δείκτες 

Μια εναλλακτική μέθοδος καθορισμού της κεφαλαιακής διάρθρωσης είναι και 

ο συνδυασμός ορισμένων χρηματοοικονομικών δεικτών, οι οποίοι σύμφωνα με 

έρευνες χρησιμοποιούνται διεθνώς.  

α) Ο Δείκτης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τη συνολική κεφαλαιοποίηση 

                                                           
213Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 257-264 
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Ο συγκεκριμένος δείκτης αναδεικνύει τη σημασία των μακροπρόθεσμων 

υποχρεώσεων στην κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα μας 

δείχνει το βαθμό στον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί ξένα κεφάλαια.  

β) Ο Δείκτης μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τα ίδια κεφάλαια 

Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην αναλογία ξένων προς ίδια κεφάλαια της εταιρείας 

γ) Ο Δείκτης κάλυψης χρηματοοικονομικών δαπανών 

Ο δείκτης αυτός μας δείχνει πόσες φορές καλύπτουν τα καθαρά λειτουργικά κέρδη 

της εταιρείας τους ετήσιους τόκους δανεισμού και προκύπτει από τη σχέση ΕΒΙΤ 

προς χρεωστικοί τόκοι. Όσο χαμηλότερος είναι ο δείκτης, τόσο πιο επικίνδυνη είναι η 

θέση της εταιρείας. Επομένως, μια πτώση στα κέρδη προ φόρων και τόκων της 

εταιρείας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία κάλυψης των χρεωστικών τόκων των 

δανείων της και κάνει την εταιρεία πιο ευάλωτη σε χρηματοοικονομικές δυσχέρειες. 

Ο συγκριμένος δείκτης εξαρτάται από τρεις παράγοντες: α) το ύψος των δανείων, β) 

το επιτόκιο δανεισμού και γ) την απόδοση του ενεργητικού της εταιρείας.  

Σύμφωνα με έρευνες που διεξήχθησαν σε Ελληνικές εταιρείες σχετικά με την 

κεφαλαιακή διάρθρωση, κύριοι προσδιοριστικοί της παράγοντες αναδείχθηκαν οι 

εξής: 

 Η ικανότητα εξυπηρέτηση των δανείων 

 Η διατήρηση μιας επιθυμητής πιστοληπτικής ικανότητας 

 Η προστασία από την έλλειψη ρευστότητας (ικανότητα ενεργητικού να 

καλύπτει τις υποχρεώσεις) 

Όπως μπορούμε να διακρίνουμε, οι περισσότεροι παράγοντες που καθορίζουν την 

κεφαλαιακή διάρθρωση των Ελληνικών εταιρειών είναι η προστασία από τις 

αρνητικές επιπτώσεις του δανεισμού. Παράλληλα, η εταιρείες στην Ελλάδα φαίνεται 

να ακολουθούν την προσέγγιση της Ιεραρχίας της χρηματοδότησης, καθώς αντλούν 

χρηματοδότηση πρώτα από τα αδιανέμητα κέρδη και στη συνέχεια στρέφονται στα 

ξένα κεφάλαια και κυρίως στον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Η έκδοση νέων μετοχών 
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αποτελεί την τρίτη τους επιλογή, ενώ η σύναψη ομολογιακού δανείου και ο 

βραχυπρόθεσμος δανεισμός δεν είναι πηγές που φαίνεται να προτιμούν214. 

 

 

4.5. Παράγοντες που Επηρεάζουν τις Αποφάσεις Χρηματοδότησης 

Πέρα από τις μεθόδους και τους δείκτες που χρησιμοποιεί η διοίκηση 

προκειμένου να αποφασίσει την ιδανική διάρθρωση του κεφαλαίου της εταιρείας, 

υπάρχουν μια σειρά από παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και 

είναι οι εξής215: 

 Η σταθερότητα των πωλήσεων 

 Η διάρθρωση των πάγιων στοιχείων 

 Η λειτουργική μόχλευση 

 Ο ρυθμός ανάπτυξης της εταιρείας 

 Η κερδοφορία 

 Το ύψος των φόρων 

 Η στάση και οι απόψεις της διοίκησης 

 Οι απόψεις των δανειστών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

 Οι συνθήκες της αγοράς 

 Οι συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό της εταιρείας 

 Η χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας  

 

  

                                                           
214Βασιλειου, Δ. & Ηρειώτης, Ν. (2008), σελ. 263 
215Ross, S. A., Westerfield, R. W. &Jaffe, J. (2013), p. 462-464 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

Η Ανώνυμη Εταιρεία είναι η πιο ευέλικτη μορφή εταιρείας, η οποία ωστόσο 

καλείται να λάβει τις πιο σύνθετες αποφάσεις σχετικά με τη χρηματοδότησή των 

δραστηριοτήτων της. Στα προηγούμενα κεφάλαια αναφερθήκαμε σε μια μεγάλη 

γκάμα εναλλακτικών πηγών από τις οποίες η Ανώνυμη Εταιρεία μπορεί να αντλήσει 

χρηματοδότηση προκειμένου να επενδύσει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της 

είτε απλώς να καλύψει τις υποχρεώσεις της.  

Σε ότι αφορά την χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, παρατηρήσαμε ότι είναι 

πολύ σημαντικό η εταιρεία να διατηρεί ένα επαρκές ποσό σε αδιανέμητα κέρδη, όπως 

και μια σειρά από αποθεματικά, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις της προσφέρουν 

σημαντικά φορολογικά οφέλη. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων 

μετοχών είναι μια εναλλακτική που αφενός μεν προσφέρει ρευστότητα στην εταιρεία, 

αλλά ταυτόχρονα μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες δυνάμεων στο εσωτερικό της και 

να οδηγήσει σε αλλοίωση της μετοχικής θέσης, τόσο στη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων, όσο και σε περίπτωση εκκαθάρισης της εταιρείας. 

Από την άλλη πλευρά, όσον αφορά τα ξένα κεφάλαια, ένα μεγάλο ποσοστό 

των επιχειρήσεων στρέφεται στον τραπεζικό δανεισμό,είτε πρόκειται για τη σύναψη 

επιχειρηματικών δανείων (με ή χωρίς τη συμμετοχή κρατικών ταμείων όπως το 

ΤΕΠΙΧ),είτε για σύναψη ομολογιακού δανείου. Οι κρατικές επιχορηγήσεις από 

προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικά κονδύλια όπως το ΕΠΑνΕΚ σε 

συνδυασμό με τραπεζικό δανεισμό, αποτελούν μια ακόμη προσφιλή πηγή 

χρηματοδότησης ιδιαίτερα των νέων ή υπό ίδρυση εταιρειών.  

Παράλληλα,μια σειρά από εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης έκαναν την 

εμφάνισή τους στην αγορά προκειμένου να καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες. Η 

χρηματοδοτική μίσθωση χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες που επιθυμούν να 

αποκτήσουν πάγια στοιχεία, των οποίων η δαπάνη είναι μεγάλη, ενώ η λειτουργική 

μίσθωση προσφέρει λύσεις σε εταιρείες που επιθυμούν πακέτα μίσθωσης μέσων 

μεταφοράς ή υπολογιστών συμπεριλαμβανομένων και των λειτουργικών τους 

εξόδων. Η πρακτορεία και η εμπορία επιχειρηματικών απαιτήσεων αφορά κυρίως 

εταιρείες που διαθέτουν στο ενεργητικό τους αξιόγραφα από φερέγγυους πελάτες και 

χρειάζονται άμεσα ρευστότητα. Τα VentureCapitalsκαι οι θερμοκοιτίδες 

επιχειρήσεων απευθύνονται περισσότερο σε εκείνες τις επιχειρήσεις που δεν μπορούν 
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λόγω επισφάλειας να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση από κάποια από τις 

προηγούμενες πηγές και πρόκειται για εταιρείες που βρίσκονται στο ξεκίνημα ή που 

προσπαθούν να ανακάμψουν.   

Κλείνοντας, πιστεύουμε πως πρέπει να δοθείιδιαίτερη προσοχή στο κομμάτι 

της αναλογίας ξένων προς ίδιων κεφαλαίων. Η εταιρεία έχει στην διάθεσή της πολλές 

εναλλακτικές πηγές από τις οποίες μπορεί να αντλήσει κεφάλαια. Ωστόσο, σύμφωνα 

με τις θεωρίες και τα υποδείγματα που εξετάσαμε, φαίνεται να μην υπάρχει μια 

άριστη θεωρία για την ιδανική κεφαλαιακή διάρθρωση. Ένα μεγάλο ποσοστό ξένων 

κεφαλαίων μπορεί να προσφέρει φορολογικά οφέλη στην εταιρεία, αλλά λόγω της 

επίδραση των χρηματοοικονομικών δυσχερειών, μπορεί η εταιρεία να μην καταφέρει 

να τα αντισταθμίσει με το κόστος τους δανεισμού και να οδηγηθεί στη χρεοκοπία. 

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση διαθέτει μια σειρά από δείκτες και παράγοντες τους 

οποίους μπορεί να χρησιμοποιεί συνδυαστικά προκειμένου να βρει το κατάλληλο, για 

την εταιρεία, μείγμα κεφαλαίων και να φροντίζει πάντα ώστε να υπάρχει απόθεμα 

δανειακής ικανότητας (reserveborrowingcapacity), ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί 

μελλοντικές επενδύσεις.  
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