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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Όπσο ην θπζηθφ, έηζη θαη ην λνκηθφ πξφζσπν έρεη ην δηθφ ηνπ θχθιν δσήο· γελληέηαη 

κε ηε ζχζηαζε, αλαπηχζζεηαη θαη σξηκάδεη κε ηελ επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη 

ζπλερίδεη ηε δσή ηνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αξρηθνχ ζθνπνχ ηνπ. Όηαλ φκσο απηφο 

δηεθπεξαησζεί ηφηε επέξρεηαη ν «ζάλαηνο» ηεο, δειαδή ε ιχζε ηεο. 

Χζηφζν ε ιχζε ηεο εηαηξίαο δελ επέξρεηαη κε ηελ έθδνζε κηαο ιεμηαξρηθήο πξάμεο 

αιιά αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, θαη κε ηελ εμαίξεζε ηεο πηψρεπζεο, ηελ 

ιχζε αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο. 

Όηαλ ε εηαηξία εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη ζαλ 

λνκηθφ πξφζσπν, αιιά πιένλ δηνηθείηαη απφ ηνλ εθθαζαξηζηή ή ηνπο εθθαζαξηζηέο, κε κφλν 

ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε, δειαδή ηελ ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξίαο, ηελ 

ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο θαη ηελ είζπξαμε ησλ ηπρφλ απαηηήζεψλ ηεο. 

θνπφο ηεο παξνχζεο εξγαζίαο είλαη λα παξνπζηάζεη ηελ δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί γηα ηελ ζσζηή εθθαζάξηζε κηαο αλσλχκνπ εηαηξίαο, ηφζν απφ λνκηθή φζν θαη 

απφ ινγηζηηθή θαη ειεγθηηθή άπνςε. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ 
 

Σα λνκηθά θαη ινγηζηηθά βηβιία καο ιέλε κε πνηνπο ηξφπνπο ιχεηαη κηα εηαηξία (πρ 

ιήμε δηάξθεηαο δσήο ηεο) φπσο επίζεο θαη φηη ε ιχζε αθνινπζείηαη απφ ην ζηάδην ηεο 

εθθαζάξηζεο. 

Αιιά κεηά ηη γίλεηαη; Πσο ε εηαηξία απηή παχεη λα ππάξρεη φρη κφλν ζην δίθαην θαη 

ζηηο ινγηζηηθέο εγγξαθέο αιιά θαη γηα φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο κε απηήλ φπσο ηελ Γ.Ο.Τ., 

ηα επηκειεηήξηα θ.ν.θ.; 

Σν πξφβιεκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ελψ θαηά ηελ ζχζηαζε θαη ελ ζπλερεία 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο ππάξρεη κηα νκάδα εηδηθψλ (πρ ινγηζηέο, δηθεγφξνη) νη νπνίνη 

αζρνινχληαη ιεπηνκεξψο γηα ηελ ζσζηή νινθιήξσζε φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ, αιιά φηαλ 

έξρεηαη ε ζηηγκή ηεο ιχζεο θαη ηεο εθθαζάξηζεο κπνξνχλ λα θηάζνπλ ζηελ πιήξε αδηαθνξία 

γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ δηαδηθαζηψλ. 

πρλά ππνγξάθεηαη έλα απιφ ζπκθσλεηηθφ ιχζεο ην νπνίν πνηέ δελ θαηαηίζεηαη ζηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, θαη ελψ νη εηαίξνη ζεσξνχλ φηη ε εηαηξία πιένλ δελ ππάξρεη, κε έθπιεμε 

αλαθαιχπηνπλ αξγφηεξα φηη ε εηαηξία έρεη κείλεη αθφκα δσληαλή κε ζπλέπεηα λα γελλά 

ππνρξεψζεηο ζην δεκφζην. 

θνπφο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη λα παξνπζηαζηεί ε ζσζηή δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί απφ ηνπο εηαίξνπο θαη φινπο φζνπο εκπιέθνληαη ζε κηα αλψλπκε εηαηξία ψζηε 

λα γίλεη νκαιά ε ιχζε  θαη θαηά ζπλέπεηα ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο  

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ν ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ζα παξνπζηάζνπκε ζπλνπηηθά ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαη κεηά ζα αλαθεξζνχκε ζηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο 

κέζα ζην λνκηθφ πιαίζην πνπ ηελ θαιχπηεη. 

Αθνχ γίλνπλ ηα αλσηέξσ ζα παξνπζηάζνπκε ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, πνπ είλαη 

θαη ην βαζηθφ ζέκα ηεο εξγαζίαο, κέζα ζην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ΚΝ 2190/20 θαη ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα, ηφζν φζν αθνξά ηηο ηππηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεζνχλ (πρ δηνξηζκφο 

εθθαζαξηζηψλ) φζν θαη ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο βάζεη ηνπ ΔΓΛ, ηνπ ΚΦΔ θαη ηνπ ΦΠΑ 

γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθθαζάξηζεο – ξεπζηνπνίεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ παξαπάλσ ζα παξαηεζεί θαη έλα νινθιεξσκέλν αξηζκεηηθφ 

παξάδεηγκα ηζνινγηζκψλ εθθαζάξηζεο. 
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Δλ ζπλερεία ζα γίλεη ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο 

θαη ζα δνχκε ην ηη γίλεηαη απφ ειεγθηηθή άπνςε φζν αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο 

εηαηξίαο θαη ηέινο ζα παξνπζηαζηνχλ θάπνηεο εηδηθέο πεξηπηψζεηο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο 

ξεπζηνπνίεζεο, θαζψο θαη ζα δνχκε ζπλνπηηθά πσο αληηκεησπίδεηαη ε εθθαζάξηζε ζηα 

ΓΠΥΑ. 
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ΔΝΟΣΖΣΑ Α’  Ζ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 

1. Γεληθά ηνηρεία Γηα Σελ Αλώλπκε Δηαηξία  

1.1.  Αλώλπκε Δηαηξία 

 

Οη επηρεηξήζεηο, αλάινγα κε ηελ θχζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ αλαπηχζζνπλ, ηνλ 

αξηζκφ ηνπ απαζρνινχκελν πξνζσπηθνχ, ην χςνπο ηνπ απαηηνχκελνπ, αλαγθαίνπ ή 

δηαζέζηκνπ πξνο επέλδπζε θεθαιαίνπ, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο επίηεπμεο ηεο δηαζπνξάο 

ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, επηιέγνπλ ηελ θαηαιιειφηεξε γηα απηέο λνκηθή ππφζηαζε θαη 

εηαηξηθή κνξθή. Ζ θαη’ εμνρήλ εηαηξηθή ζπλεξγαζία κε ηελ νπνία επηηπγράλνληαη ηα 

παξαπάλσ είλαη ε Αλψλπκε Δηαηξία θαη ν ζρεηηθφο λφκνο πνπ δηέπεη ηελ ιεηηνπξγία ηεο είλαη 

ν ΚΝ 2190/20.
1
 

χκθσλα κε ηεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ ΚΝ 2190/20, φπσο απηέο 

αληηθαηαζηήζεθαλ θαη ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν.3604/2007 θαη ηζρχνπλ απφ 

8/8/2007 ε Αλψλπκε Δηαηξία είλαη  θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα γηα ηα 

ρξέε ηεο νπνίαο επζχλεηαη κφλν απηή κε ηελ πεξηνπζία ηεο θαη φρη νη κέηνρνί ηεο, εθηφο 

βέβαηα απφ ηελ ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηεο  εηζθνξάο ηνπο.  

Δπίζεο απφ ηηο ίδηεο δηαηάμεηο πξνβιέπεηαη φηη θάζε αλψλπκε εηαηξία είλαη εκπνξηθή, 

έζησ θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη εκπνξηθφο (δειαδή δελ αζθεί εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα). 

Ίδξπζε αλσλχκνπ εηαηξίαο κέρξη ηηο 7/8/2007 κπνξνχζαλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ κφλν 

δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα. Απφ 8/8/2007 είλαη δπλαηή θαη απφ έλα κφλν 

θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηεο αλσλχκνπ 

εηαηξίαο, ηα ηδξπηηθά ηεο κέιε ζα πξέπεη λα έρνπλ δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα.
2
 

1.2. Σν θαηαζηαηηθό ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο 

 

Ζ ζχζηαζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο είλαη δπλαηφλ λα γίλεη κε δηαθφξνπο ηξφπνπο, 

αλάινγα κε ηνλ ηξφπν θάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ 

ππάξρνπλ δηαδηθαζίεο κέρξη ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Ζ πην ζπλεζηζκέλε 

πεξίπησζε είλαη ε ίδξπζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξίαο κε ηελ θάιπςε ηνπ κεηνρηθνχ ηεο 

                                                           
1
 Νεγκάκθσ Ι. Χριςτοσ, Λογιςτικι Εταιριών, Θεωρία και Πράξθ, Εκδόςεισ οφία 2012, Κεφάλαιο 8 – Ανώνυμθ 

Εταιρία, ςελ.355 
2
 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 

2011,  Κεφάλαιο Α’ Γενικά περί τθσ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ.1 



 
8 

θεθαιαίνπ ζε κεηξεηά θαζψο είλαη απιή ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο ηεο, ζε αληίζεζε κε ηηο 

δηαδηθαζίεο ηεο θάιπςεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζε είδνο ή ζπλδπαζκνχ είδνπο θαη 

κεηξεηψλ, νη νπνίεο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο θαη δαπαλεξέο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπληαρζεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πξέπεη λα κειεηεζνχλ θαη λα 

ζπκθσλεζνχλ κεηαμχ ησλ ηδξπηψλ ηεο ηα εμήο παξαθάησ βαζηθά ζηνηρεία: 

α) Δηαηξηθή Δπσλπκία ΑΔ  

Ζ αλψλπκε εηαηξία ιακβάλεη ηελ επσλπκία ηεο απφ ην αληηθείκελν εξγαζηψλ πνπ 

αζθεί, εθηφο εάλ ν ζθνπφο ηεο πεξηιακβάλεη πνιιά αληηθείκελα νπφηε θαη ε επσλπκία 

ιακβάλεηαη απφ ηελ θχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο. Δπίζεο είλαη ππνρξεσηηθφ λα πεξηέρεη ηηο 

ιέμεηο «Αλψλπκε Δηαηξία». Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ην Ννκηθφ πκβνχιην ηνπ Κξάηνπο κε 

ηελ ππ’ αξηζκφ Ν.202/1972 απφθαζε ηνπ, απαγνξεχεη ξεηψο ηελ αλαθνξά ηνπ φξνπ 

«Δζληθή» ή «Δζληθφο» ζηελ επσλπκία ηεο αλψλπκε εηαηξία. 

β) Έδξα ΑΔ 

Απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξίαο πξνζδηνξίδνληαη α) ε εζληθφηεηα ηεο εηαηξίαο (αξζ.10 ηνπ 

ΑΚ) β) ε δσζηδηθία ηεο απηήο (αξζ.25 § 2 Κ.Πνι.Γηθ) γ) ε αξκφδηα δεκφζηα αξρή γηα ηελ 

θαηαρψξηζε απηήο ζηα ΜΑΔ δ) ν ηφπνο ηεο ππνρξεσηηθήο ζχγθιηζεο ηεο Γεληθήο 

ζπλέιεπζεο θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο.  

γ) θνπόο εηαηξίαο  

Δδψ ρξεηάδεηαη λα ππάξρεη πεξηιεπηηθή πεξηγξαθή ησλ θχξησλ θαη παξεπφκελσλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο κε ηηο νπνίεο πξφθεηηαη λα αζρνιεζεί ε αλψλπκε εηαηξία. 

δ) Γηάξθεηα δσήο ΑΔ 

Ζ δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξίαο δελ πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ λφκν. Γηα ηνλ ιφγν απηφλ 

είλαη απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ζην θαηαζηαηηθφ ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ 

ζπλήζσο νξίδεηαη 30-50 ρξφληα θαη απηφ γηα λα απνθεχγνληαη νη ζπρλέο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο 

ε) Μεηνρηθό θεθάιαην ΑΔ 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην αλαγξάθεηαη ζε ρξήκα αθφκα θαη φηαλ νη εηζθνξέο ησλ 

κεηνρψλ είλαη ζε είδνο, ελψ απαγνξεχεηαη λα αλαθέξεηαη ζε μέλν λφκηζκα πιελ νξηζκέλσλ 
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εμαηξέζεσλ. Απφ 12-12-2012, ην ειάρηζην κεηνρηθφ θεθάιαην γηα ηε ζχζηαζε αλψλπκεο 

εηαηξίαο εκπνξηθήο, βηνκεραληθήο ή παξνρήο ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζε 24.000€
3
 

ζη) Μεηνρέο ΑΔ, είδε θαη ηξόπνο κεηαβίβαζεο 

Απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/20 πξνθχπηεη φηη ε κεηνρή ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο 

δειψλεη εθηφο απφ ην κεξίδην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη ην δηθαίσκα ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ 

εηαηξία, θαη σο εθ ηνχηνπ είλαη πξάγκα θηλεηφ θαη αμηφγξαθν. Οη κεηνρέο ηεο αλψλπκεο 

εηαηξίαο κπνξεί λα είλαη αλψλπκεο ή νλνκαζηηθέο θάηη ην νπνίν πξέπεη λα νξίδεηαη ξεηά ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο.
 4

 

Ζ νλνκαζηηθή αμία ησλ κεηνρψλ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ ηξηάληα ιεπηψλ 

(0,30) ηνπ επξψ θαη κεγαιχηεξε ησλ εθαηφ (100) επξψ.
 5
 

ε) Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ΑΔ, εθινγή θαη ζεηεία απηνύ 

 Οξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ ην απαξηίδνπλ, νη πξνυπνζέζεηο ζχγθιεζεο, ν 

ηξφπνο ζπγθξφηεζεο, νη ιεηηνπξγίεο θαη νη αξκνδηφηεηεο απηνχ. Δπίζεο αλαγξάθνληαη ηα 

νλφκαηα ηνπ πξψηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ πνπ δηνηθεί ηελ εηαηξία κέρξη ηελ ζχγθιεζε 

ηεο πξψηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 

ζ) Διεγθηέο 

 Καζνξίδεηαη ν ηξφπνο εθινγήο ηνπο, νη αξκνδηφηεηεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. Δπίζεο, 

αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα ησλ ειεγθηψλ πνπ ζα ειέγμνπλ ηελ πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε. 

η) Γηθαηώκαηα κεηόρσλ 

 Αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ κεηφρσλ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην 

θαζνξίδνληαη θαη ηα δηθαηψκαηα ζηελ ιήςε απνθάζεσλ. 

ηα) Ηζνινγηζκόο θαη δηάζεζε θεξδώλ 

 Πξνζδηνξίδεηαη ν ρξφλνο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, θαζψο θαη ν ηξφπνο δηάζεζεο 

ησλ θεξδψλ. 

 

                                                           
3
 Άρκρο 8, παρ.2  ΚΝ 2190/20 (ΠΝΠ ΦΕΚ Α 240 12/12/2012) 

4
 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 

2011,  Κεφάλαιο Α’ Γενικά περί τθσ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 1 - 2 
5
 Άρκρο 14, παρ.1,  ΚΝ 2190/20 
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ηβ) Λύζε – Δθθαζάξηζε 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη πξνυπνζέζεηο πνπ πξέπεη λα ππάξμνπλ, γηα λα ιπζεί ε εηαηξία. Ο 

ηξφπνο επηινγήο εθθαζαξηζηψλ θαζψο θαη ν ηξφπνο εθθαζάξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηεο. 

ηγ) Μέηνρνη – ηδξπηέο 

 Αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ απνηεινχλ ηνπο 

κεηφρνπο – ηδξπηέο ηεο εηαηξίαο πνπ ππνγξάθνπλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

ηδ) Γαπάλεο ζύζηαζεο  

 Αλαγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο. 

 Σα φζα αλαθεξζήθαλ παξαπάλσ είλαη απαξαίηεην λα αλαγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ 

πξνθξηκέλνπ λα είλαη έγθπξν.. Μπνξεί φκσο λα πεξηέρνληαη θαη πιήζνο άιισλ δηαηάμεσλ πνπ 

δηαθέξνπλ αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ 

κεηαμχ ηνπο, ρσξίο φκσο λα είλαη αληίζεηεο κε ην θείκελν ηνπ λφκνπ.  

 Σν θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα ζπληάζζεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαζψο θάπνηα ηπρφλ 

παξάιεηςε θάπνηαο δηάηαμεο ή αθφκα θαη κε νξζή δηαηχπσζε ηεο εκπεξηέρεη θίλδπλνπο 

αθφκε θαη γηα ηε ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ηε εηαηξίαο.  

 Ζ εηαηξία απνθηά λνκηθή πξνζσπηθφηεηα κε ηε δεκνζηνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ απφ ηνπο κεηφρνπο – ηδξπηέο θαη ηελ 

πηζηνπνίεζή ηνπ απφ ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο.
6
 

2. Δκπνξηθή Ηδηόηεηα ΑΔ 
 

Ζ αλψλπκε εηαηξία απνθηά ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα απφ ηνλ ηχπν ηεο. Έηζη, είλαη 

εκπνξηθή αθφκε θαη αλ δελ έρεη ζθνπφ ηελ άζθεζε εκπνξηθήο επηρείξεζεο (άξζξν 1) θαη 

ππάγεηαη πάληνηε ζηνπο θαλφλεο ηνπ εκπνξηθνχ δηθαίνπ. Οη πξάμεηο πνπ ε εηαηξία επηρεηξεί 

είλαη πάληνηε εκπνξηθέο θαηά ηεθκήξην. Ζ εκπνξηθή ηεο ηδηφηεηα αξρίδεη απφ ηελ 

θαηαρψξεζή ηεο ζην κεηξψν θαη ιήγεη κε ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο.
7
 

                                                           
6
 Νεγκάκθσ Ι. Χριςτοσ, Λογιςτικι Εταιριών, Θεωρία και Πράξθ, Εκδόςεισ οφία 2012, Κεφάλαιο 8 – Ανώνυμθ 

Εταιρία, ςελ.356 -357 
7 http://www.karagiannislawfirm.gr/emporiko-dikaio/2408-anonimi-eteria-enia-charaktiristika 

http://www.karagiannislawfirm.gr/emporiko-dikaio/2408-anonimi-eteria-enia-charaktiristika
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Όκσο ε απφθηεζε ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο απφ ηελ αλψλπκε εηαηξία έρεη σο ζπλέπεηα 

ηα εμήο: 

1. Ζ εκπνξηθφηεηα (παξάγσγα εμ ππνθεηκέλνπ) ησλ πξάμεσλ πνπ δηελεξγνχληαη γηα ηελ 

επηδίσμε ησλ εηαηξηθνχ ηεο ζθνπνχ (άξζξν 8 § 2 ΓΑΔ). 

2. Ζ ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπνξηθψλ βηβιίσλ (άξζξν 8 ΓΑΔ) 

3. Ζ πησρεπηηθή ηθαλφηεηα (άξζξν 2 § 1 ΠησρΚ). Μπνξεί λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε γηα ηα 

εκπνξηθά ηεο ρξέε. 

4. Ζ χπαξμε εηδηθήο εκπνξηθήο θαηνηθίαο σο έδξα ηεο εηαηξίαο. 

5. Ζ ππνρξεσηηθή ηνθνθφξα, ρσξίο φριεζε ηεο, ηνπ ρξένπο ηεο, απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο 

πνπ απηφ θαηέζηε απαηηεηφ (ηφθνο ππεξεκεξίαο). 

6. Ζ κε απφθηεζε ηεο εκπνξηθήο ηδηφηεηαο απφ ηνπ εηαίξνπο, ιφγσ ηεο αξρήο ηνπ 

δηαρσξηζκνχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο εηαηξίαο απφ ηα κέιε ηεο.
8
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Χατηθγάγιοσ Θωμάσ, ςθμειώςεισ Εταιρικοφ Δικαίου 2014 
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 ΔΝΟΣΖΣΑ Β’ ΛΤΖ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

1. Γεληθά Πεξί Σεο Λύζεο  Αλώλπκεο Δηαηξίαο 
 

Ζ αλψλπκε εηαηξία ιχεηαη κε ην πέξαο ηεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηεο φπσο αλαγξάθεηαη 

ζην θαηαζηαηηθφ, κε αλάθιεζε ηεο άδεηαο ζχζηαζήο ηεο, κε ηελ θήξπμε ηεο ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο θαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ πνπ ιακβάλεηαη κε 

απφιπηε απαξηία θαη πιεηνςεθία ρσξίο λα ζπληξέρεη θάπνηνο ζνβαξφο ιφγνο. 

Ζ ιχζε ηεο εηαηξίαο ππνβάιιεηαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο δεκνζηφηεηαο πνπ 

ππνβάιιεηαη θαη ε έλαξμε. Δπνκέλσο θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη 

δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ (ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ) θαζψο θαη ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν 

(ΓΔΜΖ).
9
 

Έηζη ινηπφλ θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΝ 2190/20, ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε κέζα ζε πξνζεζκία 

έμη (6) κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο γηα λα απνθαζίζεη ηε ιχζε ή ηελ πηνζέηεζε άιινπ 

κέηξνπ, φπσο ηε κείσζε ηνπ Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ κε ηζφπνζε ειάηησζε δεκηψλ ή ηε 

κεηαηξνπή ή ηε ζπγρψλεπζε ή ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θιπ. Όηαλ ην ζχλνιν 

ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, φπσο απηά πξνθχπηνπλ απφ ηνλ ηζνινγηζκφ ηεο ηειεπηαίαο ρξήζεο, 

γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ κεηνρηθνχ ηεο θεθαιαίνπ. 

Δάλ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην δελ ζπγθαιέζεη ηε γεληθή ζπλέιεπζε κέζα ζηελ 

παξαπάλσ πξνζεζκία, εθαξκφδεηαη ε πνηληθή θχξσζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ πεξίπησζε δ’ 

ηνπ άξζξνπ 57 ηνπ ΚΝ 2190/20. 

ρεηηθψο κε ηελ απαξηία ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ απαηηείηαη γηα ηε ιήςε 

ζρεηηθήο απφθαζεο επί ηνπ παξαπάλσ ζέκαηνο, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε εμαηξεηηθή απαξηία 

θαη πιεηνςεθία θαζφηη ζηε πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο δηάιπζεο απαηηείηαη πξαγκαηηθά ε ελ 

ιφγσ απαξηία πιεηνςεθία.
10

 

 

                                                           
9
 Νεγκάκθσ Ι. Χριςτοσ, Λογιςτικι Εταιριών, Θεωρία και Πράξθ, Εκδόςεισ οφία 2012, Κεφάλαιο 8 – Ανώνυμθ 

Εταιρία, ςελ. 510 
10

 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 
1997,  Κεφάλαιο Γ’ Διάλυςθ και εκκακάριςθ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 509 
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2. Λόγνη Λύζεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο 

 

Όζν αλαθνξά ζην ζέκα ηεο δηάιπζεο παξαηεξνχκε ηα εμήο ζέκαηα: 

i. Ζ εηαηξία ιχεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 47
 
α ηνπ ΚΝ 2190/20, κεηά 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απηήο σο νξίδεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, θαη πεξλά 

ακέζσο ζηελ εθθαζάξηζε ελψ δελ ρξεηάδεηαη λέα δεκνζηφηεηα εθφζνλ πξνβιέπεηαη 

απφ ην άξζξν 7β ηνπ ΚΝ 2190/20, θαζφηη ππάξρεη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζεο ζην ΜΑΔ 

απφ ηελ ίδξπζε ή ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. 

ii. Με απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο κε ηελ απμεκέλε πιεηνςεθία ηεο παξαγξ.3 ηνπ 

άξζξνπ 29 θαη ηεο παξαγξ.2 ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ ΚΝ 2190/20, κε ηελ δηαθνξά φηη, ε 

απφθαζε ηεο θαηαζηαηηθήο απηήο ζπλέιεπζεο πξέπεη λα θαηαρσξεζεί ζην ΜΑΔ κεηά 

ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο δηνίθεζεο γηα λα έρνπκε ηε ιχζε απηήο. 

iii. ε πεξίπησζε πηψρεπζεο. ηε πεξίπησζε απηή επέξρεηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

πησρεπηηθήο απφθαζεο. χκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ ππ. Δκπνξίνπ Κ3-4114/22-12-

1986 ζην ΜΑΔ ζεκεηψλεηαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε ε έλδεημε φηη ε εηαηξία θεξχρζεθε ζε 

πηψρεπζε θαη φηη ν ζχλδηθνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 

ΜΑΔ ζε 15 εκέξεο απφ ηελ θήξπμή ηεο ζε πηψρεπζε, νπφηε ε ππεξεζία απηή 

θξνληίδεη πιένλ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πνξεία ηεο πησρεπηηθήο δηαδηθαζίαο. 

iv. ε πεξίπησζε ηεο αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηα 

άξζξα 48θαη 48 α ηνπ ΚΝ 2190/20, νπφηε ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξία ιχεηαη απφ 

ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο δηνίθεζεο ζην ΜΑΔ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7β παξαγξ. 11 ηνπ ΚΝ 2190/20.
11

 

3. Ζ αλαβίσζε ηεο ιπζείζαο αλσλύκνπ εηαηξίαο 

 

ηελ πξάμε δελ είλαη θαζφινπ ζπάλην ην θαηλφκελν ηεο αλαβίσζεο κηαο λεθξήο 

επηρείξεζεο. Πξέπεη λα δηαθξίλνπκε εάλ ν ζάλαηνο ηεο εηαηξίαο είλαη νπζηαζηηθφο ή απιά 

ηππηθφο. Τπάξρνπλ πξάγκαηη επηρεηξήζεηο νπζηαζηηθά λεθξέο, πνπ δελ έρνπλ επηδείμεη 

δξαζηεξηφηεηα επί καθξά ζεηξά εηψλ, νη νπνίεο φκσο ηππηθά ζεσξνχληαη φηη βξίζθνληαη ζε 

ελέξγεηα. Σέηνηεο είλαη πνιιέο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ νη νπνίεο γηα δηαθφξνπο 

                                                           
11

 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 
1997,  Κεφάλαιο Γ’ Διάλυςθ και εκκακάριςθ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 509 -510 
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ιφγνπο πεξηήιζαλ ζε πιήξε αδξάλεηα θαη παξφια απηά ηππηθά ππάξρνπλ αθνχ δελ ζπληξέρεη 

θαλέλαο ιφγνο ιχζεσο ηνπο. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη αληίζεηεο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξηψλ πνπ ελψ βξίζθνληαη 

ζε πιήξε δξαζηεξηφηεηα λα ιπζνχλ γηα θάπνην ιφγν πνπ πεξηέρεηαη ζηα άξζξα 47- 49 ηνπ 

ΚΝ 2190/20. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, γεληθά, εθφζνλ ιεθζεί απφθαζε δηαιχζεψο ηεο ή 

επηβιεζεί ε δηάιπζε απφ ηνλ λφκν, ε επηρείξεζε βαδίδεη πξνο ην ζάλαην. Δδψ ν ηππηθφο 

ζάλαηνο (δειαδή ε απφθαζε δηαιχζεσο) πξνεγείηαη ηνπ νπζηαζηηθνχ ζαλάηνπ (δειαδή ηεο 

εθθαζαξίζεσο θαη δηαλνκήο). Αθξηβψο ζηελ πεξίπησζε απηή (δειαδή ζην ζηάδην πνπ 

κεζνιαβεί απφ ηνλ ηππηθφ κέρξη ηνλ νπζηαζηηθφ ζάλαην ηεο εηαηξίαο) θαη κφλν γηα ηηο 

αλψλπκεο εηαηξίεο, ν λφκνο πξνέβιεςε δπλαηφηεηα αλαβηψζεσο (άξζξα 47
α
 θαη 48 ΚΝ 

2190/20). 

Ζ αλαβίσζε ηεο ιπζείζαο αλψλπκεο εηαηξίαο κπνξεί λα επέιζεη κφλν εάλ ε εηαηξία 

ιχζεθε α) ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο απηήο (θαη εθφζνλ δελ έγηλε έγθαηξα 

παξάηαζε απηήο) β) κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο (πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο) θαη γ) 

ιφγσ πησρεχζεσο, εθφζνλ επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε θαηά ηηο ηζρχνπζεο πεξί 

πησρεχζεσο δηαηάμεηο. Ζ αλαβίσζε γίλεηαη κε απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 § 3 θαη 31 § 2 ηνπ ΚΝ 2190/20 

(δειαδή κε απμεκέλα πνζνζηά απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο). Απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλειεχζεσο γηα αλαβίσζε δελ κπνξεί λα ιεθζεί, εάλ άξρηζε ήδε ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο.  Δπίζεο ε αλαβίσζε είλαη αλεπίηξεπηε εάλ ε εηαηξία ιχζεθε θαηφπηλ 

αλαθιήζεσο ηεο απνθάζεσο ηεο νηθείαο δεκφζηαο αξρήο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ζχζηαζή 

ηεο. 

Ζ αλαβίσζε επέξρεηαη απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ή απφ 

ηελ δεκνζίεπζε ηεο εγθξηηηθήο απφθαζεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Με ηελ 

αλαβίσζε δελ δεκηνπξγείηαη λέα εηαηξία, αιιά ζπλερίδεηαη ε δσή ηεο παιηάο, ζπλεπψο 

ππάξρεη ζπλέρεηα θαη επζχλε ηεο αλαβηψζαζαο γηα φιεο ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο 

ιπζείζαο (θαη κεηέπεηηα αλαβηψζαζαο) εηαηξίαο θαη γηα ην ρξφλν πνπ δηέξξεπζε κεηαμχ 

ρξνλνινγίαο ιχζεσο θαη ρξνλνινγίαο αλαβηψζεσο. Οη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ιχζεσο 

εθθξεκείο δίθεο ζπλερίδνληαη θαη δελ επέξρεηαη βίαηα δηαθνπή απηψλ.
 12
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4.  Αλάθιεζε αδείαο ζπζηάζεσο ΑΔ 

 

Σν άξζξν 48 ηνπ ΚΝ 2190/20 απαξηζκεί ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο  νπνίεο ρσξεί 

αλάθιεζε ηεο αδείαο ζπζηάζεσο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. Ζ αλάθιεζε γίλεηαη κε απφθαζε 

ηνπ αξκφδηνπ πεξηθεξεηάξρε (ή ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ) θαη είλαη ππνρξεσηηθή φηαλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΝ 2190/20. 

Μηα αθφκα πεξίπησζε αλάθιεζεο ηεο άδεηαο ζχζηαζε αλψλπκεο εηαηξείαο 

ζπζηάζεσο ΑΔ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 48
α
 ηνπ ΚΝ 2190/20 είλαη απηή ζηελ νπνία ε 

εηαηξία παξέιεηςε λα ππνβάιιεη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή ηζνινγηζκνχο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ 

δηαρεηξηζηηθψλ εηψλ (ρξήζεσλ) εγθεθξηκέλνπο απφ ηηο αληίζηνηρεο γεληθέο  ζπλειεχζεηο. Με 

ηελ ίδηα απφθαζε ε εηαηξία ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε. Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ηεο ΑΔ δελ νξίζεη εθθαζαξηζηέο, απηνί νξίδνληαη κε λεφηεξε απφθαζε ηεο 

δηνίθεζεο. 

Ζ έθδνζε απνθάζεσο αλαθιήζεσο ηεο αδείαο ζχζηαζεο ηεο ΑΔ είλαη δπλεηηθή γηα 

ηελ επνπηεχνπζα αξρή θαη πξέπεη λα είλαη δεφλησο αηηηνινγεκέλε, γηαηί ππφθεηηαη ζηελ 

αθπξσηηθή δηθαηνδνζία ηνπ πκβνπιίνπ επηθξαηείαο. 

Δάλ ε κε ππνβνιή ηζνινγηζκψλ ηξηψλ εηψλ ζηελ επνπηεχνπζα αξρή νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο ή αδπλακία ζρεκαηηζκνχ πιεηνςεθίαο ζηε γεληθή 

ζπλέιεπζε γηα έγθξηζε απηψλ, απηφ δελ απνηειεί ιφγν κε εθαξκνγήο ηεο επηηαγήο ηνπ 

άξζξνπ 48 ηνπ ΚΝ 2190/20. 

Ζ λνκνινγία έθξηλε φηη ε αλάθιεζε ηεο αδείαο ζπζηάζεσο ΑΔ γηα ην ιφγν φηη δελ 

θαηαβιήζεθε εληφο δηκήλνπ ην κεηνρηθφ θεθάιαην είλαη κελ ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

επνπηεχνπζα αξρή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη θαηά ην ρξφλν ηεο αλαθιήζεσο 

εμαθνινπζεί λα κελ έρεη θαηαβιεζεί θεθάιαην. πλεπψο ε θαζπζηεξεκέλε θαηαβνιή ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ζεξαπεχεη ηελ αλσηέξσ αλσκαιία. 

Ζ αλάθιεζε ηεο απνθάζεσο κε ηελ νπνία ε επνπηεχνπζα αξρή αλαθάιεζε ηελ άδεηα 

ζπζηάζεσο ηεο ΑΔ, κε ηα αηηηνινγηθφ φηη εθ ησλ πζηέξσλ (δειαδή θαηά ην ζηάδην ηεο 

εθθαζαξίζεσο) ε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ελέθξηλε ηνπο ηζνινγηζκνχο ηξηψλ (3) εηψλ 

πνπ δελ είραλ ππνβιεζεί ζηελ επνπηεχνπζα αξρή δελ είλαη λφκηκε θαη ζπλεπψο είλαη 

αθπξψζηκε. 
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Ζ αλψλπκε εηαηξία ιχεηαη κε ηελ αλάθιεζε ηεο αδείαο ζπζηάζεσο ηεο θαη απφ ηφηε 

βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο θαη δηνηθείηαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο.
 13

 

Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ ΚΝ 

2190/20, αλάθιεζε ηεο αδείαο έρνπκε α) αλ δελ θαηαβιεζεί ελ φισ ή ελ κέξεη, ην νξηδφκελν 

θαηά ηε ζχζηαζε, θαηαβιεηέν κεηνρηθφ θεθάιαην, β) αλ επί θαηαδίθεο ζε θπιάθηζε γηα 

πξάμε πνπ αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ, δηεπζπληή ή νπνηνδήπνηε άιινπ εληεηαγκέλνπ πξνζψπνπ, ε εηαηξία δελ 

απνκάθξπλε απηφλ ή ηε δηνίθεζε ή ηε δηεχζπλζε απηήο, γ) αλ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ 

θεθαιαίσλ ηεο εηαηξίαο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ είλαη κηθξφηεξν ηνπ 1/10 ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. 

Γηα παξάδεηγκα αλαθέξεηαη ε πεξίπησζε φηη ε Υ ΑΔ είρε ζηηο 31/12/2002 κεηνρηθφ 

θεθάιαην 80 εθ € θαη ίδηα θεθάιαηα 7,8 εθ €, ζηελ πεξίπησζε απηή ρσξεί αλάθιεζε ηεο 

αδείαο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 48, ελψ εάλ ηα θεθάιαηα ηεο ήηαλ 8,1 εθ €, ηφηε ζα είρακε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΝ 2190/20. Δλψ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 48 α ηνπ ΚΝ 

2190/20, κπνξεί λα αλαθιεζεί ε άδεηα ζχζηαζεο κε απφθαζε ηνπ Τπ. Δκπνξίνπ κεηά απφ 

ζχκθσλε γλψκε ηεο γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο ησλ Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ θαη θαηά ηε 

δεκνζίεπζε απηήο ζην ΦΔΚ, αλ δελ ππνβιεζνχλ ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ εγθεθξηκέλνη απφ ηηο 

γεληθέο ζπλειεχζεηο ηζνινγηζκνί. 

χκθσλα κε ηελ παξαγξ. 4 ηνπ άξζξνπ 47 ηνπ ΚΝ 2190/20, εάλ ε εηαηξία ιχζεθε 

ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ή εάλ κεηά απφ 

ηελ πηψρεπζε θαη επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε, κπνξεί λα αλαβηψζεη κε απφθαζε 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο πνπ ιακβάλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξαγξ. 3 

θαη 31 παξαγξ. 2 ηνπ ΚΝ 2190/20, εθφζνλ δελ άξρηζε ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, 

ελψ αλ ε εηαηξία ιχζεθε ιφγσ αλάθιεζεο ηεο αδείαο ζχζηαζήο ηεο, ε αλαβίσζή ηεο 

απνθιείεηαη, εθηφο εάλ έρνπκε αλάθιεζε ηεο αλαθιεηηθήο αδείαο ηεο δηνηθεηηθήο αξρήο.
14
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ΔΝΟΣΖΣΑ Γ’ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ  ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΗΑ 
 

1. Δθθαζάξηζε, Δθθαζαξηζηέο  θαη Καζήθνληα Απηώλ 
 

Μεηά ηελ απφθαζε γηα δηάιπζε, θάζε επηρείξεζε, δηαλχεη ην ζηάδην ηεο 

εθθαζαξίζεσο. Σν ζηάδην απηφ είλαη κεηαβαηηθφ, ηειηθφο δε ζθνπφο είλαη ε ξεπζηνπνίεζε 

ηεο πεξηνπζίαο, ε εμφθιεζε ησλ πηζησηψλ, ν δηαθαλνληζκφο φισλ ησλ ππνζέζεσλ θαη ε 

δηαλνκή ηνπ ηπρφλ απνκέλνληνο ππνινίπνπ ηεο πεξηνπζίαο ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο 

επηρεηξήζεσο. Σελ εθθαζάξηζε δηελεξγνχλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη εθθαζαξηζηέο, ησλ νπνίσλ ηα 

θαζήθνληα αξρίδνπλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ειήθζε ε απφθαζε γηα δηάιπζε, νπφηε θαη παχεη ε 

εμνπζία ησλ κέρξη ηφηε δηαρεηξηζηψλ ηεο επηρεηξήζεσο.
15

  

Οη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη γηα λα ελεξγήζνπλ ηελ απνγξαθή έλαξμεο, ηε ζχληαμε 

ηνπ ζρεηηθνχ ηζνινγηζκνχ, ηελ θαηαρψξηζε απηνχ ζην ΜΑΔ θαη ηε δεκνζίεπζε ηνπ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 7β ηνπ ΚΝ 2190/20 ζηηο εθεκεξίδεο θαη ζην ΦΔΚ (ηεχρνο ΑΔ θαη 

ΔΠΔ) φπσο απηά πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 49 ηνπ ΚΝ 2190/20. 

Οη εθθαζαξηζηέο επηιέγνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε, αιιά κπνξνχλ λα νξηζηνχλ 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ή λα δηνξηζζνχλ απφ ηε δηνίθεζε φηαλ έρνπκε αλάθιεζε αδείαο ιφγσ κε 

ππνβνιήο ηξηψλ (3) ηζνινγηζκψλ θαη ζε πεξίπησζε αδπλακίαο εθινγήο απφ ηε γεληθή 

ζπλέιεπζε ιφγσ ηζνδχλακσλ νκάδσλ (50% ε θάζε κία) κπνξεί λα δηνξηζζνχλ απφ ην 

δηθαζηήξην άξζξν 69 ΑΚ θαη 786 ΚΠΓ). 

Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ πξέπεη λα ππνβιεζεί ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 7 α ηνπ ΚΝ 2190/20. 

Δλψ παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΚΝ 2190/20, ξπζκίδνληαη ηα 

ζέκαηα  ηνπ ηξφπνπ ηεο εθθαζάξηζεο, ηεο έγθξηζεο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηήζησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεψλ θαζψο θαη γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ έρνπλ νη εθθαζαξηζηέο θαηά ην 

πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο. 

Δμάιινπ, φπσο ζπλεπάγεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1, 48, 48
α
, 49 ηνπ 

Ν.2190/20 θαη 65, 67,72,73 θαη 74 ηνπ ΑΚ ε ΑΔ (πνπ απνηειεί λνκηθφ πξφζσπν), ιχεηαη κε 

ηε δηνηθεηηθή αλάθιεζε ηεο αδείαο ζπζηάζεψο ηεο. Απφ ηφηε βξίζθεηαη ζην ζηάδην ηεο 
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εθθαζαξίζεσο, κέρξη δε λα ηειεηψζεη ην ζηάδην απηφ, ζεσξείηαη φηη ππάξρεη ην λνκηθφ ηεο 

πξφζσπν, δηνηθνχκελν απφ ηνπ εθθαζαξηζηέο πνπ δηνξίδνληαη είηε απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε,  

είηε απφ ηνλ ππνπξγφ εκπνξίνπ θαη ηελ εθπξνζσπνχλ δηθαζηηθψο θαη εμσδίθσο.. Με ηα 

δεδνκέλα απηά, εάλ ζε κηα εηαηξία ε νπνία βξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε, δηελεξγεζνχλ 

δηαδηθαζηηθέο πξάμεηο φρη απφ εθθαζαξηζηέο αιιά απφ άιια πξφζσπα, δεκηνπξγείηαη 

αθπξφηεηα αθνχ ιείπεη ε δηαδηθαζηηθή πξνυπφζεζε πνπ πξναλαθέξζεθε (ΑΠ 609/1895 Γλε 

27.28) 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ ΠΓ 409/1986 νη πξάμεηο δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ 

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαζψο θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ εμνπζία εθπξνζσπήζεψο ηεο, 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ θαηαθχξσζή ηεο ζην 

Μεηξψν Αλσλχκσλ εηαηξηψλ, πνπ ηεξείηαη απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ππνπξγείνπ εκπνξίνπ ηεο 

Ννκαξρίαο ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη κε ηελ δεκνζίεπζε ηεο αλαθνηλψζεσο γηα ηελ 

θαηαρψξεζε απηή ζην νηθείν ηεχρνο ηεο ΦΔΚ, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο εηαηξίαο είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ ππνβνιή ζηελ αξκφδηα ππεξεζία ησλ πξάμεσλ γηα ηηο νπνίεο απαηηείηαη 

δεκνζηφηεηα.
16

 

Σέινο λα ζεκεηψζνπκε φηη αλεμάξηεηα απφ ηελ ππνρξέσζε πνπ επηβάιιεη ν 

λνκνζέηεο  ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, ε εθθαζάξηζε γηα ηηο δηαιπφκελεο αλψλπκεο εηαηξίεο 

(φπσο θαη γηα φιεο ηηο επηρεηξήζεηο γεληθφηεξα) είλαη κηα αλάγθε γηα ηελ ηαθηνπνίεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ. Με ηελ έλλνηα απηή  αθφκα θαη νη αηνκηθέο επηρεηξήζεηο πξέπεη λα ηίζεληαη 

ππφ εθθαζάξηζε, άκα απνθαζηζζεί ν ηεξκαηηζκφο  ησλ εξγαζηψλ ηνπο.
17

 

1.1. Αξρηθόο θαη ηειηθόο ηζνινγηζκόο εθθαζαξίζεσο . Δλδηάκεζνη ηζνινγηζκνί 

 

Καηά ξεηή επηηαγή ηνπ λφκνπ (άξζξν 47 παξ.1 ΚΝ 2190/20), νη εθθαζαξηζηέο ηεο 

αλψλπκεο εηαηξίαο νθείινπλ, κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληα ηνπο, λα ελεξγήζνπλ απνγξαθή 

ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα ζπληάμνπλ ηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ εθθαζαξίζεσο, πνπ 

δεκνζηεχεηαη ζηνλ ηχπν θαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο θαη ππνβάιιεηαη ζηελ 

επνπηεχνπζα αξρή (παιαηφηεξα λνκαξρία, πιένλ ΓΔΜΖ). Καηά ηελ ιήμε ηνπ ζηαδίνπ 

εθθαζαξίζεσο, ζπληάζζεηαη ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο, πνπ δεκνζηεχεηαη θαη 

ππνβάιιεηαη ζηελ επνπηεχνπζα αξρή θαηά ηνλ ίδην ηξφπν. Δάλ ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο 
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είλαη πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν, νη εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαξηίδνπλ θάζε ρξφλν 

ηζνινγηζκφ. Όινπο ηνπο ηζνινγηζκνχο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο ηνπο εγθξίλεη ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ε νπνία δηαηεξεί φια ηα δηθαηψκαηα ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζαξίζεσο (άξζξν 49 παξ 3 ΚΝ 2190/20) 

1.2. Τπνβνιή δειώζεσο ζηε ΓΟΤ 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 107 παξ2γ ηνπ Ν.2238/94, ηα εκεδαπά λνκηθά πξφζσπα 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηε αξκφδηα  

ΓΟΤ  κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζηαδίνπ εθθαζαξίζεσο. ηελ πεξίπησζε παξάηαζεο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ 

πέξαλ ηνπ έηνπο, ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο κέζα ζε έλα 

κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ, επηθπιαζζφκελεο ηεο νξηζηηθήο δειψζεσο θαηά ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο.  

1.3.Γηάξθεηα εθθαζαξίζεσο 

 

Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία απφ ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο απηήο, νπφηε θαη ε εηαηξία δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Ζ 

ζπλέρηζε ηεο εθθαζαξίζεσο πέξαλ απηήο επηηξέπεηαη κφλν θαηφπηλ αδείαο ηνπ Τπνπξγνχ 

Δκπνξίνπ θαη δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ηελ δεθαεηία (άξζξν 49 παξ. 6  ηνπ 

ΚΝ 2190/20, πξνζηεζείζα κε ην άξζξν 14 παξ. 1 ηνπ Ν2339/95)
18

 

 

2.Γηαδηθαζία Δθθαζαξίζεσο. Δλέξγεηεο Δθθαζαξηζηώλ. 

 

Οη εθθαζαξηζηέο κφιηο αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, πξνβαίλνπλ ζηηο αθφινπζεο 

ελέξγεηεο 

2.1. ρεηηθά κε ηελ ηειεπηαία ρξήζε ηεο ιπόκελεο αλώλπκεο εηαηξίαο.  

 

α) πληάζζνπλ ηνλ ηειεπηαίν ηζνινγηζκό ηεο ιπζείζαο εηαηξίαο.  

Ζ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ ζα είλαη θαη ε εκεξνκελία ιχζεσο ηεο εηαηξίαο. 

Θεσξείηαη ζαλ ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεσο θαζψο είλαη ν ηζνινγηζκφο ηεο ηειεπηαίαο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ (ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη κηθξφηεξε ηνπ δσδεθακήλνπ). 
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β) Τπνβνιή δειώζεσο θόξνπ εηζνδήκαηνο 

Δληφο πξνζεζκίαο ηεζζάξσλ θαη κηζνχ (4,5) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ  ε δήισζε θφξνπ εηζνδήκαηνο γηα 

ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο.  Με ηελ ππνβνιή ηεο δειψζεσο 

απηήο ζα θαηαβιεζνχλ ζηελ ΓΟΤ θαη ηα αλαινγνχληα πνζά θφξνπ εηζνδήκαηνο ζηα ηπρφλ 

θέξδε ηεο ηειεπηαίαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηεο εηαηξίαο. 

γ) Γειώζεηο ΦΠΑ 

Απφ ηελ εκέξα ζέζεσο ηεο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε θαη ζε φιν ην δηάζηεκα πνπ 

δηαξθεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, απηή πθίζηαηαη θαη ιεηηνπξγεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

εθθαζαξίζεσο. ην ζηάδην απηφ ξεπζηνπνηείηαη ε πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο, δειαδή πσινχληαη 

ηα ππάξρνληα εκπνξεχκαηα θαη πξντφληα, θαζψο θαη ηα πάγηα θιπ ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

πνπ είλαη δεθηηθά πσιήζεσο), εηζπξάηηνληαη νη απαηηήζεηο θαη εμνθινχληαη νη ππνρξεψζεηο. 

Δάλ κεηά ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ππάξρνπλ κεηξεηά ζην ηακείν ή θάπνηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, απηά αλήθνπλ ζηνπο πξψελ κεηφρνπο ηεο ιπζείζαο εηαηξίαο, ζηνπο 

νπνίνπο θαη ηειηθά ζα δηαλεκεζνχλ. 

ε φιν ην δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, θαηά ην νπνίν γίλνληαη νη 

αλσηέξσ πεξηγξαθείζεο πξάμεηο, ππνβάιινληαη απφ ηελ ππφ εθθαζάξηζε εηαηξία νη 

πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, φπσο γηλφηαλ θαη πξηλ ε εηαηξία ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε. Να 

ζεκεηψζνπκε φηη πιένλ δελ θαηαηίζεηαη  εθθαζαξηζηηθή δήισζε ΦΠΑ θαζψο ην έληππν έρεη 

πιένλ θαηαξγεζεί. 

Όηαλ ηειεηψζεη ην ζηάδην εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο, ζα δεισζεί ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ  

ε παχζε ησλ εξγαζηψλ κε ην θαηάιιειν έληππν δηαθνπήο δξαζηεξηφηεηαο, φπσο νξίδεη ην 

άξζξν 29 παξ. 1 Ν. 1642/86
19

 

2.2.  ρεηηθά κε ην ζηάδην εθθαζαξίζεσο 

 

Σν ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο αθνινπζεί ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη αξρίδεη απφ ηελ 

εκέξα πνπ ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε ε εηαηξία θαη ιήγεη ηελ εκέξα πνπ έρνπλ πεξαησζεί φιεο νη 

εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο. 
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α) Αξρηθόο ηζνινγηζκόο εθθαζαξίζεσο 

πληάζζεηαη ν αξρηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο, θαηφπηλ απνγξαθήο πνπ 

δηελεξγνχλ νη εθθαζαξηζηέο θαηά ηελ εκέξα ζέζεσο ηεο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε θαη ν νπνίνο 

ζπλήζσο, ζπκπίπηεη κε ηνλ ππφ ηελ απηήλ εκεξνκελία ζπληαζζφκελν ηζνινγηζκφ ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεσο ηεο εηαηξίαο. παλίσο, κπνξεί λα ζπκβεί νη δχν απηνί ηζνινγηζκνί λα 

δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο. Απηφ ίζσο θαίλεηαη παξάμελν, αιιά είλαη δπλαηφλ λα ζπκβεί, εάλ 

απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ζπληάμεσο ηνπ δεπηέξνπ (ηνπ αξρηθνχ ηζνινγηζκνχ εθθαζαξίζεσο) 

κεζνιαβήζεη θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, θαηά ην νπνίν ελδερνκέλσο πξνθχςνπλ λέα ζηνηρεία. 

β) Τπνβνιή ζηελ αξκόδηα αξρή 

Τπνβάιιεηαη θπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ 

κεηφρσλ, ζηελ νπνία απνθαζίζζεθε ε ζέζε ηεο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε. ην ίδην πξαθηηθφ 

νξίδνληαη θαη νη εθθαζαξηζηέο, εθφζνλ ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο δελ ππάξρεη ζρεηηθή 

πξφβιεςε. 

γ) Τπνβνιή ζηελ ΓΟΤ  αξρηθνύ ηζνινγηζκνύ εθθαζαξίζεσο 

Τπνβάιινληαη ζηελ ΓΟΤ ην έγγξαθν ιχζεσο ηεο εηαηξίαο θαη ζέζεσο απηήο ζε 

εθθαζάξηζε (δειαδή ην πξαθηηθφ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζηελ νπνία πάξζεθε ε ζρεηηθή 

απφθαζε), θαζψο θαη α) ν αξρηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο, β) βεβαίσζε ελεκεξφηεηαο 

απφ ην νηθείν επηκειεηήξην ζην νπνίν είλαη γξακκέλε ε εηαηξία γ) ην εηδηθφ έληππν 

κεηαβνιψλ θαηάιιεια ζπκπιεξσκέλν. 

Πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ είλαη νη δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ 

επειζνχζα κεηαβνιή, δειαδή απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απνθάζεσο γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο 

θαη ζέζε απηήο ζε εθθαζάξηζε. 

δ) Δπσλπκία 

Παξάιιεια, νη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα παξαγγείινπλ λέεο ζθξαγίδεο ηεο εηαηξίαο κε 

ηελ πξνζζήθε ηεο ελδείμεσο «ππφ εθθαζάξηζε» κε ηηο νπνίεο ζθξαγίδνπλ ηα ππάξρνληα 

ζηνηρεία.
20
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ε) Γηαγξαθή  

 Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο αθνχ εγθξηζνχλ απφ ηε Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, 

δεκνζηεχνληαη. πγρξφλσο θαηαρσξνχλ ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο ζην ΜΑΔ
21

 θαη 

πξνζθνκίδνπλ απηέο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο καδί κε ηελ απφθαζε ηεο Γ γηα ιχζε ηεο 

εηαηξίαο  ζην ΓΔΜΖ,
22

 νπφηε επέξρεηαη ε πεξάησζε ηεο εηαηξίαο. 

ΠΗΝΑΚΑ 1.  Υξνληθά ηνπνζεηεκέλεο ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηελ ιχζε - Δθθαζάξηζε
23

 

Α/Α ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΠΟΤ ΑΦΟΡΟΤΝ ΣΖ ΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΑΔ Τπνζεηηθέο 

εκεξνκελίεο 

1. Πξφζθιεζε γηα ηε ζχγθιεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο, κε ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, ηε ζέζε ηεο ζε 

εθθαζάξηζε θαη ην δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ. 

- ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο πνπ εθδίδεηαη ζηελ 

Αζήλα 

- ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο 

- ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα πνπ εθδίδνληαη ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξείαο, 

ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ζε κία 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν 

ε εηαηξία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

- ζην ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (άξζξν 26 ΚΝ 

2190/1920) 

(20 ηνπιάρηζηνλ  

εκέξεο πξηλ απφ ηε  

ζπλεδξίαζε ηεο Γ) 

1 Οθησβξίνπ 

2. Καηάζεζε απφ ηνπο κεηφρνπο πνπ επηζπκνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηνρψλ ηνπο ζην ηακείν ηεο Δηαηξείαο, είηε ζην Σακείν 

Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, είηε ζε νπνηαδήπνηε ηξάπεδα ζηελ Διιάδα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 28 ΚΝ 2190/1920. 

(ηνπιάρηζηνλ 5 κέξεο 

πξηλ απφ ηελ Σαθηηθή 

Γ) 

16 Οθησβξίνπ 

3. Αλάξηεζε πίλαθα ησλ κεηφρσλ πνπ έρνπλ δηθαίσκα ςήθνπ ζηελ Σαθηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε ζε εκθαλή ζέζε ζηα γξαθεία ηεο Δηαηξείαο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 27 ΚΝ 2190/1920. 

(48 ψξεο πξηλ ηελ  

Σαθηηθή Γ) 

22 Οθησβξίνπ 

4. Πξαθηηθφ Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηα αθφινπζα ζέκαηα: 

α) ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο 

β) ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε θαη 

γ)ην δηνξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ 

24 Οθησβξίνπ 

5. Τπνβνιή ζηελ Τπεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο ηεο Ννκαξρίαο πνπ έρεη 

ηελ έδξα ηεο ε ΑΔ: 

α)ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

β) ηεο πξφζθιεζεο ζχγθιεζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

25 Οθησβξίνπ 
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 http://www.e-forologia.gr/lawbank, Παροχι οδθγιών & διευκρινίςεων αναφορικά με τθ διαγραφι από το 

ΓΕΜΗ εταιρειών, Αρ.Πρωτοκ. 68293/24-6-2015 
23

  Ο πίνακασ είναι από τθν ιςτοςελίδα http://epixeirisi.gr/ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΑ-
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ/6812/Διαδικαςία-λφςθσ-και-εκκακάριςθσ-ΑΕ-με-απόφαςθ-τθσ-γενικισ-ςυνζλευςθσ-των-μετόχων-
τθσ 

http://www.e-forologia.gr/lawbank
http://epixeirisi.gr/
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γ) ησλ εθεκεξίδσλ φπνπ δεκνζηεχζεθε ε πξφζθιεζε 

δ) δηπιφηππν απφ ΓΟΤ γηα ηε δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην ΦΔΚ 

6. Καηαρψξηζε ηεο σο άλσ απφθαζεο ηεο Γ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

(ΜΑΔ) ηεο αξκφδηαο Ννκαξρίαο θαη ζην Σεχρνο ΑΔ & ΔΠΔ κε επηκέιεηα ηεο 

Δπνπηεχνπζαο Αξρήο θαη κε δαπάλεο ηεο ελδηαθεξφκελεο εηαηξείαο. (Αλ ην 

κεηνρηθφ θεθάιαην δελ ππεξβαίλεη ηα 3.000.000 επξψ ε θαηαρψξηζε γίλεηαη 

απζεκεξφλ, εθηφο εάλ ε αίηεζε δελ είλαη αθξηβήο θαη πιήξεο σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηεο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά απηήο. ε θάζε άιιε πεξίπησζε ε 

θαηαρψξηζε γίλεηαη εληφο κελφο απφ ηελ ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ζηε Ννκαξρία 

θαη εληφο 15 εκεξψλ γηα εηαηξίεο κε εηζεγκέλεο κεηνρέο, άξζξν 7β σο ηζρχεη). 

26 Οθησβξίνπ 

7. Τπνβνιή απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ζηε αξκφδηα ΓΟΤ: 

α) δήισζεο κεηαβνιψλ γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο, ηε ζέζε ηεο ζε εθθαζάξηζε 

θαη ην δηνξηζκφ εθ- 

θαζαξηζηψλ 

β)ην αληίγξαθν ηνπ ζρεηηθνχ πξαθηηθνχ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο σο άλσ 

γ) ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηεο θαηαρψξηζεο ζην ΜΑΔ 

δ) ην ΦΔΚ φπνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα σο άλσ 

Μέζα ζε 30 εκέξεο 

απφ ηε ιχζε ηεο 

εηαηξίαο 

28 Οθησβξίνπ 

8. Γηελέξγεηα απνγξαθήο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη ζχληαμε ηζνινγηζκνχ 

έλαξμεο ηεο εθθαζά-ξηζεο10 απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο, άξζξν 49 ΚΝ 2190/1920. 

(ακέζσο κεηά ηελ 

αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο) 

3 Ννεκβξίνπ 

9. Γεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο ζηηο εθεκεξίδεο πνπ πξνβιέπνληαη 

φπσο γηα θάζε ηζνινγηζκφ, απφ ην άξζξν 43 β. παξ. 5 ηνπ ΚΝ 2190/1920: 

- ζε κία εκεξήζηα πνιηηηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο πνπ εθδίδεηαη ζηελ 

Αζήλα 

- ζε κία εκεξήζηα νηθνλνκηθή εθεκεξίδα επξείαο θπθινθνξίαο 

- ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα πνπ εθδίδνληαη ζηελ 

έδξα ηεο εηαηξείαο, 

ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ εθδίδεηαη εθεκεξίδα ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο, ζε κία 

εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία ηνπιάρηζηνλ εθεκεξίδα απφ ηηο εθδηδφκελεο ζηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν 

ε εηαηξεία έρεη ηελ έδξα ηεο. 

-ζην ηεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο. 

5 Ννεκβξίνπ 

10. Τπνβνιή ζηελ επνπηεχνπζα αξρή ηνπ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο θαη ησλ 

εθεκεξίδσλ φπνπ δεκνζηεχζεθε ν ηζνινγηζκφο. 

6 Ννεκβξίνπ 

11. Καηαρψξηζε ζην ΜΑΔ θαη δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. (ηζρχεη σο αλσηέξσ 

αλαθέξεηαη ππφ 5) 

7 Ννεκβξίνπ 

12. Δλέξγεηεο εθθαζαξηζηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο: α. Τπνβάιινπλ ηηο 

πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ γηα θάζε κήλα απφ ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο. 

β. πεξαηψλνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο ΑΔ, 

κεηαηξέπνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, εμνθινχλ ηα ρξέε ηεο θαη 

εηζπξάηηνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο 

πξάμεηο, εθφζνλ ?ε απηέο εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο 

ΑΔ. 

γ. Οη εθθαζαξηζηέο ?κπνξνχλ επίζεο λα εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, 

ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή κεκνλσκέλα πάγηα 

ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο 

(άξζξν 49 ΚΝ 2190/1920, σο ηζρχεη). 

(γηα ηηο ελέξγεηεο 

απηέο δελ είλαη 

δπλαηφλ λα  

ππνινγηζζεί 

ζπγθεθξηκέλε 

εκεξνκελία) 

13. Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ν εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηνλ ηειηθφ 

ηζνινγηζκφ εθθαζάξηζεο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ, θαζψο θαη ηα 

ππέξ ην άξηην πνζά πνπ είραλ ηπρφλ θαηαβιεζεί, θαη δηαλέκνπλ ην ππφινηπν 

πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην 

ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην (άξζξν 49 

1 Μαξηίνπ 
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παξ. 5 ΚΝ 2190/1920, σο ηζρχεη). 

14. Γεκνζίεπζε ηνπ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο ζηηο εθεκεξίδεο πνπ πξνβιέπνληαη 

φπσο γηα θάζε ηζνινγηζκφ, απφ ην άξζξν 43β. παξ. 5 ηνπ ΚΝ 2190/1920 (σο 

αλσηέξσ ππφ 8 πεξηγξάθεηαη). 

(20 εκέξεο πξηλ ηε 

Γ) 

3 Μαξηίνπ 

15. Γεληθή ζπλέιεπζε κε ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο. 

25 Μαξηίνπ 

16. Τπνβνιή ζηελ επνπηεχνπζα ηνπ πξαθηηθνχ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζχγθιεζεο απηήο θαη ησλ εθεκεξίδσλ φπνπ δεκνζηεχζεθε ν 

ηζνινγηζκφο. 

26 Μαξηίνπ 

17. Καηαρψξηζε ηνπ σο άλσ πξαθηηθνχ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ζην ΜΑΔ. (ηζρχεη σο αλσηέξσ  

αλαθέξεηαη ππφ 5) 

27 Μαξηίνπ 

18. Γεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο ηεο αλαθνίλσζεο ηεο αξκφδηαο 

επνπηεχνπζαο αξρήο ζρεηηθά κε: 

α) ηε γεληθή ζπλέιεπζε εγθξίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο 

θαη 

β) ηε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην ΜΑΔ. 

28 Μαξηίνπ 

19. Τπνβνιή πξνο ηελ αξκφδηα ΓΟΤ δήισζεο θφξνπ εηζνδήκαηνο γα ηα 

εηζνδήκαηα πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηελ πεξίνδν απηή. 

(κέζα ζε έλα κήλα 

απφ ηε ιήμε ηεο 

εθθαζάξηζεο) 

1 Απξηιίνπ 

20. Τπνβνιή πξνο ηελ αξκφδηα ΓΟΤ 

α) δήισζεο νξηζηηθήο παχζεο εξγαζηψλ κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

εθθαζάξηζεο 

β) πξαθηηθνχ γεληθήο ζπλέιεπζεο εγθξίζεσο ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο 

γ) ηελ αλαθνίλσζε ηεο θαηαρψξηζεο ζην ΜΑΔ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο 

εγθξίζεσο ηνπ ηζνινγηζκνχ πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο, ηε δηαγξαθή ηεο 

εηαηξίαο απφ ην ΜΑΔ θαη 

δ) ην ΦΔΚ φπνπ δεκνζηεχηεθαλ ηα σο άλσ 

(κέζα ζε έλα κήλα 

απφ ηελ νινθιήξσζε 

ηεο εθθαζάξηζεο) 

1 Απξηιίνπ 

 

3. Ζ Λνγηζηηθή ηεο Δθθαζαξίζεσο. 
 

3.1.  Λνγηζηηθέο Δγγξαθέο Δθθαζαξίζεσο 

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο ηεο εθθαζαξίζεσο  κπνξνχλ λα ππαρζνχλ ζε ηξεηο νκάδεο:    

α) ηηο εγγξαθέο πνπ ζα εκθαλίζνπλ ηηο δηαθνξέο εθηηκήζεσο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζχληαμε ηεο αξρηθήο απνγξαθήο απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο (αξρηθφο ηζνινγηζκφο)                     

β) ηηο εγγξαθέο πνπ ζα εκθαλίζνπλ ηηο απαξαίηεηεο νηθνλνκηθέο πξάμεηο, πνπ 

δηελεξγήζεθαλ απφ ηε ζηηγκή θαηά ηελ νπνία ζπληάρζεθε ν αξρηθφο ηζνινγηζκφο κέρξη ηνλ 

ηειηθφ ηζνινγηζκφ (ζηάδην ξεπζηνπνηήζεσο) γ) ηηο εγγξαθέο ζπληάμεσο ηνπ ηειηθνχ 

ηζνινγηζκνχ εθθαζαξίζεσο θαη ηεο δηαλνκήο ηνπ ηπρφλ απνκέλνληνο ππνινίπνπ ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο (κεηά ηελ εμφθιεζε ησλ πηζησηψλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ απφδνζε ησλ 

εηζθνξψλ ησλ κεηφρσλ), ην νπνίν απνηειεί θαη ην θέξδνο κε ην νπνίν έθιεηζε ε εθθαζάξηζε. 
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Δάλ εμνθιεζνχλ νη πηζησηέο, αιιά ην απνκέλνλ ππφινηπν δελ επαξθέζεη γηα ηελ πιήξε 

απφδνζε ησλ κεηφρσλ, είλαη πξνθαλέο  φηη δεκηψλνληαη νη ηειεπηαίνη απηνί. Δάλ φκσο 

πξνθχςεη  δεκία θαη ην πξντφλ ηεο ξεπζηνπνηήζεσο δελ επαξθέζεη γηα ηελ πιήξε εμφθιεζε 

ησλ πηζησηψλ, ε δεκία απηή βαξχλεη ηνπο πηζησηέο θαη φρη ηνπο κεηφρνπο, νη νπνίνη 

επζχλνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο (ζπκκεηνρήο) ηνπο ζηελ αλψλπκε εηαηξία
24

 

3.2. Αξηζκεηηθό Παξάδεηγκα 

 

Ηζνινγηζκόο ηέινπο ρξήζεσο (31/8/2014) θαη αξρηθόο ηζνινγηζκόο εθθαζαξίζεσο. 

Αλψλπκε εηαηξία ζηελ νπνία κεηέρνπλ ν Α θαη ν Β κε πνζνζηφ 50% ν θαζέλαο θαη 

ηεο νπνίαο ην κεηνρηθφ θεθάιαην αλέξρεηαη ζε 10.000.000 €, ιχεηαη ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ 2014 

θαη εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο. 

χκθσλα κε ηα πξναλαπηπρζέληα, ηελ 31
ε
 Απγνχζηνπ έιεμε ε ηειεπηαία εηαηξηθή 

ρξήζε (1/1/14-31/8/14) ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο. πλεπψο, ηελ  

εκεξνκελία απηή πξέπεη λα ζπληαρζνχλ φιεο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηέινπο ρξήζεσο 

(ηζνινγηζκφο, ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο δηαζέζεσο απνηειεζκάησλ θαη 

πξνζάξηεκα)νη νπνίεο ζα δεκνζηεπζνχλ, φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη ζα ππνβιεζνχλ ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ κε ηελ νηθεία δήισζε θνξνινγίαο εληφο 4,5 κελψλ δειαδή κέρξη 15 

Ηαλνπαξίνπ 2015. 

ην παξάδεηγκα
25

 πνπ αθνινπζεί ππνζέηνπκε φηη ν ηζνινγηζκφο ηέινπο ηεο 

νθηάκελεο ρξήζεσο ζπκπίπηεη κε ηνλ ππφ απηήλ εκεξνκελία αξρηθφ ηζνινγηζκφ 

εθθαζαξίζεσο. ην ελεξγεηηθφ ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ εκθαλίδνληαη φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο (πάγηα, εκπνξεχκαηα, απαηηήζεηο, δηαζέζηκα). ην παζεηηθφ, εμάιινπ, 

εκθαλίδνληαη ηα ίδηα θεθάιαηα ζηα νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη ηα κεηαθεξφκελα εηο λένλ 

απνηειέζκαηα, θαζψο θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πξνο ηξίηνπο. Να ζεκεησζεί 

ηδηαηηέξσο φηη νη ινγαξηαζκνί ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ην Γεκφζην (θφξνο εηζνδήκαηνο, 

ΦΠΑ) είλαη πιήξσο εθθαζαξηζκέλνη θαη εκθαλίδνπλ ηα αληίζηνηρα πνζά πνπ νθείιεη ε 

εηαηξία θαη ηα νπνία ζα θαηαβάιεη θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο – φπσο άιισζηε θαη ηηο 

άιιεο  θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ εθθαζάξηζεο. 
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 Λεοντάρθσ Κ. Μιλτιάδθσ, Ανώνυμεσ Εταιρείεσ, Εκδόςεισ Παμιςοσ, Ακινα 2000,  Κεφάλαιο 10 – Διάλυςθ – 
Εκκακάριςθ και Αναβίωςθ ΑΕ, ςελ 362 - 363 
25

 Σο παράδειγμα είναι από το βιβλίου του κ. Λιονταρι προςαρμοςμζνο ςτθ ςφγχρονθ οικονομικι κατάςταςθ. 
Μιλτιάδθσ Κ. Λεοντάρθσ, Ανώνυμεσ Εταιρίεσ, Εκδόςεισ Παμιςοσ, Ακινα 2000, ςελ.365-383 
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Καησηέξσ παξαηίζεηαη ν ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεο ηεο 31/8/14 πνπ γηα ιφγνπο 

απινπζηεχζεσο ηεο δηαδηθαζίαο εθθαζαξίζεσο θαη εθφζνλ δελ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη, ζα 

απνηειέζεη θαη ηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ εθθαζαξίζεσο. 

ΑΡΥΗΚΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΧ      31/8/2014 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
 

ΑΞΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ 
 

ΑΞΗΑ 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ     

12.00 Μεραλήκαηα   20.000 40.00 Μεηνρηθφ θεθάιαην   10.000 

Μεράλεκα Α 8.000   41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ     

Μεράλεκα Β 12.000   41.05 Έθηαθην απνζεκαηηθφ   1.800 

12.99 Απνζβ/λα Μεραλήκαηα   -15.000 42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΈΟ     

Μεράλεκα Α 6.000   42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν   100 

Μεράλεκα Β 9.000       11.900 

    5.000       

13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ   8.000 

13.01 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα   10.000 Πξνκεζεπηήο Α 5.000   

13.99 Απνζβ/λα Μεηαθ. Μέζα   8.000 Πξνκεζεπηήο Β 3.000   

    2.000 52 ΣΡΑΠΔΕΔ     

14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ 

ΔΞΟΠΛΗΜΟ 

    52.00 Σξάπεδα ΑΛΦΑ   15.300 

14.00 Έπηπια   6.000 54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ 

ΦΟΡΟΤ 

  5.450 

14.03 Ζ/Τ & ζπγθξνηήκαηα    3.000 54.00.99 ΦΠΑ 2.300   

14.99 Απνζβεζκέλα έπηπιά   -5.000 54.07 Φφξνο εηζνδήκαηνο 3.150   

Έπηπια 4.000       28.750 

Ζ/Τ 1.000         

    4.000       

20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ   20.000       

30 ΠΔΛΑΣΔ           

Πειάηεο Α   6.400       

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ 

ΓΗΑΘΔΗΜΑ       

    

38.00 Σακείν   3.250       

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 
40.650 ΤΝ. ΠΑΘΖΣΗΚΟΤ & 

ΚΑΘ.ΘΔΖ 

  40.650 
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Πξάμεηο δηελεξγεζείζεο  ζην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο 

Καηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, ην νπνίν ππνζέηνπκε φηη δηήξθεζε δχν (2) κήλεο (1/9/14 

έσο 31/10/14), δηελεξγνχληαη απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ηηο εηαηξίαο νη αθφινπζεο νηθνλνκηθέο 

πξάμεηο. 

1) 2/9/14. Πσινχληαη κεηξεηνίο φια ηα κεραλήκαηα αληί ηνπ πνζνχ ησλ 7.000.000 €, 

πιένλ ΦΠΑ  23% 

2) 5/9/14 Πσιείηαη ην επηβαηηθφ απηνθίλεην κεηξεηνίο αληί ηνπ πνζνχ ησλ 3.500.000€ 

3) 8/9/14 Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο (Ζ/Τ) θαηαρσξεκέλνο ζηα βηβιία ηηο εηαηξίαο κε 

αμία θηήζεσο 3.000.000 € θαη ππνιεηκκαηηθή άμηα (κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ 

απνζβέζεσλ) 2.000.000 € παξαδίδεηαη ζηνλ κέηνρν Α, ν νπνίνο ζα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο πξνζσπηθέο ηνπ αλάγθεο (φρη σο επαγγεικαηίαο). Σα ππφινηπα 

έπηπια πσινχληαη φια ηηο κεηξεηνίο αληί ηνπ πνζνχ ησλ 1.800.000 € πιένλ ΦΠΑ 23% 

4) 12/9/14. Δμνθινχληαη νη πξνκεζεπηέο Α’ θαη Β’ εμ νινθιήξνπ κεηξεηνίο. 

5) 15/9/14. Ζ ηξάπεδα ΑΛΦΑ γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηελ εηαηξία φηη νη ηφθνη δαλείνπ 

γηα ην πξψην ηξίκελν αλήιζαλ ζε 1.780.000 € 

6) 20/9/14. Τπνβάιιεηαη ζηελ ΓΟΤ  ε πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ γηα ηνλ κήλα Αχγνπζην 

2014 θαη θαηαβάιιεηαη ην νθεηιφκελν θαηά ηα βηβιία ηεο εηαηξίαο πνζφ θφξνπ 

2.300.000 € 

7) 22/9/14. Πσινχληαη φια ηα εκπνξεχκαηα ζηε ζπλνιηθή ηηκή ησλ 18.500.000 € πιένλ 

ΦΠΑ 23% 

8) 23/9/14. Δμνθιείηαη ην δάλεην ηεο ηξάπεδαο ΑΛΦΑ, καδί κε ηνπο νθεηιφκελνπο 

ηφθνπο κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ιήμεσο, πνπ γηα ην δηάζηεκα 1~23/9/14 

ππνινγίδνληαη απφ ηελ ηξάπεδα ζε 410.000 € 

9) 6/10/14. Δηζπξάηηεηαη ε απαίηεζε ηεο εηαηξίαο θαηά ηνπ πειάηε ηε Α’ χςνπο 

6.400.000 € 

10) Τπνβάιινληαη ζηελ ΓΟΤ:  

a. Ζ πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ γηα ην κήλα επηέκβξην 2014 θαη θαηαβάιιεηαη ν 

νθεηιφκελνο θφξνο 

b. Ζ δήισζε εηζνδήκαηνο ηεο ηειεπηαίαο πξηλ ηε ζέζε ηεο εηαηξίαο ζε 

εθθαζάξηζε (1/1 – 31/8/14) θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ φιν ην πνζφ ηνπ θφξνπ. 
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Λνγηζηηθέο εγγξαθέο ησλ παξαπάλσ πξάμεσλ: 

1) 2/9/14. Πψιεζε κεραλεκάησλ. Δθδίδεηαη ηηκνιφγην – δειηίν απνζηνιήο κε αμία 

πσινχκελσλ κεραλεκάησλ 7.000 € πιένλ ΦΠΑ 23%. Θα γίλεη ε εμήο εγγξαθή:    

    2/9/2014 Υ Π 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 

 

    

38.00.00 Σακείν 

 

8.610   

  12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

  12.90 Πσιήζεηο κεραλεκάησλ 23%   7.000 

  54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ      

  54.00 ΦΠΑ     

  54.00.78 ΦΠΑ Δθξνψλ παγίσλ   1.610 

Πώιεζε κεραλεκάησλ Α θαη Β ηηκνιόγην Νν…     

      

2) 5/9/14. Πψιεζε απηνθηλήηνπ. Σν απηνθίλεην πσιήζεθε ζηελ ηηκή ησλ 3.500.000 €, 

ρσξίο ΦΠΑ, γηαηί είλαη κεηαρεηξηζκέλν (δεχηεξε πψιεζε) θαη ν αλαινγψλ ζην 

απηνθίλεην θφξνο πιεξψζεθε θαηά ηελ αξρηθή αγνξαπσιεζία απφ ηελ αληηπξνζσπία 

θαη δελ εμέπεζε απφ ηελ εηαηξία. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 23 παξ. 4 πεξίπησζε ε’ ηνπ Ν.1642/86, δελ 

παξέρεηαη δηθαίσκα εθπηψζεσο ηνπ ΦΠΑ επί αγνξάο επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ 

ηδησηηθήο ρξήζεσο κέρξη ελλέα ζέζεσλ.  

    5/9/2014 Υ Π 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 

 

    

38.00.00 Σακείν 

 

3.500   

  13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

  13.90 Πσιήζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ    3.500 

Πώιεζε επηβαηηθνύ απηνθηλήηνπ ηηκνιόγην Νν…     

 

3) 8/9/14. Παξάδνζε Ζ/Τ ζηνλ εηαίξν Α’ θαη πψιεζε ινηπψλ επίπισλ. Δδψ γίλνληαη 

δχν δηαθνξεηηθέ πξάμεηο:  

a.  Ο ειεθηξνληθφο ππνινγηζηήο ζα παξαδνζεί ζηνλ εηαίξν Α’, ν νπνίνο ζα 

ρξεσζεί κε ηελ αλαπφζβεζηε αμία απηνχ. Θα εθδνζεί δειηίν απνζηνιήο θαη ζα 

εθδνζεί «απφδεημε απηνπαξάδνζεο»  
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b. Γηα ηα ινηπά πσινχκελα έπηπια ζα εθδνζεί ηηκνιφγην – δειηίν απνζηνιήο κε 

αμία 1.800.000 € θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζα ππνινγηζηεί ΦΠΑ 23% 

Α) Παξάδνζε Ζ/Τ ζηνλ κέηνρν Α’, πνπ ζα ηνλ ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο πξνζσπηθέο 

ηνπ αλάγθεο 

    8/9/2014 Υ Π 

33 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

33.09 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρσλ     

33.09.00 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρνπ Α 2.400   

  78 ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΓΗΧΝ      

  78.10 Σεθκαξηά έζνδα απφ ηδηφρξεζε απνζεκάησλ     

  78.10.00 Αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ   2.000 

  54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ      

  54.00 ΦΠΑ     

  54.00.78 ΦΠΑ Δθξνψλ παγίσλ   400 

Παξάδνζε Ζ/Τ ζην κέηνρν Α' - απόδεημε απηνπαξάδνζεο Νν….     

Β) Πψιεζε ινηπψλ επίπισλ 

    8/9/2014 Υ Π 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 

 

    

38.00.00 Σακείν 

 

2.214   

  14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

  14.90 Πσιήζεηο επίπισλ θαη ινηπφο εμνπι. 23%   1.800 

  54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ      

  54.00 ΦΠΑ     

  54.00.78 ΦΠΑ Δθξνψλ παγίσλ   414 

Πώιεζε επίπισλ ηηκνιόγην Νν…     

4) 12/9/14. Δμφθιεζε πξνκεζεπηψλ Α’ θαη Β’  

    12/9/2014 Υ Π 

50 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ     

50.00 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ 8.000   

50.00.00 Πξνκεζεπηήο Α (5.000.000)     

50.00.01 Πξνκεζεπηήο Β (3.000.000)     

 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

 

38.00 Σακείν     

 

38.00.00 Σακείν   8.000 

Δμόθιεζε ησλ πξνκεζεπηώλ Α & Β     
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5) 15/9/14. Υξέσζε ηφθσλ δαλείνπ ηξάπεδαο ΑΛΦΑ 

    15/9/2014 Υ Π 

65 ΣΟΚΟΗ &  ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ     

65.03 Σφθνη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηξαπεδψλ 1.780   

  52 ΣΡΑΠΔΕΔ - ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     

  52.00 Σξάπεδα     

  52.00.00 Σξάπεδα ΑΛΦΑ   1.780 

Λνγηζηηθνπνίεζε ηόθσλ γ' ηξηκήλνπ βάζεη εηδνπνηεηεξίνπ ηξάπεδαο Νν…     

6) 20/9/14 Τπνβνιή πεξηνδηθήο δειψζεσο ΦΠΑ Απγνχζηνπ 2014 

    20/9/2014 Υ Π 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

54.00 ΦΠΑ 

 

    

54.00.99 ΦΠΑ πξνο απφδνζε - εθθαζάξηζε 2.300   

  38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

  38.00 Σακείν     

  38.00.00 Σακείν   2.300 

Τπνβνιή ζηε Γ.Ο.Τ. πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ  Απγνύζηνπ θαη θαηαβνιή θόξνπ     

7) 22/9/14 Πψιεζε εκπνξεπκάησλ 

    22/9/2014 Υ Π 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 

 

    

38.00.00 Σακείν 

 

22.755   

  70 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 
26

   18.500 

  54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

  54.00 ΦΠΑ     

  54.00.70 ΦΠΑ  Δθξνψλ Δκπνξεπκάησλ   4.255 

Σηκνιόγην Νν….       
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 Θα πιςτωκεί και ο κατάλλθλοσ δευτεροβάκμιοσ (τριτοβάκμιοσ κλπ) λογαριαςμόσ ςφμφωνα με τθν 
ακολουκοφμενθ από τθν επιχείρθςθ ανάλυςθ του λογαριαςμοφ «70» βάςει του ελλθνικοφ γενικοφ λογιςτικοφ 
ςχεδίου. 
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8) 23/9/14. Δμφθιεζε δαλείνπ ηξάπεδαο ΑΛΦΑ 

Α) Λνγηζηηθνπνίεζε ηφθσλ πεξηφδνπ 1-23/9/2014 

 

    23/9/2014 Υ Π 

65 ΣΟΚΟΗ &  ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ     

65.03 Σφθνη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηξαπεδψλ 410   

  52 ΣΡΑΠΔΕΔ - ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     

  52.00 Σξάπεδα     

  52.00.00 Σξάπεδα ΑΛΦΑ   410 

Λνγηζηηθνπνίεζε ηόθσλ πεξηόδνπ 1-23/9/14 βάζεη εθθαζαξίζεσο ηξάπεδαο     

Β) εμφθιεζε ηξαπεδηθνχ δαλείνπ 

    23/9/2014 Υ Π 

52 ΣΡΑΠΔΕΔ - ΒΡΑΥ.ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ     

52.00 Σξάπεδα 

 

    

52.00.00 Σξάπεδα ΑΛΦΑ 17.490   

  38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

  38.00 Σακείν     

  38.00.00 Σακείν   17.490 

Δμόθιεζε δαλείνπ Σξάπεδαο ΑΛΦΑ     

 

9) 6/10/14. Δίζπξαμε απαίηεζεο απφ πειάηε Α’ 

    23/9/2014 Υ Π 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 

 

    

38.00.00 Σακείν 

 

6.400   

  30 ΠΔΛΑΣΔ     

  30.00 Πειάηεο εζσηεξηθνχ     

  30.00.00 Πειάηεο Α   6.400 

Δίζπξαμε απαηηήζεσο από πειάηε Α     

 

10) 20/10/14. Τπνβάιινληαη ζηελ Γ.Ο.Τ.  

a. Ζ πεξηνδηθή ΦΠΑ γηα ηνλ κήλα επηέκβξην, κε ηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί θαη 

ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «54.00.99 Απφδνζε – Δθθαζάξηζε 

ΦΠΑ». ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ απηνχ έρνπλ κεηαθεξζεί φια ηα 
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εηζπξαρζέληα πνζά θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο. Οη ζρεηηθέο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο ζα έρνπλ σο αθνινχζσο. 

 

    30/9/2014 Υ Π 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

54.00 ΦΠΑ 

 

    

54.00.70 ΦΠΑ  Δθξνψλ Δκπνξεπκάησλ 4.255   

54.00.78 ΦΠΑ Δθξνψλ παγίσλ 2.424   

  54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

  54.00 ΦΠΑ     

  54.00.99 ΦΠΑ πξνο απφδνζε - εθθαζάξηζε   6.679 

Μεηαθνξά πηζησηηθώλ ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ 54.00.70 θαη 54.00.78 ζην ινγαξηαζκό 

54.00.99 γηα απόδνζε ηνπ ΦΠΑ     

         20/10/2014 Υ Π 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

54.00 ΦΠΑ 

 

    

54.00.99 ΦΠΑ πξνο απφδνζε - εθθαζάξηζε 6.679   

  38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

  38.00 Σακείν     

  38.00.00 Σακείν   6.679 

Απόδνζε νθεηιόκελνπ ΦΠΑ ηνπ κήλα επηεκβξίνπ 2014     

b. Ζ δήισζε εηζνδήκαηνο γηα ηελ ηειεπηαία, πξηλ ηεζεί ε εηαηξία ζε εθθαζάξηζε, 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε (1/1 - 31/8/2014) θαηαηίζεηαη ζηελ εθνξία θαη 

πιεξψλεηαη νιφθιεξνο ν νθεηιφκελνο θφξνο γηα ηα θέξδε ηεο ρξήζεσο θφξνο 

πνπ αλέξρεηαη ζε 3.150 €, φπσο θαίλεηαη ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ 

«54.07» ζηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ εθθαζαξίζεσο. Δπεηδή ν θφξνο πιεξψζεθε 

εθάπαμ, επηηεχρζεθε έθπησζε 2% ηελ νπνία σθειείηαη ε εηαηξία. Ζ έθπησζε 

ππνινγίδεηαη επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ θαη αλέξρεηαη 

ζε 3.150 Υ 2% = 63€ 
27
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 ΠΟΛ 1099/5-5-2015 
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    20/10/2014 Υ Π 

54 ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΠΌ ΦΟΡΟΤ - ΣΔΛΖ     

54.07 Φφξνο εηζνδήκαηνο 3.150   

  38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

  38.00 Σακείν     

  38.00.00 Σακείν   3.087 

  76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ     

  76.98.00 Δθπηψζεηο απφ εθάπαμ εμφθιεζε θφξσλ   63 

Καηαβνιή θόξνπ εηζνδήκαηνο     

ην ζεκείν απηφ ηειείσζαλ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο πνπ 

δηελεξγήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζαξίζεσο ηεο εηαηξίαο. Δάλ ζπληαρζεί απηή ηε 

ζηηγκή ηζνδχγην, ζα έρεη ηελ εμήο κνξθή:  

31/10/1996 Υ Π 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

12.00 Μεραλήκαηα 20.000   

12.90 Πσιήζεηο κεραλεκάησλ 23%   7.000 

12.99 Απνζβ/λα Μεραλήκαηα   15.000 

13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

13.01 Δπηβαηηθά απηνθίλεηα 10.000   

13.90 Πσιήζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ    3.500 

13.99 Απνζβ/λα Μεηαθ. Μέζα   8.000 

14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

14.00 Έπηπια 6.000   

14.03 Ζ/Τ & ζπγθξνηήκαηα  3.000   

14.90 Πσιήζεηο επίπισλ θαη ι. εμνπι. 23%   1.800 

14.99 Απνζβεζκέλα έπηπιά   5.000 

20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ 20.000   

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     

38.00 Σακείν 9.173   

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ     

40.00 Μεηνρηθφ θεθάιαην   10.000 

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ     

41.05 Έθηαθην απνζεκαηηθφ   1.800 

42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΈΟ     

42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν   100 

33 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

33.09.00 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρνπ Α 2.400   

65 ΣΟΚΟΗ &  ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ     

65.03 Σφθνη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηξαπεδψλ 2.190   

70 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ   18.500 

76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ     

76.98.00 Δθπηψζεηο απφ εθάπαμ εμφθιεζε θφξσλ   63 

78 ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΛΠ     

78.10.00 Αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ   2.000 

ΤΝΟΛΑ 72.763 72.763 

*νη αμίεο είλαη ζε επξψ 
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Δγγξαθέο ηαθηνπνηήζεσο ησλ ινγαξηαζκώλ θαη πξνζδηνξηζκνύ ηνπ ηειηθνύ 

απνηειέζκαηνο ηεο εθθαζάξηζεο. 

Σψξα πξέπεη λα γίλνπλ φιεο εθείλεο νη εγγξαθέο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα 

ηαθηνπνηεζνχλ νη δηάθνξνη ινγαξηαζκνί, νη νπνίνη παξνπζηάδνπλ εθθξεκφηεηεο θαη λα 

πξνζδηνξηζηεί ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εθθαζαξίζεσο (ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο) 

Οη εγγξαθέο ηαθηνπνηήζεσο αθνινπζνχλ ηε ζεηξά πνπ έρνπλ νη ινγαξηαζκνί ζην 

παξαπάλσ θαηαρσξνχκελν πξνζσξηλφ ηζνδχγην. 

α) Λνγαξηαζκφο «12 Μεραλήκαηα» 

Ο ππνινγαξηαζκφο «12.00 Μεραλήκαηα» είλαη ρξεσκέλνο ζπλνιηθά κε ηελ αμία 

θηήζεσο ησλ δχν κεραλεκάησλ Α θαη Β. Πηζησκέλνη είλαη νη ππνινγαξηαζκνί  «12.99 

Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα» θαη «12.90 Πσιήζεηο κεραλεκάησλ». Γηα λα θιείζνπλ φινη 

απηνί νη ινγαξηαζκνί ζα γίλνπλ νη παξαθάησ εγγξαθέο: 

    31/10/2014 Υ Π 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

12.99 Απνζβεζκέλα κεραλήκαηα 15.000   

  12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

  12.00 Μεραλήκαηα   15.000 

Μεηαθνξά απνζβεζκέλεο αμίαο κεραλεκάησλ ζηνλ θπξίσο ινγαξηαζκό κεραλεκάησλ     

    31/10/2014 Υ Π 

12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

12.90 Πσιήζεηο Μεραλεκάησλ 23% 7.000   

  12 ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ     

  12.00 Μεραλήκαηα   5.000 

  81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

  81.03 Έθηαθηα θέξδε     

  81.03.02 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ   2.000 

β) Λνγαξηαζκφο «13 Μεηαθνξηθά Μέζα» 

    31/10/2014 Υ Π 

13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

13.99 Απνζβεζκέλα κεηαθνξηθά κέζα 8.000   

  13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

  13.01 Δπηβαηεγά απηνθίλεηα   8.000 

Μεηαθνξά απνζβεζκέλεο αμίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ ζηνλ θπξίσο ινγαξηαζκό κεηαθνξηθώλ 

κέζσλ     
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    31/10/2014 Υ Π 

13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

13.90 Πσιήζεηο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 3.500   

  13 ΜΔΣΑΦΟΡΗΚΑ ΜΔΑ     

  13.01 Δπηβαηεγά απηνθίλεηα   2.000 

  81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

  81.03 Έθηαθηα θέξδε     

  81.03.03 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ   1.500 

Γ) Λνγαξηαζκφο «14 Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο» 

    31/10/2014 Υ Π 

14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

14.99 Απνζβεζκέλα έπηπιά 5.000   

  14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

  14.00 Έπηπια   4.000 

  14.03 Ζ/Τ & ζπγθξνηήκαηα    1.000 

Μεηαθνξά απνζβεζκέλεο αμίαο ζηνλ θπξίσο ινγαξηαζκό     

    31/10/2014 Υ Π 

14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

14.90 Πσιήζεηο επίπισλ 23% 1.800   

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

81.02  Έθηαθηεο δεκίεο     

81.02.04 Εεκίεο απφ εθπνίεζε επίπισλ 2.200   

  14 ΔΠΗΠΛΑ & ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ     

  14.00 Έπηπια   2.000 

  14.03 Ζ/Τ & ζπγθξνηήκαηα    2.000 

Δγγξαθέο πξνζδηνξηζκνύ ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνέθπςε θαηά ην ζηάδην ηεο 

εθθαζαξίζεσο (1/9 – 31/10/14). 

Αθνχ ηειείσζαλ νη εγγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηηο νηθνλνκηθέο πξάμεηο ηεο πεξηφδνπ 

ξεπζηνπνηήζεσο (εθπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, είζπξαμε απαηηήζεσλ, 

εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ), ζα αθνινπζήζνπλ ηψξα νη εγγξαθέο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

απνηειέζκαηνο πνπ πξνέθπςε θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο. 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Διιεληθνχ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, ζα γίλνπλ νη 

αθφινπζνη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί: 

ηε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε» ζα κεηαθεξζεί ην 

ρξεσζηηθφ ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ εκπνξεχκαηα ν νπνίνο θαη ζα θιείζεη. 
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    31/10/2014 Υ Π 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

80.00 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 20.000   

  20 ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ   20.000 

Μεηαθνξά θόζηνπο εκπνξεπκάησλ (απνζεκάησλ) ζηνλ ινγ/κν"80.00"     

ηε ρξέσζε ηνπ ίδηνπ ινγαξηαζκνχ «80.00» ζα κεηαθεξζεί θαη ην ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ «65 Σφθνη» 

    31/10/2014 Υ Π 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

80.00 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο 2.190   

  

 

65 ΣΟΚΟΗ &  ΤΝΑΦΖ ΔΞΟΓΑ     

  

 

65.03 Σφθνη ρξεκαηνδνηήζεσλ ηξαπεδψλ   2.190 

Μεηαθνξά ρξεσζηηθώλ ηόθσλ ζηνλ ινγ/κν"80.00"     

ηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ «80 Γεληθή Δθκεηάιιεπζε» ζα κεηαθεξζνχλ ηα 

πηζησηηθά ππφινηπα φισλ ησλ ινγαξηαζκψλ εζφδσλ (70,76 θαη 78). 

    31/10/2014 Υ Π 

70 ΠΧΛΖΔΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΧΝ 18.500   

76 ΔΟΓΑ ΚΔΦΑΛΑΗΧΝ     

76.98.00 Δθπηψζεηο απφ εθάπαμ εμφθιεζε θφξσλ 63   

78 ΗΓΗΟΠΑΡΑΓΧΓΖ ΠΑΓΗΧΝ ΚΛΠ     

78.10.00 Αμία ρνξεγνχκελσλ απνζεκάησλ 2.000   

  80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

  80.00 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο   20.563 

Μεηαθνξά ππνινίπσλ ινγαξηαζκώλ εζόδσλ ζηνλ ινγ/κν"80.00"     

 Μεηά ηηο παξαπάλσ εγγξαθέο, ν ινγαξηαζκφο «80.00» παξνπζηάδεη ρξεσζηηθφ 

ππφινηπν (22.190– 20.563 =) 1.627 €. Θα αθνινπζήζνπλ νη εγγξαθέο:  

 

    31/10/2014 Υ Π 

80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

80.01 Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο 1.627   

  80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

  80.00 Λνγαξηαζκφο Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο   1.627 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

86.00 Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο 1.627   

  80 ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜΔΣΑΛΛΔΤΖ     

  80.01 Μηθηά απνηειέζκαηα (δεκίεο) εθκεηάιιεπζεο   1.627 
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ηε ζπλέρεηα ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ ινγαξηαζκφ «86 Απνηειέζκαηα Υξήζεσο» φια ηα 

έθηαθηα απνηειέζκαηα, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εθπνίεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο 

θαη ηα νπνία είλαη θαηαρσξεκέλα ζηνπο νηθείνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ «81», φπσο δείρλνπλ 

νη εγγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ.  

    31/10/2014 Υ Π 

81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

81.03 Έθηαθηα θέξδε     

81.03.02 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεραλεκάησλ 2.000   

81.03.03 Κέξδε απφ εθπνίεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ 1.500   

  86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

  86.02 Έθηαθηα απνηειέζκαηα     

  86.02.01 Έθηαθηα θέξδε   3.500 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

86.02 Έθηαθηα απνηειέζκαηα     

86.02.08 Έθηαθηεο δεκίεο 2.200   

  81 ΔΚΣΑΚΣΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ     

  81.02  Έθηαθηεο δεκίεο     

  81.02.04 Εεκίεο απφ εθπνίεζε επίπισλ   2.200 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

86.99 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο 3.827   

  86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

  86.00 Απνηειέζκαηα εθκεηαιιεχζεσο   1.627 

  86.02 Έθηαθηα απνηειέζκαηα     

  86.02.08 Έθηαθηεο δεκίεο   2.200 

86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

86.02 Έθηαθηα απνηειέζκαηα     

86.02.01 Έθηαθηα θέξδε 3.500   

  86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

  86.99 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο   3.500 

88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ     

88.01 Εεκίεο ρξήζεσο (εθθαζαξίζεσο) 327   

  86 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΧ     

  86.99 Καζαξά απνηειέζκαηα ρξήζεσο   327 

Σειηθόο ηζνινγηζκόο εθθαζαξίζεσο  

ην ζεκείν απηφ έρνπλ ηειεηψζεη φιεο νη πξάμεηο ξεπζηνπνηήζεσο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο. Όια ηα πάγηα θαη θπθινθνξνχληα ζηνηρεία πσιήζεθαλ θαη 

εηζπξάρζεθε απφ ηελ εηαηξία ην ηίκεκά ηνπο. (εθηφο απφ ηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηή πνπ 

παξαδφζεθε ζε έλαλ απφ ηνπο δχν κεηφρνπο θαη ρξεψζεθε κε ηελ αλαπφζβεζηε αμία ηνπ. 

Δπίζεο εηζπξάρζεθαλ νη απαηηήζεηο θαη εμνθιήζεθαλ νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο. Μεηά δε 

ηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο, πνπ θαηαρσξήζεθαλ επζχο αλσηέξσ, έρεη πξνζδηνξηζζεί 
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θαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο εθθαζαξίζεσο  (δεκία 390 €) θαη έηζη πξνθχπηεη ν ηειηθφο 

ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο. Ο ηζνινγηζκφο απηφο πεξηιακβάλεη : ζηε ρξέσζή ηνπ κφλν ηνλ 

δνζνιεπηηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ κεηφρνπ Α’ πνπ είλαη ρξεσκέλνο κε ηελ αμία ηνπ Ζ/Τ, ην πνζφ 

ησλ κεηξεηψλ πνπ έρεη ην ηακείν θαη ην απνηέιεζκα (δεκία) πνπ πξνέθπςε θαηά ην ζηάδην 

ηεο εθθαζαξίζεσο. ηελ πίζησζή ηνπ, ηα πνζά ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ,, ηνπ απνζεκαηηθνχ 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο (θέξδνπο) ηεο ηειεπηαίαο εηαηξηθήο ρξήζεσο πνπ κεηαθέξζεθε εηο 

λένλ. 

ΣΔΛΗΚΟ  ΗΟΛΟΓΗΜΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΔΧ      31/10/2014 

ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΠΑΘΖΣΗΚΟ 

ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΞΗΑ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟΗ ΑΞΗΑ 

33 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ   40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ   

33.09.00 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρνπ Α 2.400 40.00 Μεηνρηθφ θεθάιαην 10.000 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ   41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ   

38.00 Σακείν 9.173 41.05 Έθηαθην απνζεκαηηθφ 1.800 

88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ   42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΈΟ   

88.01 Εεκίεο ρξήζεσο (εθθαζαξίζεσο) 327 42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 100 

ΤΝ. ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟΤ 11.900 ΤΝ. ΠΑΘΖΣΚΟΤ & ΚΑΘ.ΘΔΖ 11.900 

 

Ο αλσηέξσ ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζαξίζεσο ππνβάιιεηαη ζηελ ΓΟΤ θαη ιήγεη έηζη 

ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο. Σψξα ην κφλν πνπ κέλεη είλαη ην θιείζηκν ησλ βηβιίσλ ηεο 

ιπζείζαο εηαηξίαο ην νπνίν γίλεηαη κε ηηο παξαθάησ ινγηζηηθέο εγγξαθέο:  

    31/10/2014 Υ Π 

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ       

40.00 Μεηνρηθφ θεθάιαην 10.000   

  53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

  53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο     

  53.14.00 Μέηνρνο Α'   5000 

  53.14.01 Μέηνρνο Β   5000 

Γηαλνκή ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηόρνπο θαηά ην ιόγν ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηό 

(50% - 50%)     

41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΚΛΠ     

41.05 Έθηαθην απνζεκαηηθφ 1.800   

  53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

  53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο     

  53.14.00 Μέηνρνο Α'   900 

  53.14.01 Μέηνρνο Β   900 

Γηαλνκή ηνπ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνύ ζηνπο κεηόρνπο θαηά ην ιόγν ζπκκεηνρήο ηνπο ζην 

θεθάιαην ηεο εηαηξίαο (50% - 50%)     
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42 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΔΗ ΝΈΟ     

42.00 Τπφινηπν θεξδψλ εηο λέν 100   

  53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

  53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο     

  53.14.00 Μέηνρνο Α'   50 

  53.14.01 Μέηνρνο Β   50 

Γηαλνκή ηνπ ππνινίπνπ θεξδώλ ηεο ηειεπηαίαο (πξηλ ηεζεί ε εηαηξία ζε εθθαζάξηζε) ρξήζεσο 

(1/1-31/8/14) ζηνπο κεηόρνπο     

53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο     

53.14.00 Μέηνρνο Α' 2.400   

  33 ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

  33.09 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρσλ     

  33.09.00 Γνζνιεπηηθνί ινγ/κνη κεηφρνπ Α   2.400 

Μεηαθνξά ηνπ ρξεσζηηθνύ ππνινίπνπ ηνπ ινγ/ζκνύ "33.09.00" ζηνλ ινγ/ζκν "53.14.00"     

53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     

53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο     

53.14.00 Μέηνρνο Α' 163,5   

53.14.01 Μέηνρνο Β   163,5   

  88 ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ     

  88.01 Εεκίεο ρξήζεσο (εθθαζαξίζεσο)   327 

Γηαλνκή ζηνπο κεηόρνπο ηεο πξνθύςαζαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δεκίαο     

53 ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 

 

  

53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο 

 

  

53.14.00 Μέηνρνο Α' 3386,5   

53.14.01 Μέηνρνο Β   5786,5   

  38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ 

 

  

  38.00 Σακείν 

 

  

  38.00.00 Σακείν 

 

9.173 

Γηαλνκή κεηξεηώλ ηνπ ηακείνπ ζηνπο κεηόρνπο (αθνύ ιεθζεί ππόςε θαη ε αμία ηνπ Ζ/Τ 2.400 

€ πνπ παξαδόζεθε ζην κέηνρν Α) 

 

  

 

4. Φνξνινγηθά Εεηήκαηα Γηαιπζείζεο Δηαηξίαο 

 

4.1. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο 

 

Ζ εηαηξία παξφηη βξίζθεηαη ζε ζηάδην εθθαζάξηζεο ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη (αλ θαη 

πιένλ κφλν κε ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο) νπφηε βάζεη ηνπ Ν.4172/23-7-2013 θαη φπσο 

πξνθχπηεη απφ ηελ Τπ. Οηθ. Πνι. 1060/19.03.2015, ζπλερίδεη λα ππάγεηαη ζηα άξζξα 44 θαη 

45 ηνπ ΚΦΔ θαη ην εηζφδεκα ηεο θνξνινγείηαη σο αλαθέξνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ απηψλ ηνπ ΚΦΔ
28

 

                                                           
28

 Τπ. Οικ. Πολ. 1060/19.03.2015, http://www.capital.gr/ και  

http://www.capital.gr/
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4.2.Τπνβαιιόκελεο ζηελ ΓΟΤ Γειώζεηο 

 

α) Γήισζε νξηζηηθήο παύζεσο εξγαζηώλ ηεο εηαηξίαο 

Ζ δήισζε απηή ππνβάιιεηαη εληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ 

εξγαζηψλ πνπ ζεκαηνδνηείηαη απφ ηελ εκεξνκελία ζπληάμεσο ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ 

εθθαζαξίζεσο φπσο πξνβιέπεη ε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνο  1 πεξίπησζε γ’ ηνπ Ν. 

1642/86. Μαδί κε ηελ δήισζε ππνβάιιεηαη αληίγξαθν ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ 

εθθαζαξίζεσο θαη πξνζθνκίδνληαη ηα αρξεζηκνπνίεηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο πξνο αθχξσζε. 

Ζ ΓΟΤ ρνξεγεί βεβαίσζε πεξί ηεο ππνβνιήο ηεο δειψζεσο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ ηεο 

εηαηξίαο. 

β) Γειώζεηο ΦΠΑ  

Ζ ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ πξέπεη λα θαηαηεζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ 

επνκέλνπ κήλα.  

γ) Γήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο ηεο εηαηξίαο 

χκθσλα κε ην άξζξν 68 παξ2 ηνπ Ν.4172/23-7-2013 ε δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ ηειεπηαία δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν (ζηάδην εθθαζαξίζεσο) ηεο εηαηξίαο 

πξέπεη λα ππνβιεζεί κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο εθθαζαξίζεσο. ε πεξίπησζε 

παξαηάζεσο ηνπ ζηαδίνπ εθθαζαξίζεσο πέξαλ ηνπ δσδεθακήλνπ, ππνβάιιεηαη δήισζε 

εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε έηνπο (δσδεθακήλνπ απφ ηεο ζέζεσο ηεο εηαηξίαο ζε 

εθθαζάξηζε)  κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηνπ. 
29

 

4.3. Αλεμέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο
30

 

 

Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ ε αλψλπκε εηαηξία ηεινχζε ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο 

ππέβαιε πξνζσξηλέο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο. Οη ππνβιεζείζεο δειψζεηο ηεο 

πεξηφδνπ εθθαζάξηζεο ζεσξνχληαη πξνζσξηλέο θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ ππήξρε ππνρξέσζε 

γηα ηε δηελέξγεηα θνξνινγηθνχ ειέγρνπ. Με ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο ππνβάιιεηαη 

πξνζσξηλή δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηελ ρξήζε πνπ έιεμε θαη νξηζηηθή δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο πνπ θαιχπηεη φιε ηελ πεξίνδν εθθαζάξηζεο θαη ππάγεηαη ζηνλ 

                                                           
29

 Πάτςθσ Β. Παναγιώτθσ, Φορολογία Ειςοδιματοσ Νομικών Προςώπων,Ν.4172/23-7-13, ΙΕΟΕΛ, 2014 
30

 Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 1/1/2014 ζωσ 30/11/2014 JPA Ανώνυμθ Εταιρία Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ 
Διοικθτθρίου Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ Κορίνκου – Τπό εκκακάριςθ, ςελ. 
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έιεγρν ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ – ινγηζηψλ φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

82 παξ. 5 Ν. 2238/1994 φπσο απηέο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ θαη ηεο θαηά  

εμνπζηνδφηεζε απηνχ εθδνζείζαο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο ΠΟΛ 1159/2011 

5.  Έιεγρνο Αλώλπκεο Δηαηξίαο Πνπ Σίζεηαη ε Δθθαζάξηζε  

 

Οη ηζνινγηζκνί ηειεπηαίαο ρξήζεο θαη έλαξμεο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ ηνπο αξκφδηνπο 

νξθσηνχο ειεγθηέο ή ηνπο κε νξθσηνχο ειεγθηέο – ινγηζηέο ζηελ πεξίπησζε πνπ πιεξνχληαη 

νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ. Να ζεκεηψζνπκε εδψ φηη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο 

ηειεπηαίαο ρξήζεο πξέπεη λα θαηαζηεί ζαθέο απφ ηελ δηνίθεζε πξνο ηνλ ειεγθηή ε πξφζεζε 

ηεο λα ζέζεη ηελ εηαηξία ζε θάζε εθθαζάξηζεο. 

Οη εθζέζεηο νη νπνίεο ζπληάζζνληαη, αλ θαη αθνξνχλ ρξήζεηο ζηηο νπνίεο ε αλψλπκε 

εηαηξία βξίζθεηαη ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο, δελ δηαθέξνπλ απφ ηηο θιαζζηθέο εθζέζεηο 

εθηφο απφ ηα εμήο ζεκεία: 

α) Ζ έθζεζε έιεγρνπ ηνπ νξθσηνχ ειεγθηή αλαθέξεη κεηαμχ άιισλ ηελ επζχλε ησλ 

εθθαζαξηζηψλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

β) Πεξηέρεηαη ε έθζεζε δηαρείξηζεο ησλ εθθαζαξηζηψλ ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο κεηφρνπο (αληί 

γηα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην) 

γ) Αλαθέξνληαη νη ιφγνη γηα ηελ δηάιπζε ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο θαζψο θαη ε εκεξνκελία 

ζέζεο απηήο πξνο εθθαζάξηζε 

δ) εκεηψλεηαη φηη πιένλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ ζπληάζζνληαη κε βάζε ηελ «Αξρή 

ηεο ζπλέρηζεο ηεο δξαζηεξηφηεηαο» θαζψο θαη ην γεγνλφο φηη φια ηα πνζά είλαη 

ππνινγηζκέλα ζηελ ξεπζηνπνηήζηκε αμία ηνπο.
31
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 Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 1/1/2014 ζωσ 30/11/2014 JPA Ανώνυμθ Εταιρία Ανάπτυξθσ και Διαχείριςθσ 
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Οικονομικι Ζκκεςθ Χριςθσ 1/7/2009 ζωσ 30/6/2010 Αξονικι Ζρευνα ΕΑΕ – Τπό εκκακάριςθ 
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6. Τπνδείγκαηα Δγγξάθσλ Γηάιπζεο – Δθθαζάξηζεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 
 

6.1. Έγγξαθα Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο
32

 

 

Πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απαηηείηαη θαηά ηα γλσζηά απφθαζε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ζχγθιεζε έθηαθηεο ζπλέιεπζεο κε ζέκαηα ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο 

θαη ηνλ δηνξηζκφ ησλ εθθαζαξηζηψλ, δεκνζίεπζε ηεο πξφζθιεζεο ζηνλ εκεξήζην νηθνλνκηθφ 

θαη πνιηηηθφ ηχπν θαζψο θαη ζην ΦΔΚ, απφθαζε ηεο έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηε 

ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη έλαξμε εθθαζάξηζεο απηήο θαζψο θαη δηνξηζκνχ ηλ εθθαζαξηζηψλ θαη 

ηέινο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απηψλ ζηε δηνηθεηηθή αξρή ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 7 β ηνπ ΚΝ 2190/20 

Σα ζρεηηθά έγγξαθα αλαιπηηθά έρνπλ σο εμήο: 

6.1.1.  Πξαθηηθό Γ ζύγθιεζεο έθηαθηεο Γ γηα ιύζε εηαηξίαο 

 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΣΟΤ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ ΣΖ «…..» ΑΔ 

ΣΖ 29
Ζ

 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 20… 

ηελ Αζήλα, ζήκεξα ηελ 29
ε
 Οθησβξίνπ 20… εκέξα………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

Θέκα: Πξφζθιεζε έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο γηα ηελ 26/11/20…. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

1. Λχζε ηεο εηαηξίαο 

2. Γηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

                                                           
32

 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 
1997,  Κεφάλαιο Γ’ Διάλυςθ και εκκακάριςθ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 512-514 
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Καηφπηλ απηνχ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, απνδέρεηαη 

νκφθσλα ηελ πξφηαζε απηή ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη πακςεθεί πεξί απηνχ. 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο 

ζπλεδξίαζεο. 

Ο Πξφεδξνο                                                                       Σα κέιε 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Αζήλα 30/10/20… 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ 

6.1.2.  Πξόζθιεζε κεηόρσλ ζε έθηαθηε Γ γηα ιύζε εηαηξίαο θαη δηνξηζκόο εθθαζαξηζηώλ 

 

«…….» ΑΔ 

ΑΡ.ΜΑΔ…../…/..../…./… 

ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

χκθσλα κε ηνλ λφκν………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Θέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο 

1. Λχζε ηεο εηαηξίαο 

2. Γηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………... 

Αζήλα 30/10/20… 

Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην 
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 6.1.3.  Πξαθηηθό έθηαθηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηάιπζεο εηαηξίαο 

 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ ΣΟΤ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

ΣΖ ΔΚΣΑΚΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ΣΧΝ ΜΔΣΟΥΧΝ 

ΣΖ «……» ΑΔ ΣΖ 26
εο 

ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 20…. 

ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 26
ε
 Ννεκβξίνπ 20…., εκέξα………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 

Θέκα 1
ν
: Δπί ηνπ ζέκαηνο απηνχ ιαβψλ ην ιφγν ν πξφεδξνο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 

πιεξνθνξεί ηα κέιε φηη ε εηαηξία νπζηαζηηθά έρεη δηαθφςεη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηεο 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηνλ Μάην ηνπ ηξέρνληνο έηνπο θαη δελ ππάξρεη πξννπηηθή γηα ηελ 

επαλέλαξμε ησλ εξγαζηψλ ηεο, θαηφπηλ απηνχ πξνηείλεη ηε δηάιπζή ηεο, θαζφηη ν ρξφλνο ηεο 

δηάξθεηαο απηήο είλαη πεληεθνληαεηήο θαη ιήγεη ηελ 30/12/20… 

ηε ζπλέρεηα ε Γεληθή πλέιεπζε κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε απνδέρεηαη νκφθσλα ηελ 

πξφηαζε απηή ηνπ θ. Πξνέδξνπ θαη απνθαζίδεη πακςεθεί ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ 

έλαξμε εθθαζάξηζεο απηήο απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 20….. 

Θέκα 2
ν
: Δπί ηνπ δεχηεξνπ ζέκαηνο απνθαζίδεηαη νκφθσλα θαη πακςεθεί ν δηνξηζκφο ησλ 

εμήο εθθαζαξηζηψλ: 

1. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΠΔΣΡ., έκπνξνο, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο …., γελλεκέλνο 

ζηελ Αζήλα, ην έηνο 1955, Αξηζκ. Γ.Σ. ……., ηνπ Γ’ Παξ. ΣΑ Αζελψλ θαη 

2. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΣΑΞ., νηθνλνκνιφγνο, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ 

Αηηηθήο, νδφο ……, γελλεκέλνο ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1950, Αξηζκ. Γ.Σ. ……., 

ηνπ ΗΓ’ Παξ. ΣΑ Αζελψλ. 

Με ππάξρνληνο άιινπ ζέκαηνο γηα ζπδήηεζε ιχεηαη ε ζπλεδξίαζε. 

Ο Πξφεδξνο                                                                                            Ο Γξακκαηεχο 

Αθξηβέο Αληίγξαθν 

Αζήλα 27/11/20… 

Ο Πξφεδξνο ηνπ Γ 
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6.1.4.  Αλαθνίλσζε ιύζεο εηαηξίαο θαη δηνξηζκόο εθθαζαξηζηώλ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Αζήλα 27-12-20…. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Αξηζκ. Πξση: 63850 

2ε Γ/Ζ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κε ζπλεκκέλα 

ΣΜΖΜΑ Β' α) Γηπι. 12345/20… 

Σαρ. Γ/ζε: ηαδίνπ 60 β) Σξηπι. 678910/20.. 

ΣΚ: 105 64 ΚΟΗΝ: ΑΔ "………" 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Αλδξένπ Παλεπηζηεκίνπ 59 

Σειεθ: 105 64 Αζήλα 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Καηαρψξηζεο ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ηεο απφθαζεο ιχζεο ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «…………..» ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θαη νξηζκνχ 

εθθαζαξηζηψλ. 

Ο ΠΔΡΗΦΔΡΗΑΡΥΖ ΑΣΣΗΚΖ 

Αλαθνηλψλεη φηη ηελ 23/12/20… θαηαρσξήζεθε ζην νηθείν Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ε 

απφ ηηο 26/11/20… απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο 

κε ηελ επσλπκία «…………..» ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θαη αξηζκφ κεηξψνπ 

…../…/..../…./… κε ηελ νπνία απνθαζίζηεθε ε ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη ε ζέζε ηεο ζε 

εθθαζάξηζε απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 20…. 

Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίζζεθαλ εθθαζαξηζηέο νη: 

1. ΓΔΧΡΓΗΟΤ ΥΡΖΣΟ ηνπ ΠΔΣΡ., έκπνξνο, θάηνηθνο Αζελψλ, νδφο …., γελλεκέλνο 

ζηελ Αζήλα, ην έηνο 1955, Αξηζκ. Γ.Σ. ……., ηνπ Γ’ Παξ. ΣΑ Αζελψλ θαη 

2. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΝΗΚΟΛΑΟ ηνπ ΣΑΞ., νηθνλνκνιφγνο, θάηνηθνο Ακαξνπζίνπ 

Αηηηθήο, νδφο ……, γελλεκέλνο ζηε Θεζζαινλίθε ην έηνο 1950, Αξηζκ. Γ.Σ. ……., 

ηνπ ΗΓ’ Παξ. ΣΑ Αζελψλ. 

Ζ δηεχζπλζε ησλ γξαθείσλ εθθαζάξηζεο είλαη: νδφο Παλεπηζηεκίνπ 59, Αζήλα. 

Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

Ο Γηεπζπληήο 

…………….. 
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6.2.  Ηζνινγηζκόο Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο
33

 

 

Μεηά απφ ηελ θαηαρψξεζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο Έθηαθηεο Γελ. πλέιεπζεο ζην ΜΑΔ, 

γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη ηελ έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο απφ 1/1/20…, ζχκθσλα κε ηνλ ΚΝ 

2190/20, νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζε απνγξαθή θαη ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο 

ηεο εθθαζάξηζεο, πνπ ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ζπκπίπηεη κε ηνλ Ηζνινγηζκφ ιήμεο 

πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

Οη εθθαζαξηζηέο, αθνχ ζπληάμνπλ ηνλ ηζνινγηζκφ πξνρσξνχλ ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ έγθξηζή ηνπ, φπσο αθξηβψο ζα έπξαηηε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο εηαηξίαο, κε ηελ 

κφλε δηαθνξά φηη απφ 23/12/20… έρεη παχζεη πιένλ λα ηζρχεη ην Γ  θαη ηε ζέζε ηνπ πήξαλ 

νη εθθαζαξηζηέο. 

Καηά ζπλέπεηα, ηα πξαθηηθά ησλ εθθαζαξηζηψλ, ην πξνζάξηεκα, ε έθζεζε ησλ 

εθθαζαξηζηψλ πξνο ηε Γ πνπ ζα εγθξίλεη ηνλ Ηζνινγηζκφ έλαξμεο εθθαζάξηζεο θαζψο θαη 

ηνλ Ηζνινγηζκφ ηεο 31/12/20.., ηνλ ππνγξάθνπλ πέξα ησλ άιισλ πξνζψπσλ θαη πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ην λφκν, θαη νη εθθαζαξηζηέο. 

Δδψ πξέπεη λα ηνληζηεί φηη νη πξνζθιήζεηο θαη νη Ηζνινγηζκνί ζα αλαθέξνπλ ηελ 

έλδεημε «ΤΠΟ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ»  πάληνηε, φηαλ δίδνληαη γηα θαηαρψξεζε ή δεκνζίεπζε, 

ζχκθσλα κε ηνλ ΚΝ 2190/20. 

Σν ππφδεηγκα ηεο αλαθνίλσζεο ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο ηεο 

εθθαζάξηζεο έρεη σο εμήο: 

                                                       ΑΡ.Μ.Α.Δ. …../…/..../…./… 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Αζήλα 27-12-20…. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Αξηζκ. Πξση: 63850 

2ε Γ/Ζ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κε ζπλεκκέλα 

ΣΜΖΜΑ Β' α) Νν 215001/… παξάβνια ηειψλ δεκνζίεπζεο 

Σαρ. Γ/ζε: ηαδίνπ 60 β) Νν 1530/… ηξηπι. ΣΑΠΔΣ 

ΣΚ: 105 64 ΚΟΗΝ: ΑΔ "………" 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Αλδξένπ Παλεπηζηεκίνπ 59 

Σειεθ: 105 64 Αζήλα 

                                                           
33

 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 
1997,  Κεφάλαιο Γ’ Διάλυςθ και εκκακάριςθ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 515  
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ΘΔΜΑ: Γεκνζίεπζε Ηζνινγηζκνχ 

  

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Σελ 21/4/… θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν ΑΔ ηεο ππεξεζίαο καο ν Ηζνινγηζκφο ρξήζεσο 

1/1/20… έσο 31/12/20…. Καη έλαξμεο εθθαζάξηζεο ηεο αλσηέξσ Αλψλπκεο Δηαηξίαο. 

Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

Ζ ηκεκαηάξρεο 

6.3. Σειηθόο Ηζνινγηζκόο θαη Λήμε ηεο Δθθαζάξηζεο Δηαηξίαο
34

 

 

Τπνζέηνπκε ινηπφλ φηη νη εξγαζίεο ηεο εθθαζάξηζεο έρνπλ ηειεηψζεη ηελ 31/12/20… 

Σφηε νη εθθαζαξηζηέο ζπληάζζνπλ θαηά ηα γλσζηά, φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα γηα ηελ έγθξηζε 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ ηέινπο ρξήζεο, φπσο ζπλέηαμαλ θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν θαη ηα 

ππνβάιινπλ γηα έγθξηζε ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, φηη δειαδή ζα έπξαηηε θαη ην 

Γ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο εξγαζίαο ηεο εηαηξίαο. 

Παξαθάησ δίλνληαη ππνδείγκαηα ησλ ζρεηηθψλ αλαθνηλψζεσλ κε ηελ δεκνζίεπζε ηνπ 

ηζνινγηζκνχ ηεο 31/12/20…. θαη ηελ δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην ΜΑΔ. 

Να ηνλίζνπκε φηη ζηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γ ζα είλαη κεηαμχ ησλ 

άιισλ ζπλεζηζκέλσλ ηνπ ηέινπο ρξήζεο θαη ηα εμήο παξαθάησ ζέκαηα: 

Α) Κάιπςε δεκηψλ (εάλ ππάξρνπλ) απφ ην ηαθηηθφ ή έθηαθην απνζεκαηηθφ 

Β) Γηαλνκή ζηνπο κεηφρνπο ησλ δηαθφξσλ απνζεκαηηθψλ θαη ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ 

Γ) Οξηζηηθή ιχζε ηεο εηαηξίαο 
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 Ηλιόκαυτοσ Ι. Δθμιτρθσ, Πρακτικόσ Οδθγόσ Ανωνφμωσ Εταιριών, Εκδόςεισ Ηλιοκαυτου Ε & ια ΟΕ, Ακινα 
1997,  Κεφάλαιο Γ’ Διάλυςθ και εκκακάριςθ ανώνυμθσ εταιρίασ, ςελ. 515 - 517 
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6.3.1. Αλαθνίλσζε ηειηθνύ ηζνινγηζκνύ εθθαζάξηζεο εηαηξίαο 

 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. …../…/..../…./… 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Αζήλα 13-3-20… 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Αξηζκ. Πξση: 3214/… 

2ε Γ/Ζ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 

ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κε 

ζπλεκκέλα 

ΣΜΖΜΑ Β' 

α) Νν 1950061/… παξάβνια ηειψλ 

δεκνζίεπζεο 

Σαρ. Γ/ζε: ηαδίνπ 60 β) Νν 512/… ηξηπι. ΣΑΠΔΣ 

ΣΚ: 105 64 ΚΟΗΝ: ΑΔ "………" 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Αλδξένπ Παλεπηζηεκίνπ 59 

Σειεθ: 105 64 Αζήλα 

ΘΔΜΑ: Γεκνζίεπζε Ηζνινγηζκνχ 

 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Σελ 11/3/… θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν ΑΔ ηεο ππεξεζίαο καο ν Ηζνινγηζκφο ρξήζεσο 

1/1/20… έσο 31/12/20…. θαη ηειηθφο  εθθαζάξηζεο ηεο αλσηέξσ Αλψλπκεο Δηαηξίαο. 

Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

Ζ ηκεκαηάξρεο 

…………….. 

6.3.2. Αλαθνίλσζε δηαγξαθήο από ην ΜΑΔ εηαηξίαο 

 

ΑΡ.Μ.Α.Δ. …../…/..../…./… 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  Αζήλα 23-3-20… 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ Αξηζκ. Πξση: 3253/… 

2ε Γ/Ζ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΠΡΟ: Σν Δζληθφ Σππνγξαθείν κε ζπλεκκέλα 

ΣΜΖΜΑ Β' α)Γηπι. Γ.Ο.Τ. 1950062/…. ρεη. ΣΑΠΔΣ 512/...  

Σαρ. Γ/ζε: ηαδίνπ 60 ΚΟΗΝ: 1) ΑΔ "………" 

ΣΚ: 105 64 Παλεπηζηεκίνπ 59, 105 64 Αζήλα 

Πιεξνθνξίεο: Γ. Αλδξένπ 2)  Τπνπξγείν Δκπνξίνπ  

Σειεθ: Γ/λζε ΑΔ & Πίζηεσο 

ΘΔΜΑ: Γηαγξαθή ΑΔ Πιαηεία Κάληγγνο 101 81 
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3) Ννκαξρία Αζελψλ 

 

1ε Γ/λζε Δκπνξίνπ, ηκήκα Α 

 

Γξαθείν Μεηξψνπ 

 

ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ 

Σελ 31/3/… δηεγξάθε απφ ην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ ε Αλψλπκε Δηαηξία κε ηελ 

επσλπκία «…………..» ΑΝΧΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΗΑ θαη αξηζκφ κεηξψνπ 

…../…/..../…./… θαηφπηλ ηεο απφ 31/12/… απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ κεηφρσλ 

ηεο κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ιήμε ηεο εθθαζάξηζήο ηεο. 

Με εληνιή Πεξηθεξεηάξρε Αηηηθήο 

Ο Γ/ληήο 

7. Άιινη Σξόπνη Δθθαζάξηζεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο 
 

Δθηφο απφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ δηάιπζε ηεο θαη θαηά 

ζπλέπεηα ηεο ξεπζηνπνίεζήο ηεο, ππάξρνπλ θαη άιιεο πεξηπηψζεηο πνπ απηή έξρεηαη ζε θάζε 

εθθαζάξηζεο ρσξίο φκσο λα επέξρεηαη θαη δηάιπζε ηεο. Απηέο είλαη ε δηάζπαζε, ε 

ζπγρψλεπζε θαη ε πηψρεπζε, ηηο νπνίεο ζα δνχκε αλαιπηηθφηεξα παξαθάησ. 

7.1. Δθθαζάξηζε αλώλπκεο εηαηξίαο κε Γηάζπαζε 

 

Όηαλ γίλεηαη δηάζπαζε κηαο εηαηξίαο, φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη φιεο νη 

ππνρξεψζεηο αλαιακβάλνληαη πιήξσο ή ελ κέξεη απφ κηα άιιε, ή απφ πνιιέο άιιεο εηαηξίεο. 

Οη κέηνρνη ζηελ εηαηξία πνπ έρεη δηαζπαζηεί ιακβάλνπλ απνδεκίσζε. Πηζαλέο αηηίεο γηα ηε 

δηάζπαζε κηαο εηαηξίαο είλαη:  

α) Έλαο απφ ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνκείο ηεο εηαηξίαο κεηαθέξεηαη ζε άιιε εηαηξία 

β) Όηαλ ε αθίλεηε πεξηνπζία έρεη πσιεζεί, ε δηαδηθαζία ηεο δηάζπαζεο επηηξέπεη ζε κέξε 

ηνπ ραξηνθπιαθίνπ αθηλήησλ λα πσιεζνχλ ζηε κνξθή κεηνρψλ ζηελ εηαηξία 

γ) Γελεαινγηθή δηαδνρή 
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δ) Όηαλ έλαο ή πεξηζζφηεξνη ηδηνθηήηεο ηεο εηαηξίαο επηζπκνχλ λα δηαθφςνπλ ηα θαζήθνληά 

ηδηνθηεζίαο ηνπο ή λα απνζπξζνχλ
35

 

Ζ δηάζπαζε ΑΔ πξνβιέπεηαη ζηα άξ. 81-89 λ. 2190/1920 θαη πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε 

απνξξφθεζε, είηε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ, είηε κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ 

εηαηξηψλ.   

- Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία ΑΔ, ε νπνία ιχεηαη ρσξίο 

λα αθνινπζήζεη εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη ζε άιιεο πθηζηάκελεο αλψλπκεο εηαηξίεο 

(επσθεινχκελεο) ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο, έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηνρψλ εθδηδνκέλσλ απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξίεο θαη θαηαβνιή ελφο ρξεκαηηθνχ 

πφζνπ ζε κεηξεηά 

- Γηάζπαζε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία Δ πνπ ιχεηαη 

ρσξίο εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη ζε άιιεο αλψλπκεο εηαηξίεο πνπ ζπληζηψληαη 

ηαπηφρξνλα ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο ηεο έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο 

κεηνρψλ εθδηδνκέλσλ απφ ηηο επσθεινχκελεο εηαηξίεο θαη θαηαβνιήο ελφο 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ ζε κεηξεηά. 

- Γηάζπαζε κε απνξξφθεζε θαη ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ είλαη ε πξάμε κε ηελ νπνία κία 

ΑΔ, ε νπνία ιχεηαη ρσξίο εθθαζάξηζε, κεηαβηβάδεη κεξηθψο ζε άιιεο πθηζηάκελεο ΑΔ 

θαη κεξηθψο ζε άιιεο ΑΔ πνπ ζπληζηψληαη ηαπηφρξνλα, ην ζχλνιν ηεο πεξηνπζίαο 

ηεο, έλαληη απφδνζεο ζηνπο κεηφρνπο ηεο κεηνρψλ εθδηδνκέλσλ απφ ηηο 

επσθεινχκελεο εηαηξίεο, θαη ελδερνκέλσλ θαηαβνιήο πνζνχ ζε κεηξεηά. 

Γηα ηελ δηάζπαζε πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ φισλ ησλ ΑΔ 

πνπ ζπκκεηέρνπλ ζ’ απηήλ. χκθσλα κε ην άξ. 82 πξέπεη θαη ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ησλ 

εηαηξηψλ λα θαηαξηίζνπλ εγγξάθσο ζρέδην ζχκβαζεο δηάζπαζεο πνπ λα πεξηιακβάλεη ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε θαη παξαπάλσ ζε ζρέζε κε ηε ζπγρψλεπζε. Γηα ηελ έθζεζε 

εθηίκεζεο ζηνηρείσλ ηζρχνπλ φζα αλαθέξακε παξαπάλσ γηα ηα άξ. 71-74 λ. 2190/1920.  

Γηα ηελ δηάζπαζε κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ εθαξκφδνληαη, ζχκθσλα κε ην άξ. 88 

λ.2190/1920, νη δηαηάμεηο ησλ άξ. 82-86 λ. 2190/1920 πνπ αθνξνχλ ηε δηάζπαζε κε 

απνξξφθεζε.   

Γηα ηε δηάζπαζε κε απνξξφθεζε θαη κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξηψλ εθαξκφδνληαη, 

ζχκθσλα κε ην άξ. 89, νη δηαηάμεηο ησλ άξ. 82-87 θαη 88 λ. 2190/1920. 
36

 

                                                           
35

 http://www.cittadella.se/el/ 
36 www.rechtsanwalt.gr 
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 7.2. Δθθαζάξηζε αλώλπκεο εηαηξίαο κε πγρώλεπζε 

 

πγρψλεπζε ζπλήζσο γίλεηαη εάλ θάπνηνο επηρεηξεκαηίαο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ 

αξθεηέο (ζπλήζσο παξφκνηαο δξαζηεξηφηεηαο) εηαηξίεο θαη επηζπκεί λα εθθαζαξίζεη θάπνηα ή 

θάπνηεο απφ απηέο. Ζ εθθαζαξηζζείζα εηαηξία ζηακαηάεη λα ππάξρεη ρσξίο λα ξεπζηνπνηεζεί 

(δηαιπζεί). 
37

 

Ζ ζπγρψλεπζε εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλσλ επζχλεο ή αλσλχκσλ εηαηξηψλ είλαη δπλαηή 

κε βάζε ηα άξ. 54 λ. 3190/1955 ή 68 επ. λ. 2190/1920, είηε  

1. κε ίδξπζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε κεηαβίβαζε ηεο πεξηνπζίαο δχν ή πεξηζζνηέξσλ 

εηαηξηψλ (κεηαβηβάδνπζεο εηαηξίεο) είηε εμ νινθιήξνπ είηε ζε κία λέα εηαηξία πνπ 

ηδξχνπλ (ΔΠΔ ή ΑΔ), ή 

2. κε ηελ απφθηεζε ηεο πεξηνπζίαο ελφο ή πεξηζζνηέξσλ πξνζψπσλ (κεηαβηβάδνπζεο 

εηαηξίεο) σο ζχλνιν ζε θάπνην άιιν πθηζηάκελν πξφζσπν (απνθηψλ)  

Με ηελ ζπγρψλεπζε κεηαβηβάδεη κία εηαηξία νιφθιεξε ηελ πεξηνπζία ηεο ζε κία ή 

πεξηζζφηεξεο εηαηξίεο πνπ ήδε ππάξρνπλ ή ηδξχνληαη.  

ηελ ΑΔ ε ζπγρψλεπζε γίλεηαη κε βάζε ηα άξ. 68-80 ηνπ λ. 2190/1920. χκθσλα κε 

ην άξ. 72 απαηηείηαη ε ιήςε απφθαζεο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο φισλ ησλ εηαηξηψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Καηά ην άξ. 69 λ. 2190/1920 απαηηείηαη ε ζχληαμε ζρεδίνπ ζπγρψλεπζεο.  

Σν ζρέδην (ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο) πξέπεη λα πεξηέρεη ηηο αθφινπζεο δηαηάμεηο:  

- ηελ εηδηθφηεξε κνξθή, ηελ επσλπκία θαη ηελ έδξα ησλ εηαηξηψλ πνπ ζπγρσλεχνληαη, 

θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ κεηξψνπ ηνπο 

- ηελ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ θαη ελδερνκέλσο ην χςνο ηνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 

κεηξεηψλ ηνπ άξ. 68 λ. 2190/1920 

- ηηο δηαηππψζεηο παξάδνζεο ησλ λέσλ κεηνρψλ πνπ εθδίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξία 

- ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη κεηνρέο, πνπ παξαδίδνληαη ζηνπο κεηφρνπο ηεο ή ησλ 

απνξξνθνπκέλσλ εηαηξηψλ, παξέρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηα θέξδε ηεο 

απνξξνθνχζαο εηαηξίαο, θαζψο θαη θάζε εηδηθφ φξν ζρεηηθφ κε ην δηθαίσκα απηφ.  

- ηελ εκεξνκελία απφ ηελ νπνία νη πξάμεηο ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ εηαηξηψλ 

ζεσξνχληαη, απφ ινγηζηηθή άπνςε, φηη γίλνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο απνξξνθνχζαο 

εηαηξίαο, θαη ηελ ηχρε ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο ή ησλ απνξξνθνπκέλσλ 
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εηαηξηψλ, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή κέρξη ηελ εκεξνκελία 

νινθιήξσζεο ηεο ζπγρψλεπζεο 

- ηα δηθαηψκαηα πνπ εμαζθαιίδεη ε απνξξνθνχζα εηαηξία ζηνπο κεηφρνπο πνπ έρνπλ 

εηδηθά δηθαηψκαηα ζηελ ή ζηηο απνξξνθνχκελεο εηαηξίεο, θαζψο θαη ζηνπο θαηφρνπο 

άιισλ ηίηισλ, πιελ κεηνρψλ, ή ηα κέηξα πνπ πξνηείλνληαη γη’ απηνχο.  

- φια ηα ηδηαίηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ, ελδερνκέλσο, παξέρνληαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ζηνπο ηαθηηθνχο ειεγθηέο ησλ ζπγρσλεπνκέλσλ 

εηαηξηψλ.   

- ινηπέο ελδερνκέλσο ξπζκίζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε  

Καηά ην άξ. 69 παξ. 4 ηνπ λ. 2190/1920, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θάζε κίαο απφ ηηο 

ζπγρσλεπφκελεο εηαηξίεο θαηαξηίδεη επίζεο ιεπηνκεξή έθζεζε, ζηελ νπνία επεμεγεί θαη 

δηθαηνινγεί, απφ λνκηθή θαη νηθνλνκηθή άπνςε, ην ζρέδην ζχκβαζεο ζπγρψλεπζεο, θαη 

εηδηθφηεξα ηελ ζρέζε αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ, θαη πξέπεη λα θαηαιήγεη κε ηελ δήισζε, φηη 

ε ζρέζε αληαιιαγήο είλαη δίθαηε, θαζψο θαη κε πνηεο κεζφδνπο πξνθχπηεη ε πξνηεηλφκελε 

ζρέζε αληαιιαγήο.   Δπίζεο, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε αμία ηεο εηζθεξφκελεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο ζην ζχλνιφ ηεο (ελεξγεηηθφ θαη παζεηηθφ) γηα ηελ κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο 

απνξξνθνχζαο εηαηξίαο, θαη δήισζε γηα ην αλ ε κέζνδνο πνπ  πηνζεηήζεθε είλαη θαηάιιειε 

γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ηελ αμία πνπ πξνέθπςε απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη 

γλψκε γηα ηελ βαξχηεηα πνπ απνδφζεθε ζε νξηζκέλεο κεζφδνπο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αμηψλ απηψλ, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ ηπρφλ δπζθνιηψλ πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηίκεζε.  

Ζ ζχκβαζε ζπγρψλεπζεο, νη απνθάζεηο ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ γηα ζπγρψλεπζε 

θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 φηη δελ πξνβιήζεθαλ αληηξξήζεηο ή φηη νη 

πξνβιεζείζεο επηιχζεθαλ, αθνχ ππνβιεζνχλ πξνο έγθξηζε απφ ηελ αξκφδηα λνκαξρία, 

ππνβάιιεηαη ζε δεκνζηφηεηα ζην κεηξψν ΑΔ θαη ζε ΦΔΚ.  

Ζ ζπγρψλεπζε κε ίδξπζε λέαο εηαηξίαο γίλεηαη θαηά ην άξ. 80 λ. 2190/1920 κε 

αλάινγε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζ. 69 έσο 77 λ. 2190/1920. Απφ ηε ζπγρψλεπζε ησλ 

εηαηξηψλ πξνθχπηεη κία λέα εηαηξία. 
38

 

7.3. Δθθαζάξηζε αλώλπκεο εηαηξίαο κε Πηώρεπζε 

 

Ζ πηψρεπζε είλαη ε λνκηθή θαηάζηαζε εθείλε ζηελ νπνία κεηαπίπηεη ην θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν ην νπνίν έρεη εκπνξηθή ηδηφηεηα ή αζθεί εκπνξία  
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φηαλ κφληκα θαη νινζρεξψο αδπλαηεί λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ ή άιινπο  

νθεηιέηεο. Ζ πηψρεπζε θεξχζζεηαη κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε θαη ηφζν ε δηαδηθαζία φζν 

θαη νη επηπηψζεηο απηήο δηέπνληαη απφ ην Πησρεπηηθφ Γίθαην πνπ απνηειεί ηδηαίηεξν θιάδν 

ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ.  

θνπφο ηεο πηψρεπζεο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ πηζησηψλ ηνπ νθεηιέηε , ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ή κε θάπνην άιιν ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη απφ ζρέδην αλαδηνξγάλσζεο θαη ηδίσο κε ηε δηαηήξεζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ.  

ε πεξίπησζε πηψρεπζεο δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ εηαηξηθνχ 

δηθαίνπ, αιιά ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. H αλψλπκε εηαηξία ιχεηαη κε ηελ θήξπμή ηεο ζε 

θαηάζηαζε πηψρεπζεο.  

(1) Δθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο θήξπμεο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε 

πηψρεπζεο, ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο φηαλ ιχεηαη ε αλψλπκε εηαηξεία, αθνινπζεί ην ζηάδην 

ηεο εθθαζάξηζεο. Μέρξη πέξαηνο ηεο εθθαζάξηζεο θαη ηεο δηαλνκήο ε εηαηξεία ινγίδεηαη φηη 

εμαθνινπζεί λα ππάξρεη.  

(2)Απφ ηελ αλσηέξσ δηάηαμε πξνθχπηεη φηη ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο δελ 

αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ηνπ εηαηξηθνχ δηθαίνπ αιιά ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία. 

H πεξίνδνο ησλ εξγαζηψλ ηεο πηψρεπζεο αξρίδεη απφ ηελ θήξπμή ηεο θαη ηειεηψλεη κε ηελ 

πεξάησζή ηεο. Δπνκέλσο, θεξπρζείζεο ηεο αλσλχκνπ εηαηξείαο ζε θαηάζηαζε πησρεχζεσο 

δελ αθνινπζεί ζηάδην εθθαζαξίζεσο απηήο, φπσο ζηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ιχζεσο ηεο 

εηαηξείαο, αιιά ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα απηήο, κε θαηαιπφκελε άλεπ ιφγνπ, σο πξνο φιεο ηηο έλλνκεο ζρέζεηο, άκα 

ηε θεξχμεη ηεο πηψρεπζεο, σο ηνχην ζπλάγεηαη εθ ηεο ππφ ηνπ λφκνπ αμηνπκέλεο 

ζπκπξάμεσο ησλ νξγάλσλ απηήο ζηελ πησρεπηηθή δηαδηθαζία, ινγίδεηαη φηη εμαθνινπζεί 

πθηζηακέλε πξνο ην ζθνπφ νινθιεξψζεσο ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο θαη γηα ηηο αλάγθεο απηήο 

(.η.E. 2791 - 2797/1994).  

Γεκνζίεπζε ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο : H δηθαζηηθή απφθαζε παληφο βαζκνχ, πνπ 

θεξχζζεη ηελ αλψλπκε εηαηξεία ζε θαηάζηαζε πηψρεπζεο είλαη απφ ηηο πξάμεηο νη νπνίεο 

ππνβάιινληαη ζε δεκνζηφηεηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 7α, παξ. 1, πεξ. η, ηνπ θσδ. N. 

2190/1920.
39
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 7.4. Φνξνινγηθά πξνλόκηα ζηελ κεηαηξνπή, ζπγρώλεπζε θαη δηάζπαζε  

 

Ζ κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε θαη δηάζπαζε εηαηξηψλ ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο πεξί ΔΠΔ 

θαη ΑΔ ζπλνδεχνληαη απφ θνξνινγηθά πξνλφκηα. Οη ζρεηηθέο δηαηάμεηο επξίζθνληαη κεηαμχ 

άιισλ ζηνπο λφκνπο 2166/1993, 1297/1972 θα 2386/1996. Έηζη δελ θαηαβάιινληαη π.ρ. 

θφξνη θαη ηέιε ζχκθσλα κε ην άξ. 3 λ. 2166/1993 ζε ζρέζε κε ηελ δηελέξγεηα ηεο πξάμεο. 

χκθσλα κε ην άξ. 3 ηνπ λ. 12971972, είλαη θαη νη κεηαβηβάζεηο αθηλήησλ ζην πιαίζην ηεο 

κεηαηξνπήο θαη ηεο ζπγρψλεπζεο αθνξνιφγεηεο.   

χκθσλα κε ην άξ. 7 ηνπ λ. 2386/1996 θαη πξνο ζθνπφ ελίζρπζεο ησλ κεζαίσλ 

επηρεηξήζεσλ, απνιακβάλνπλ νη εηαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ζπγρψλεπζε ή λεντδξπφκελεο 

κε ζπγρψλεπζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ κνξθψλ (πξνζσπηθέο, ΔΠΔ, ΑΔ) γηα ηηο πέληε πξψηεο 

νηθνλνκηθέο ηνπο ρξήζεηο θνξναπαιιαγή χςνπο 25% επί ησλ θεξδψλ ηνπο (ε εηαηξία πνπ 

απνθηήζεθε σζηφζν δελ κπνξεί λα είλαη σζηφζν ΑΔ).  

Βάζεη ησλ παξαπάλσ κπνξεί λα έρεη λφεκα, αληί γηα ίδξπζε κίαο λέαο εηαηξίαο, ε 

απφθηεζε κίαο ήδε ππάξρνπζαο εηαηξίαο κέζσ ζπγρψλεπζεο ή δηάζπαζεο γηα ηελ απνιαβή 

ησλ παξαπάλσ θνξνινγηθψλ πξνλνκίσλ. Δπίζεο θαη ε κεηαηξνπή κίαο εηαηξίαο ζε άιινλ 

εηαηξηθφ ηχπν κπνξεί λα έρεη ηέηνηα πξνλφκηα.  

 

8. Λύζε - Δθθαζάξηζε ζηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα 

 

ηα δηεζλή ινγηζηηθά πξφηππα θαη ζηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο ζπλαληνχκε θπξίσο ηελ έλλνηα ησλ δηαθνπηφκελσλ εθκεηαιιεχζεσλ ή 

δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ, αληί ηηο έλλνηαο ηεο εθθαζάξηζεο/ξεπζηνπνίεζεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα έρνπκε ην ΓΛΠ 35 «Γηαθνπηφκελεο εθκεηαιιεχζεηο» ην νπνίν 

αληηθαηαζηήζεθε κε ην ΓΠΥΑ 5 «Με θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηέρνληαη 

πξνο πψιεζε θαη δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο» κε ηνλ θαλνληζκφ 2236/2004, πνπ νξίδεη γηα 

ηα εμήο: 

 

θνπόο 

 

1. Ο ζθνπφο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. είλαη λα θαζνξίζεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ θαηέρνληαη πξνο πψιεζε θαη ηελ παξνπζίαζε θαη 

γλσζηνπνίεζε ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δηδηθφηεξα, ην παξφλ Γ.Π.Υ.Π. απαηηεί: 

(α) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα γηα 
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πψιεζε λα επηκεηξψληαη ζηελ ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο θαη ηεο εχινγεο 

αμίαο απνκεησκέλεο θαηά ην θφζηνο πσιήζεσλ θαη ε απφζβεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

απηψλ λα πάςεη θαη (β) ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο 

θαηερφκελα πξνο πψιεζε λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ φςε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ δηαθνπεηζψλ δξαζηεξηνηήησλ λα παξνπζηάδνληαη δηαθεθξηκέλα ζηελ 

θαηάζηαζε ινγαξηαζκνχ απνηειεζκάησλ 

 

Πεδίν Δθαξκνγήο 

 

2. Οη απαηηήζεηο θαηάηαμεο θαη παξνπζίαζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. εθαξκφδνληαη 

ζε φια ηα αλαγλσξηζκέλα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζε φιεο ηηο νκάδεο 

δηάζεζεο ηεο νληφηεηαο. Οη απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. εθαξκφδνληαη ζε 

φια ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζηηο νκάδεο δηάζεζεο (θαζψο 

παξαηίζεληαη ζηελ παξάγξαθν 4), εθηφο απφ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 5 πνπ ζα ζπλερίζνπλ λα επηκεηξψληαη ζχκθσλα κε ην Πξφηππν πνπ ζεκεηψλεηαη. 

3. Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ θαηαηάζζνληαη σο κε θπθινθνξνχληα ζχκθσλα κε 

ην ΓΛΠ 1 Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ (θαζψο αλαζεσξήζεθε ην 2003) δελ 

ζα αλαθαηαηάζζνληαη σο θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέρξη λα ηθαλνπνηήζνπλ ηα 

θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο θαηερφκελα πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην παξφλ Γ.Π.Υ.Π. 

Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο θαηεγνξίαο πνπ ε νληφηεηα θαλνληθά ζα ζεσξνχζε φηη είλαη κε 

θπθινθνξνχληα ζηνηρεία πνπ απνθηψληαη απνθιεηζηηθά κε ηελ πξννπηηθή λα επαλαπσιεζνχλ 

δελ ζα θαηαηάζζνληαη σο θπθινθνξνχληα εθηφο αλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα θαηάηαμε σο 

θαηερφκελα πξνο πψιεζε ζχκθσλα κε ην παξφλ Γ.Π.Υ.Π. 

4. Κάπνηεο θνξέο, ε νληφηεηα δηαζέηεη κία νκάδα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε θάπνηεο 

άκεζα ζπλδεδεκέλεο ππνρξεψζεηο, ζε κία εληαία ζπλαιιαγή. Σέηνηα νκάδα δηάζεζεο κπνξεί 

λα είλαη κία νκάδα κνλάδσλ δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ, κία κεκνλσκέλε κνλάδα 

δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ ή ηκήκα κνλάδαο δεκηνπξγίαο ηακηαθψλ ξνψλ.  Ζ νκάδα κπνξεί 

λα πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ππνρξεψζεηο ηεο νληφηεηαο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, βξαρππξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ θαη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ ε παξάγξαθνο 5 εμαηξεί απφ ηηο απαηηήζεηο 

επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. Αλ έλα κε θπθινθνξνχλ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν πνπ 

εκπίπηεη ζηηο απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. απνηειεί κέξνο κηαο νκάδαο 

δηάζεζεο, νη απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π. εθαξκφδνληαη ζηελ νκάδα σο 

ζχλνιν, ψζηε ε νκάδα λα επηκεηξείηαη ζηε ρακειφηεξε αμία κεηαμχ ηεο ινγηζηηθήο αμίαο ηεο 
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θαη ηεο εχινγεο αμίαο ηεο απνκεησκέλεο θαηά ηα θφζηε γηα ηελ πψιεζή ηνπο. Οη απαηηήζεηο 

γηα ηελ επηκέηξεζε ησλ δηαθεθξηκέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο 

νκάδαο δηάζεζεο παξαηίζεληαη ζηηο παξαγξάθνπο 18, 19 θαη 23. 

5. Οη απαηηήζεηο επηκέηξεζεο ηνπ παξφληνο Γ.Π.Υ.Π.  δελ εθαξκφδνληαη ζηα 

αθφινπζα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Πξφηππα πνπ αλαθέξνληαη, είηε σο 

κεκνλσκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είηε σο ηκήκα νκάδαο δηάζεζεο: 

(α) ζηηο αλαβαιιφκελεο θνξνινγηθέο απαηηήζεηο (βιέπε ΓΛΠ 12 Φφξνη Δηζνδήκαηνο), 

(β) ζηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ παξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο (βιέπε ΓΛΠ 19 

Παξνρέο ζε Δξγαδνκέλνπο),(γ) ζηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ εκπίπηνπλ 

ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ ΓΛΠ 39 Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Αλαγλψξηζε θαη Δπηκέηξεζε. 

(δ) ηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ αληηκεησπίδνληαη ινγηζηηθά ζχκθσλα 

κε ηε κέζνδν ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ ΓΛΠ 40 Δπελδχζεηο ζε Αθίλεηα. 

(ε) ζηα κε θπθινθνξνχληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επηκεηξψληαη ζηελ εχινγε αμία 

απνκεησκέλε θαηά ηα θφζηε ηνπ ζεκείνπ πψιεζεο ηνπο, ηνπ ΓΛΠ 41 Γεσξγία. 

ζη) ζηα ζπκβαηηθά δηθαηψκαηα θαζψο απηά νξίδνληαη ζην Γ.Π.Υ.Π. 4 Αζθαιηζηήξηα 

πκβφιαηα. 
40
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

 Ζ αλψλπκε εηαηξία ζεσξείηαη απφ ηνλ λφκν εκπνξηθή εηαηξία, κε απνηέιεζκα λα έρεη 

ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα, θάηη ην νπνίν επηθέξεη ζπλέπεηεο ζε φζνπο ηελ απνθηνχλ. Μηα απφ 

απηέο είλαη ε πηψρεπζε θαη θαηά ζπλέπεηα ε ιχζε θαη ζηε ζπλέρεηα ε εθθαζάξηζε απηήο 

βάζε ηνπ Δκπνξηθνχ Γηθαίνπ, ηελ νπνία αλαιχζακε θαη ζηελ παξνχζα εξγαζία. 

 πλνπηηθά, γηα λα κπνξέζεη κηα εηαηξία λα πεξαησζεί πξέπεη λα πεξάζεη απφ δχν 

ζηάδηα, απηφ ηεο ιχζεο θαη απηφ ηεο εθθαζάξηζεο. Ζ ιχζε ζπλήζσο επέξρεηαη ζπλήζσο απφ 

ηνπο εμήο ιφγνπο: ιήμε ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο, κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζην 

κηζφ, πηψρεπζε, αλάθιεζε ηεο αδείαο ηεο θαζψο θαη γηα δηάθνξνπο ιφγνπο πνπ 

απνθαζίδνληαη απφ ηνπο κεηφρνπο. Ζ απφθαζε απηή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαηαηίζεηαη 

ζηηο αξκφδηεο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη πιένλ ε εηαηξία εηζέξρεηαη ζηελ θάζε ηηο εθθαζάξηζεο.

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ζπκβεί απηφ (δειαδή ε έλαξμε ηεο εθθαζάξηζεο) ε εηαηξία 

ζπλερίδεη λα ππάξρεη ζαλ λνκηθή πξνζσπηθφηεηα, αιιά πιένλ παχεη λα έρεη ηνλ αξρηθφ ηεο 

ζθνπφ θαη πθίζηαηαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθθαζάξηζεο. Με απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο δηνξίδνληαη σο δηαρεηξηζηέο ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο νη εθθαζαξηζηέο ηεο θαη είλαη 

νη πιένλ ππεχζπλνη γηα φιεο ηηο  πξάμεηο απηήο κέρξη ηελ πιήξε πεξάησζή ηεο. 

 Οη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχλ νη εθθαζαξηζηέο είλαη ζπγθεθξηκέλεο κε θπξηφηεξεο: 

ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (πρ αξρηθφο θαη ηειηθφο ηζνινγηζκφο), ππνβνιή 

ησλ ζρεηηθψλ δειψζεσλ ζηελ ΓΟΤ (ΦΠΑ, παχζεσο εξγαζηψλ, θαη θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο) 

θαη ηέινο ε δηαγξαθή ηεο εηαηξίαο απφ ην ΓΔΜΖ θαη ην ΜΑΔ. 

 Δδψ λα ζεκεηψζνπκε φηη ε αλψλπκε εηαηξία πνπ βξίζθεηαη ππφ εθθαζάξηζε ππφθεηηαη 

ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηνπ ΚΦΔ (άξζξα 44,45 & 68, Ν.4172/13) θαζψο θαη ζε έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηηο θαηαζηάζεσλ εάλ πιεξνχληαη ηα θαηά πεξίπησζε θξηηήξηα. Απηφ πεγάδεη 

απφ ην γεγνλφο φηη αθφκα ζεσξείηαη λνκηθή νληφηεηα. 

 Δπίζεο, λα αλαθέξνπκε αθφκα έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν, κειεηψληαο ην αξηζκεηηθφ 

παξάδεηγκα ην νπνίν παξαηέζεθε,  πξνθχπηεη φηη ζην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο δελ πξνθχπηεη 

θαλελφο είδνπο σθέιεηα γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ηνπο δαλεηζηέο αθνχ ε ηειεπηαία θνξνινγηθή 

δήισζε είλαη κεδεληθή. 

 Σέινο, είδακε άιια δχν ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ εθθαζάξηζε. ην πξψην αλαιχζακε 

άιινπο ηξφπνπο εθθαζάξηζεο πνπ ζπλαληνχκε, φπσο ε ζπγρψλεπζε, ε δηάζπαζε θαη ε 

πηψρεπζε, νη νπνίνη φκσο αθνινπζνχλ δηαθνξεηηθέο δηαδηθαζίεο πεξάησζεο απφ φηη ζηελ 
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εθθαζάξηζε κε ξεπζηνπνίεζε ηεο πεξηνπζίαο, θαη ζην δεχηεξν ην πψο αληηκεησπίδεη ε δηεζλή 

θνηλφηεηα ην ζέκα ηεο εθθαζάξηζεο κε ην ΓΠΥΑ 5 «Γηαθνπηφκελεο εθκεηαιιεχζεηο». 

 Διπίδσ ε εξγαζία λα θαλεί έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην γηα φζνπο ζέινπλ λα ελεκεξσζνχλ 

γηα ηελ δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ αλσλχκσλ εηαηξηψλ, έλα ζέκα πνπ ρξήδεη ηδηαίηεξεο 

πξνζνρήο απφ ηνπο φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο γηα ηε ζσζηή αληηκεηψπηζή ηνπ. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

Ν 2190/1920/Α-37 ΘΔΜΗΚΟ ΝΟΜΟ ΠΔΡΗ Α.Δ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ 1νλ 

Γεληθαί Γηαηάμεηο 

Άξζξνλ 1  

Πάζα αλψλπκνο εηαηξεία είλαη εκπνξηθή, θαη εάλ ν ζθνπφο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζηο.  

Άξζξν 2  

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα πεξηέρεη δηαηάμεηο:  

α. Γηα ηελ εηαηξηθή επσλπκία θαη ην ζθνπφ ηεο εηαηξείαο.   

β. Γηα ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο.  

γ. Γηα ηελ δηάξθεηά ηεο.  

δ. Γηα ην χςνο θαη ηνλ ηξφπν θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

ε. Γηα  ην είδνο ησλ κεηνρψλ, θαζψο θαη γηα ηνλ αξηζκφ, ηελ νλνκαζηηθή αμία θαη ηελ έθδνζή ηνπο.  

ζη. Γηα ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε θαηεγνξίαο εάλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο κεηνρψλ.  

δ. Γηα ηε κεηαηξνπή νλνκαζηηθψλ κεηνρψλ ζε αλψλπκεο, ή αλψλπκσλ ζε νλνκαζηηθέο.  

ε. Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.  

ζ. Γηα ηε ζχγθιεζε, ηε ζπγθξφηεζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ησλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ.  

η. Γηα ηνπο ειεγθηέο.  

ηα. Γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ κεηφρσλ.  

ηβ. Γηα ηνλ ηζνινγηζκφ θαη ηε δηάζεζε ησλ θεξδψλ.  

ηγ. Γηα ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο θαη ηελ εθθαζάξηζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο.   

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο πξέπεη λα αλαθέξεη επίζεο:  

α. Σα αηνκηθά ζηνηρεία ησλ θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππέγξαςαλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο ή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ νπνίσλ έρεη ππνγξαθεί ην θαηαζηαηηθφ απηφ. 

β. Σν ζπλνιηθφ πνζφ, ηνπιάρηζηνλ θαηά πξνζέγγηζε, φισλ, ησλ δαπαλψλ πνπ απαηηήζεθαλ γηα ηε 

ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο θαη βαξχλνπλ απηή".  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟΝ 6νλ 

Γηάιπζηο θαη εθθαζάξηζηο 

"Άξζξν 47  

ε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην 

ππφδεηγκα ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, γίλεη θαηψηεξν απφ ην κηζφ (1/2) ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιέζεη ηε Γεληθή πλέιεπζε, 

κέζα ζε πξνζεζκία έμη κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο ρξήζεο, πνπ ζα απνθαζίζεη ηε ιχζε ηεο εηαηξείαο ή 

ηελ πηνζέηεζε άιινπ κέηξνπ".   

"Άξζξνλ 47α"  

Ζ Δηαηξεία ιχεηαη:  

α) Άκα ηε παξφδσ ηνπ ελ ησ θαηαζηαηηθψ νξηδνκέλνπ ρξφλνπ δηαξθείαο απηήο,  

β) δη' απνθάζεσο ηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ιακβαλνκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 29 

παξάγξαθνο 3 θαη 31 παξάγξαθνο 2 θαη  

γ) άκα ηε θεξχμεη ηεο Δηαηξείαο εηο θαηάζηαζηλ πησρεχζεσο.  

Ζ ζπγθέληξσζηο παζψλ ησλ κεηνρψλ εηο ελ πξφζσπνλ δελ απνηειεί ιφγνλ ιχζεσο ηεο Δηαηξείαο.  

Πιελ ηεο πεξηπηψζεσο ηεο πησρεχζεσο, ηελ ιχζηλ ηεο Δηαηξείαο επαθνινπζεί ε εθθαζάξηζηο απηήο. 

Δηο ηελ πεξίπησζηλ ηνπ εδαθίνπ α' ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ ην Γηνηθεηηθφλ πκβνχιηνλ εθηειεί 

ρξέε εθθαζαξηζηνχ, εθ' φζνλ ην θαηαζηαηηθφλ δελ νξίδεη άιιν ηη, κέρξη ηνπ δηνξηζκνχ εθθαζαξηζηψλ 

ππφ ηεο Γεληθήο πλειεχζεσο. Δηο ηελ πεξίπησζηλ ηνπ εδαθίνπ β' ε Γεληθή πλέιεπζηο δηά ηεο ηδίαο 

απνθάζεσο νξίδεη θαη ηνπο εθθαζαξηζηάο.   

Δάλ ε Δηαηξεία ειχζε ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηαξθείαο απηήο ή δη' απνθάζεσο ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο ή εάλ κεηά ηελ θήξπμηλ ηεο πησρεχζεσο επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζηο θαηά 

ηαο ηζρπνχζαο πεξί πησρεχζεσο δηαηάμεηο, δχλαηαη αχηε λα αλαβηψζε δη' απνθάζεσο ηεο Γεληθήο 

πλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ, ιακβαλνκέλεο θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 29 παξ. 3 θαη 31 παξ. 2. 

Σνηαχηε απφθαζηο απνθιείεηαη εάλ ήξμαην ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο".  

"5. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 68 έσο θαη 78, θαζψο θαη ηνπ άξζξνπ 80, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εηαηξία ή εηαηξίεο έρνπλ ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο 

Γεληθήο πλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ή ησλ 

εηαηξεηψλ ζε πηψρεπζε επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ζπγρψλεπζε ησλ εηαηξεηψλ απηψλ, πνπ γίλεηαη κφλν, είηε κε απνξξφθεζή 

ηνπο απφ άιιε εηαηξεία, είηε κε ζχζηαζε λέαο εηαηξείαο, απνθιείεηαη αλ έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηνπο".  

"6. Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 81 έσο θαη 87, θαζψο θαη ησλ άξζξσλ 88 θαη 89, εθαξκφδνληαη θαη ζηελ 

πεξίπησζε πνπ εηαηξία έρεη ιπζεί ιφγσ παξφδνπ ηνπ ρξφλνπ δηάξθεηαο ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο 

πλέιεπζεο, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηά ηελ θήξπμε ηεο εηαηξείαο ζε πηψρεπζε 

επήιζε ζπκβηβαζκφο ή απνθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ πησρεπηηθνχ δηθαίνπ. 

Ζ δηάζπαζε ηεο εηαηξείαο απηήο, πνπ γίλεηαη κφλν, είηε κε απνξξφθεζή ηεο απφ άιιεο εηαηξείεο, είηε 

κε ζχζηαζε λέσλ εηαηξεηψλ, απνθιείεηαη αλ έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ηεο".  
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Άξζξνλ 48    

Αλάθιεζηο ηεο ζπζηεζάζεο αλψλπκνλ εηαηξείαλ Τπνπξγηθήο απνθάζεσο ρσξεί κφλνλ: 

α) Δάλ θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο δελ θαηεβιήζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ην ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

νξηδφκελνλ σο θαηαβιεηένλ θεθάιαηνλ. 

β) Δάλ θαηαδηθαζζέληνο κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, Γηεπζπληνχ ή άιινπ νηνπδήπνηε 

εληεηαικέλνπ ηελ δηνίθεζηλ ηεο εηαηξείαο εηο θπιάθηζηλ επί πξάμεη αθνξψζεη εηο ηελ παξ' απηνχ 

δηαρείξεζηλ ησλ εηαηξηθψλ ζπκθεξφλησλ ε εηαηξεία δελ απεκάθξπλε ην θαηαδηθαζζέλ πξφζσπν απφ 

ηεο δηνηθήζεσο ή δηεπζχλζεσο απηήο.  

"γ. Αλ ην ζχλνιν ησλ ίδησλ θεθαιαίσλ ηεο εηαηξείαο, φπσο πξνζδηνξίδνληαη ζην ππφδεηγκα 

ηζνινγηζκνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 42γ, είλαη κηθξφηεξν απφ ην έλα δέθαην (1/10) ηνπ 

κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ". 

"δ) Δάλ θαηά ηελ ιήμηλ ηεο ελ άξζξσ 8 νξηδνκέλεο δεθαπεληαεηίαο δελ έρε απμήζεη ην εηαηξηθφλ 

θεθάιαηνλ απηήο εηο ην ππφ ηνπ απηνχ άξζξνπ παξάγξαθνο 2, νξηδφκελνλ θαηψηαηνλ φξηνλ". 

Δλ πεξηπηψζεη ηνηαχηεο αλαθιήζεσο, νη εθθαζαξηζηαί ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο δηνξίδνληαη ππφ 

γεληθήο ζπλειεχζεσο ζπγθαινχκελεο ππφ ηνπ ηέσο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ εληφο πέληε εκεξψλ απφ 

ηεο πξνο απηφ θνηλνπνηήζεσο ηεο αλαθιεηηθήο ππνπξγηθήο απνθάζεσο.  

Άξζξνλ 48α  

Γη' απνθάζεσο ηνπ Τπνπξγνχ ηνπ Δκπνξίνπ εθδηδνκέλεο κεηά ζχκθσλνλ γλσκνδφηεζηλ ηεο 

Δπηηξνπήο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη δεκνζηεπφκελεο δηα ηνπ δειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη 

Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο δχλαηαη λ' αλαθαιήηαη ε άδεηα 

ζπζηάζεσο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ, αίηηλεο παξέιεηςαλ λα ππνβάιισζη πξνο ην Τπνπξγείν Δκπνξίνπ 

ηνπο θαηά ηνλ λφκνλ θαη ην θαηαζηαηηθφ απηψλ ηζνινγηζκνχο ηξηψλ ηνπιάρηζηνλ δηαρεηξηζηηθψλ εηψλ 

εγθεθξηκέλνπο ππφ ησλ Γεληθψλ απηψλ πλειεχζεσλ.  

Γηα ηεο απηήο Τπνπξγηθήο απνθάζεσο εθάζηε ησλ σο άλσ Δηαηξεηψλ ηίζεηαη ππφ εθθαζάξηζε 

εθαξκνδφκελσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 48 παξ. 2 θαη 49 εάλ δε δη' νηνλδήπνηε ιφγν ε γεληθή 

ζπλέιεπζε δελ νξίζε εθθαζαξηζηάο εληφο κελφο απφ ηεο θαηά η' αλσηέξσ δεκνζηεχζεσο ηεο 

Τπνπξγηθήο απνθάζεσο, νη εθθαζαξηζηαί δηνξίδνληαη ππφ ηνπ Τπνπξγνχ Δκπνξίνπ νπρί πιείνλεο ησλ 

ππφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο πξνβιεπνκέλσλ.  

Άξζξν 49   

 

Οη παξά ηεο ζπλειεχζεσο δηνξηδφκελνη εθθαζαξηζηαί νθείινπζηλ άκα ηε αλάιεςε ησλ θαζεθφλησλ 

απηψλ λα ελεξγήζσζηλ απνγξαθήλ ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαη λα δεκνζηεχσζη δηα ηνπ ηχπνπ θαη 

ηνπ Γειηίνπ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ηεο Δθεκεξίδνο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ηζνινγηζκφλ, νχηηλνο αληίηππνλ ππνβάιιεηαη εηο ην Τπνπξγείνλ Δκπνξίνπ.   

Σελ απηήλ ππνρξέσζηλ ππέρνπζηλ νη εθθαζαξηζηαί θαη θαηά ηελ ιήμηλ ηεο εθθαζαξίζεσο.   

Ζ γεληθή ζπλέιεπζηο ησλ κεηφρσλ δηαηεξεί πάληα ηα δηθαηψκαηα απηήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζαξίζεσο.  

"4. Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο 

εηαηξείαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα 
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εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο απηήο. Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο 

εμππεξεηνχληαη ε εθθαζάξηζε θαη ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξίαο. Οη εθθαζαξηζηέο κπνξνχλ επίζεο λα 

εθπνηήζνπλ ηα αθίλεηα ηεο εηαηξίαο, ηελ εηαηξηθή επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο ή θιάδνπο απηήο ή 

κεκνλσκέλα πάγηα ζηνηρεία ηεο, αιιά κεηά ηελ πάξνδν ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο. Δληφο 

ηεο πξνζεζκίαο ησλ ηεζζάξσλ (4) κελψλ απφ ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο, θάζε κέηνρνο ή θαη δαλεηζηήο ηεο 

κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ην κνλνκειέο πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ην νπνίν δηθάδεη θαηά ηα 

άξζξα 739 επ. ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο, λα θαζνξίζεη ηελ θαηψηεξε ηηκή πψιεζεο ησλ 

αθηλήησλ, θιάδσλ ή ηκεκάησλ ή ηνπ ζπλφινπ ηεο εηαηξίαο, ε απφθαζε δε απηνχ δεζκεχεη ηνπο 

εθθαζαξηζηέο θαη δελ ππφθεηηαη ζε ηαθηηθά ή έθηαθηα έλδηθα κέζα".  

"5. Οη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πέξαηνο ηεο 

εθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε. Καη' έηνο ηα απνηειέζκαηα ηεο εθθαζάξηζεο 

ππνβάιινληαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ κε έθζεζε ησλ αηηίσλ ηα νπνία παξεκπφδηζαλ ην 

ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο. Μεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο, νη εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ ηηο ηειηθέο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο δεκνζηεχνπλ ζην ηεχρνο αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο, απνδίδνπλ ηηο εηζθνξέο ησλ κεηφρσλ θαη 

δηαλέκνπλ ην ππφινηπν πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο ζηνπο κεηφρνπο, θαηά ην 

ιφγν ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην". 

"6. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ πεληαεηία, απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο 

εθθαζάξηζεο, νπφηε θαη ε εηαηξία δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Γηα ηε ζπλέρηζε 

ηεο εθθαζάξηζεο πέξαλ ηεο πεληαεηίαο απαηηείηαη εηδηθή άδεηα ηνπ ππνπξγνχ Δκπνξίνπ. Σν ζηάδην 

φκσο ηεο εθθαζάξηζεο δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα ππεξβεί ηε δεθαεηία".  

"7. Ο δηνξηζκφο εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηελ παχζε ηεο εμνπζίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ. Όζνλ αθνξά ηνπο εθθαζαξηζηέο, εθαξκφδνληαη αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην. Οη ζπδεηήζεηο θαη νη απνθάζεηο ησλ εθθαζαξηζηψλ θαηαρσξνχληαη πεξηιεπηηθά ζην 

βηβιίν πξαθηηθψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε κπνξεί λα δηνξίδεη θαη έλα κφλνλ 

εθθαζαξηζηή, εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά".  

 

ΑΣΗΚΟ ΚΩΓΗΚΑ 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΔΣΑΡΣΟ: ΝΟΜΗΚΑ ΠΡΟΧΠΑ  

Άξζξν 61 - Ννκηθά πξφζσπα γεληθά Έλσζε πξνζψπσλ γηα ηελ επηδίσμε νξηζκέλνπ ζθνπνχ, θαζψο 

επίζεο ζχλνιν πεξηνπζίαο πνπ έρεη ηαρζεί ζηελ εμππεξέηεζε νξηζκέλνπ ζθνπνχ, κπνξνχλ λα 

απνθηήζνπλ πξνζσπηθφηεηα (λνκηθφ πξφζσπν), αλ ηεξεζνχλ νη φξνη πνπ αλαγξάθεη ν λφκνο.  

Άξζξν 62 - Έθηαζε ηθαλφηεηαο Ζ ηθαλφηεηα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ δελ επεθηείλεηαη ζε έλλνκεο 

ζρέζεηο πνπ πξνυπνζέηνπλ ηδηφηεηεο θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

 Άξζξν 63 - Έγγξαθν γηα ηε ζχζηαζε Ζ ζπζηαηηθή πξάμε, ην θαηαζηαηηθφ ή ν νξγαληζκφο ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ζπληάζζνληαη εγγξάθσο. 

 Άξζξν 64 - Έδξα Σν λνκηθφ πξφζσπν, αλ ζηε ζπζηαηηθή πξάμε ή ζην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεηαη 

δηαθνξεηηθά, έρεη σο έδξα ηνλ ηφπν φπνπ ιεηηνπξγεί ε δηνίθεζή ηνπ.  

Άξζξν 65 - Γηνίθεζε Σν λνκηθφ πξφζσπν δηνηθείηαη απφ έλα ή πεξηζζφηεξα πξφζσπα. Όηαλ ε 

δηνίθεζε είλαη πνιπκειήο, αλ δελ νξίδεηαη θάηη άιιν ζηε ζπζηαηηθή πξάμε ή ζην θαηαζηαηηθφ, νη 

απνθάζεηο ιακβάλνληαη κε απφιπηε πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ.  
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Άξζξν 66 Μέινο ηεο δηνίθεζεο δελ δηθαηνχηαη λα ςεθίζεη, αλ ε απφθαζε αθνξά ηελ επηρείξεζε 

δηθαηνπξαμίαο ή ηελ έγεξζε ή ηελ θαηάξγεζε δίθεο κεηαμχ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ηνπ κέινπο ή 

ηνπ ζπδχγνπ ηνπ ή εμ αίκαηνο ζπγγελνχο ηνπ σο θαη ηνλ ηξίην βαζκφ. 

 Άξζξν 67 - Δμνπζία ηεο δηνίθεζεο Όπνηνο έρεη ηε δηνίθεζε λνκηθνχ πξνζψπνπ θξνληίδεη ηηο 

ππνζέζεηο ηνπ θαη ην αληηπξνζσπεχεη δηθαζηηθά θαη εμψδηθα. Τπνθαηάζηαζε απαγνξεχεηαη εθφζνλ ε 

ζπζηαηηθή πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

 Άξζξν 68 Ζ έθηαζε ηεο εμνπζίαο εθείλνπ πνπ έρεη ηε δηνίθεζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ηε ζπζηαηηθή 

πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ ν πξνζδηνξηζκφο απηφο ηζρχεη θαη γηα ηνπο ηξίηνπο. Με ηε ζπζηαηηθή πξάμε 

ή ην θαηαζηαηηθφ νξηζκέλεο ππνζέζεηο κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζε ηδηαίηεξν πξφζσπν. Ζ εμνπζία ηνπ, 

ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, εθηείλεηαη θαη ζε θάζε ζπλαθή πξάμε. Καηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη 

αλαιφγσο νη δηαηάμεηο γηα ηελ αληηπξνζψπεπζε θαη ηελ εληνιή. 42 / 279 

 Άξζξν 69 - Έιιεηςε πξνζψπσλ δηνίθεζεο Αλ ιείπνπλ ηα πξφζσπα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηνίθεζε 

ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ή, αλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο ζπγθξνχνληαη πξνο εθείλα ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, 

ν πξφεδξνο ησλ πξσηνδηθψλ δηνξίδεη πξνζσξηλή δηνίθεζε χζηεξα απφ αίηεζε φπνηνπ έρεη έλλνκν 

ζπκθέξνλ.  

Άξζξν 70 - Γηθαηνπξαμίεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ Γηθαηνπξαμίεο πνπ επηρείξεζε κέζα ζηα φξηα ηεο 

εμνπζίαο ηνπ ην φξγαλν πνπ δηνηθεί ην λνκηθφ πξφζσπν ππνρξεψλνπλ ην λνκηθφ πξφζσπν.  

Άξζξν 71 - Δπζχλε λνκηθνχ πξνζψπνπ Σν λνκηθφ πξφζσπν επζχλεηαη γηα ηηο πξάμεηο ή ηηο 

παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ πνπ ην αληηπξνζσπεχνπλ, εθφζνλ ε πξάμε ή ε παξάιεηςε έγηλε θαηά ηελ 

εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπο είραλ αλαηεζεί θαη δεκηνπξγεί ππνρξέσζε απνδεκίσζεο. Σν 

ππαίηην πξφζσπν επζχλεηαη επηπιένλ εηο νιφθιεξνλ.  

Άξζξν 72 - Δθθαζάξηζε Μφιηο ην λνκηθφ πξφζσπν δηαιπζεί, βξίζθεηαη απηνδηθαίσο ζε εθθαζάξηζε. 

Χζφηνπ πεξαησζεί ε εθθαζάξηζε θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ζεσξείηαη φηη ππάξρεη.  

Άξζξν 73 Αλ ν λφκνο ή ε ζπζηαηηθή πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδνπλ δηαθνξεηηθά ή ην αξκφδην 

φξγαλν δελ απνθάζηζε δηαθνξεηηθά, ε εθθαζάξηζε γίλεηαη απφ εθείλνπο πνπ έρνπλ ηε δηνίθεζε ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ. Αλ δελ ππάξρνπλ, ν πξφεδξνο ησλ πξσηνδηθψλ δηνξίδεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 

εθθαζαξηζηέο. 

 Άξζξν 74 Ο εθθαζαξηζηήο ελεξγεί σο δηνηθεηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Ζ εμνπζία ηνπ πεξηνξίδεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο.  

Άξζξν 75 Ο εθθαζαξηζηήο επζχλεηαη λα απνδεκηψζεη ηνπο δαλεηζηέο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γηα θάζε 

ππαίηηα παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ. Πεξηζζφηεξνη εθθαζαξηζηέο επζχλνληαη εηο νιφθιεξνλ. 

ρφιηα: χκθσλα κε ην άξζξν 38 Ν. 3182/2003 (ΦΔΚ Α' 220), νη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ 

εθαξκφδνληαη γηα ηηο Ν.Δ.Π.Α..  

Άξζξν 76 Ζ εθθαζάξηζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα ηε δηθαζηηθή εθθαζάξηζε θιεξνλνκίαο, 

πνπ εθαξκφδνληαη αλαιφγσο. 

 Άξζξν 77 - Σχρε ηεο πεξηνπζίαο κεηά ηε δηάιπζε Ζ πεξηνπζία λνκηθνχ πξνζψπνπ πνπ δηαιχζεθε, αλ 

ν λφκνο ή ε ζπζηαηηθή πξάμε ή ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά, ή ην αξκφδην φξγαλν δελ 

απνθάζηζε δηαθνξεηηθά, πεξηέξρεηαη ζην δεκφζην. Σν δεκφζην έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθπιεξψζεη ην 

ζθνπφ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε ηελ πεξηνπζία απηή.  
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