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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 
 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

1.1 Δζζαβςβζηέξ παναηδνήζεζξ  

 

Οζ επζπεζνήζεζξ, ιε ηδκ ελέθζλδ ηδξ μζημκμιίαξ ηαζ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ηαθμφκηαζ κα 

ακαπηοπεμφκ βζα κα ιπμνέζμοκ κα ακηαπελέθεμοκ ζηζξ ζοκεήηεξ ηδξ ζφβπνμκδξ επμπήξ. Ζ 

ακάπηολδ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιπμνεί κα επέθεεζ ιέζς ηεθαθαίςκ, είηε απυ ζδζχηεξ είηε ιέζς 

ηναπεγζηήξ πνδιαημδυηδζδξ, χζηε μζ επζπεζνήζεζξ κα ιπμνέζμοκ κα ηαθφρμοκ ηζξ 

οπμπνεχζεζξ ημοξ αθθά ηαζ κα πνμπςνήζμοκ ζε επεκδφζεζξ. Οζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ πμο 

ααζίγμκηαζ ηονίςξ ζημ ιεημπζηυ ημοξ ηεθάθαζμ είκαζ δ πζμ ζοκδεζζιέκδ ιμνθή επζπείνδζδξ 

παβημζιίςξ ηαζ ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ηζξ παναπάκς ακάβηεξ.  

Οζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ, μζ μπμίεξ δζαεέημοκ κμιζηή πνμζςπζηυηδηα, ακήημοκ ζηζξ 

ηεθαθαζμοπζηέξ εηαζνίεξ. Οζ ηεθαθαζμοπζηέξ εηαζνίεξ έπμοκ ςξ ααζζηυ πανάβμκηα ηδ 

ζοβηέκηνςζδ ηεθαθαίμο ηαζ υπζ ηα πνυζςπα ηςκ εηαίνςκ. ηζξ ηεθαθαζμοπζηέξ εηαζνίεξ 

ζοιπενζθαιαάκεηαζ δ ακχκοιδ εηαζνία (Α.Δ.), δ ζδζςηζηή ηεθαθαζμοπζηή εηαζνία (ΗΚΔ), δ 

εηαζνία πενζμνζζιέκδξ εοεφκδξ (ΔΠΔ), δ εηενυννοειδ ηαηά ιεημπέξ εηαζνία ηαζ δ εονςπαΐηή 

εηαζνία.  

Οζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ οπήνπακ ήδδ απυ ημκ 17
μ
 ηαζ 18

μ
 αζχκα ζηδκ Αββθία, ζηδ 

Γενιακία ηαζ ζηδκ Οθθακδία, ηαηά έκα ιένμξ ήηακ ηναηζηέξ ηαζ ηαηά έκα ιένμξ ζδζςηζηέξ 

επζπεζνήζεζξ μζ μπμίεξ ήηακ ααζζηυξ πανάβμκηαξ βζα ηδκ επζπεζνδιαηζηή δναζηδνζυηδηα πνμξ 

άθθεξ πχνεξ υπςξ ηδκ Αιενζηή ηαζ ηδκ Ηκδία. Οζ πνχηεξ Ακχκοµεξ εηαζνίεξ λεηίκδζακ 

ανπζηά ζηδκ Δονχπδ ηαζ έπεζηα ηαζ ζηδκ Δθθάδα. Ωζηυζμ απυ ηα πνχηα πνυκζα πμο 

ειθακίζηδηακ μζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ δεκ οπήνπε ηάπμζμξ κυιμξ πμο αθμνμφζε ηζξ εηαζνίεξ 

αοηέξ. Ζ φπανλδ κυιςκ ήηακ ακαβηαία βζα κα ιπμνέζμοκ κα θεζημονβήζμοκ απμηεθεζιαηζηά 

μζ επζπεζνήζεζξ. 

Ο κυµμξ πμο μνίγεζ ημοξ υνμοξ, ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ ακχκοιςκ 

εηαζνίςκ είκαζ μ κυιμξ 2190/1920. Ο κυιμξ 2190/1920, μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ 30/06/1920, 

απμηεθεί ημ εειέθζμ ημο δζηαίμο ηςκ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ιέπνζ ζήιενα 

έπεζηα απυ έκα ζφκμθμ ηνμπμπμζήζεςκ ζε μνζζιέκα άνενα ημο. Σμ γήηδια ηδξ θμβζζηζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ επζδέπηδηε πθήεμξ ηνμπμπμζήζεςκ εχξ ηδκ 

εθανιμβή ημο κέμο κυιμο 2190/1920.  Οζ ηνμπμπμζήζεζξ αοηέξ μθείθμκηαζ ζηζξ ζοκεπείξ 

αθθαβέξ ζημκ ηυζιμ ηςκ επζπεζνήζεςκ χζηε κα ιπμνέζμοκ κα θεζημονβήζμοκ 

απμηεθεζιαηζηυηενα ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο.  
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Δηηυξ απυ ημκ κυιμ 2190/1920, μζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ κα ζοκηάζζμοκ ηζξ 

Δηήζζεξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ημοξ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα (ΓΛΠ) 

πμο οζμεεημφκηαζ απυ ηδκ Δονςπασηή Δκςζδ (ΔΔ). ημ ζδιείμ αοηυ κα ακαθένμοιε υηζ ηα 

Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα (ΓΛΠ) είκαζ δ ζφκηαλδ θμβζζηζηχκ ανπχκ, ηακυκςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ δ πανμπή δοκαηυηδηαξ μιμζυιμνθδξ εθανιμβήξ αοηχκ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ.  

 

1.2 ημπυξ 

 

ηυπμξ ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ είκαζ κα ελεηάζεζ ηζξ Ακχκοιεξ εηαζνίεξ 

ςξ πνμξ ημκ θμβζζηζηυ πεζνζζιυ ημοξ αάζεζ ηςκ Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ ηαζ ηςκ 

Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνυηοπςκ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ. Ζ ακάθοζδ πμο εα βίκεζ 

ιέζς ηδξ οπάνπμοζαξ αζαθζμβναθίαξ ηαζ ανενμβναθίαξ εα επζηφπεζ ημκ ηφνζμ ζημπυ ηδξ 

πανμφζαξ ενβαζίαξ, μ μπμίμξ είκαζ δ ακάθοζδ ηδξ θμβζζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ Ακχκοιςκ 

Δηαζνζχκ. 

 

1.3 Γμιή  

 

  Ζ δμιή ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ πςνίγεηαζ ζε έλζ ηεθάθαζα. Σμ πνχημ ηεθάθαζμ 

ηδξ πανμφζαξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ απμηεθείηαζ απυ ημ εζζαβςβζηυ ημιιάηζ ημο εέιαημξ 

ηαζ ζημ δεφηενμ ηεθάθαζμ εα βίκεζ δ επζζηυπδζδ αζαθζμβναθίαξ ιεθεηχκ ηαζ δδιμζζεοιέκςκ 

ενβαζζχκ. 

ημ ηνίημ ηεθάθαζμ εα πναβιαημπμζδεεί ιζα εζζαβςβή βζα ημκ ζζπφμκηα κυιμ 

2190/1920 πενί Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ. Θα βίκεζ ακαθμνά ανπζηά ζηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά 

ηςκ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ ηαζ εκ ζοκεπεία εα επζηεκηνςεμφιε ζηδκ Καεανή Θέζδ ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ηονίςξ ζημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ αοηχκ. 

ημ ηέηανημ ηεθάθαζμ εα βίκεζ ακάθοζδ ηςκ Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ 

(Δ.Λ.Π.) ηαζ ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (Γ.Π.Υ.Α.) πμο 

ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ Ακχκοιεξ Δηαζνίεξ, υπςξ ημ Γζεεκέξ Λμβζζηζηυ Πνυηοπμ 1 (Γ.Λ.Π. 1) πμο 

ακαθένεηαζ ζηδκ Πανμοζίαζδ ηςκ Οζημκμιζηχκ Καηαζηάζεςκ ηαζ εθανιυγεηαζ ζε υθεξ ηζξ 

μζημκμιζηέξ μκηυηδηεξ πμο ηαηανηίγμοκ ηαζ πανμοζζάγμοκ ηζξ μζημκμιζηέξ ημοξ ηαηαζηάζεζξ 

ζφιθςκα ιε ηα Γ.Π.Υ.Α. 

Σμ πέιπημ ηεθάθαζμ αθμνά ιζα ιεθέηδ πενίπηςζδξ ηαζ ακαθφεηαζ δ Καεανή Θέζδ 

ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζημ ηεθεοηαίμ ηεθάθαζμ αημθμοεμφκ ηα ηεθζηά ζοιπενάζιαηα ηδξ 

ενβαζίαξ, ηαεχξ ηαζ πνμηάζεζξ βζα πεναζηένς ένεοκα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

2.1. Δζζαβςβή  

 

Σμ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ απμηεθείηαζ απυ ηδ αζαθζμβναθζηή επζζηυπδζδ ηδξ θμβζζηζηήξ 

ακηζιεηχπζζδξ ηςκ εηαζνζχκ ζφιθςκα ιε ηδ δζεεκή ανενμβναθία. Πανμοζζάγμκηαζ άνενα ηαζ 

ένεοκεξ πμο έπμοκ βναθηεί, ηαεχξ ηαζ ηα ζοιπενάζιαηά ημοξ. 

 

2.2.  Ηζημνζηή ακαδνμιή  

 

Οζ Dignah et al. (2017) αζπμθήεδηακ ιε ηδκ επίδναζδ ηδξ απμηάθορδξ ημο ηζκδφκμο 

ζηδ ζπέζδ ηδξ θμβζζηζηήξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηαζ ημο ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, υπμο 

παναηήνδζακ υηζ οπάνπεζ ανκδηζηή ζπέζδ ιεηαλφ θμβζζηζηήξ ηδξ εφθμβδξ αλίαξ ηαζ ημο 

ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ υηακ δ απμηάθορδ ηζκδφκμο πενζμνίγεηαζ. 

ηδκ ένεοκα ηςκ Houqe et al. (2016) πμο πναβιαημπμζήεδηε ζε επζπεζνήζεζξ ηδξ Ν. 

Εδθακδίαξ ακαθένεζ υηζ οπάνπεζ ανκδηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηδξ οζμεέηδζδξ ηςκ Γ.Π.Υ.Α. ηαζ 

ημο ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα δ ένεοκα ακαθένεζ ημ ελήξ «ημ ααειυ πμο 

ηα θμβζζηζηά πνυηοπα ορδθυηενδξ πμζυηδηαξ ιεζχκμοκ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, ημ 

απμηέθεζια οπμδεζηκφεζ υηζ ηα Γ.Π.Υ.Α. είκαζ έκα ζφκμθμ θμβζζηζηχκ πνμηφπςκ ορδθυηενδξ 

πμζυηδηαξ απυ υ,ηζ μζ βεκζηά απμδεηηέξ ανπέξ ηδξ θμβζζηζηήξ (GAAP) ηδξ Νέαξ Εδθακδίαξ.» 

Οζ Paugam ηαζ Ramond (2015) ακέθενακ δφμ ζοιπενάζιαηα, υπμο ζημ πνχημ 

οπάνπεζ ιζα ανκδηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηα ηέζη βκςζημπμζήζεςκ ηαζ ζημ ηυζημξ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ ηαζ ζημ δεφηενμ δεκ οπάνπεζ ζπέζδ ακάιεζα ζηζξ πενζβναθζηέξ βκςζημπμζήζεζξ 

(descriptive disclosures) ηαζ ζημ ηυζημξ ημο  ηεθαθαίμο. Οζ Cao et al.  (2015) ιεθέηδζακ ημ 

ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ζε ζπέζδ ιε ηδκ θήιδ ηςκ επζπεζνήζεςκ, υπμο απέδεζλακ υηζ μζ 

πζμ θδιζζιέκεξ εηαζνείεξ ζπεηίγμκηαζ ιε παιδθυηενμ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ (ηαζ 

ακηίζηνμθα μζ θζβυηενμ θδιζζιέκεξ εηαζνείεξ ζπεηίγμκηαζ ιε ορδθυηενμ ηυζημξ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ). Ο Xi Li (2015) ζοιπεναίκεζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ παιδθυηενμ ηυζημξ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ ηαζ δακεζαημφ ηεθαθαίμο, υηακ δ πχνα ζηδκ μπμία δνμοκ έπεζ πζμ ζοκηδνδηζηά 

ζοζηήιαηα πνδιαημμζημκμιζηήξ πθδνμθυνδζδξ. Αηυιδ έκα ζοιπέναζια είκαζ υηζ ζε πχνεξ 

ιε πζμ ζζπονή κμιζηή επζαμθή οπάνπεζ ανκδηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ζοκηδνδηζζιυ οπυ 

υνμοξ (conditional conservatism) ηαζ ζημ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ δακεζαημφ ηεθαθαίμο.  
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Οζ Kim et al. (2014) ενεφκδζακ ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ 

(ΓΠΥΑ) ηαζ ημ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, αλζμθμβχκηαξ ηζξ δζαθμνέξ ζημ ηεηιανηυ ηυζημξ 

ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ακάιεζα ζηζξ πχνεξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα ΓΠΥΑ ηαζ ζηζξ πχνεξ πμο 

δεκ ηα έπμοκ οζμεεηήζεζ. Αηυιδ, ιεθέηδζακ ηα ΓΠΥΑ ζε ζπέζδ ιε ηζξ δζμνβακζηέξ οπμδμιέξ, 

πμο ηαεμνίγμοκ ηδκ εηαζνζηή δζαηοαένκδζδ ιζαξ πχναξ ηαζ ημοξ ιδπακζζιμφξ επζαμθήξ ηδκ 

ένεοκα πνδζζιμπμζήεδηακ 34 πχνεξ απυ ηδκ πνμκζηή πενίμδμ 1998-2004 ηαζ ηα 

απμηεθέζιαηα έδεζλακ υηζ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ είκαζ παιδθυηενμ βζα υθεξ ηζξ 

πχνεξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα ΓΠΥΑ, ζε ζπέζδ ιε ηζξ πχνεξ πμο δεκ έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα 

πνυηοπα. Δπίζδξ, ζηζξ πχνεξ μζ μπμίεξ πνμένπμκηαζ απυ αδφκαιεξ εεζιζηέξ οπμδμιέξ 

(institutional infrastructures) ηαζ έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα ΓΠΥΑ, παναηδνείηαζ υηζ δ ιείςζδ ημο 

ηυζημξ ημο ηεθαθαίμο είκαζ ιεβαθοηενδ, ζε ακηίεεζδ ιε ηζξ πχνεξ ιε δοκαηέξ εεζιζηέξ 

οπμδμιέξ. 

Ένεοκεξ ζπεηζηά ιε ηδκ οζμεέηδζδ ηςκ Γ.Π.Υ.Α. ηαζ ημ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ 

έπμοκ βίκεζ ζε ανηεηέξ πχνεξ υπςξ ηςκ Castillo-Merino et al.  (2014) ηαζ ηςκ Manyara ηαζ 

Benuto (2014), υπμο ζηδκ πνχηδ ένεοκα δ αολδιέκδ δδιμζζμπμίδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ζημζπείςκ ζε επζπεζνήζεζξ ηδξ Ηζπακίαξ, δ αολδιέκδ ζοβηνζζζιυηδηα ηςκ πθδνμθμνζχκ ηαζ μζ 

αθθαβέξ ζηδ κμιζηή ηαζ εεζιζηή επζαμθή, έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ηςκ 

ακαιεκυιεκςκ απμδυζεςκ ημο ηεθαθαίμο.  

Οζ Fernandez et al. (2013) ιεθέηδζακ ηδκ ζδιαζία ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαζ ημο 

ηαεανμφ εζζμδήιαημξ υπμο ακαθένμοκ υηζ ζηδκ πενζμπή Μαδένα ημ 2012 ημ ηαεανυ 

εζζυδδια ήηακ 56 εηαημιιφνζα δμθθάνζα. 

Αηυιδ ιζα πζμ πνυζθαηδ ένεοκα πμο ααζίζηδηε ζημ οπυδεζβια CAPM βζα ηδκ 

ιεθέηδ ημο ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ήηακ ηςκ Da et al. (2012). Οζ Boubakri et al. (2012) 

ζηδκ ένεοκά ημοξ πμο αθμνμφζε ηδ ζπέζδ ημο ηυζημοξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηζξ 

πμθζηζηέξ ζοκδέζεζξ παναηήνδζακ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ πμθζηζηή έπμοκ 

παιδθυ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ μζ επεκδοηέξ απαζημφκ παιδθυηενμ ηυζημξ ηεθαθαίμο 

βζα αοηέξ ηζξ επζπεζνήζεζξ, βεβμκυξ πμο οπμδδθχκεζ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο ζοκδέμκηαζ ιε ηδκ 

πμθζηζηή εεςνμφκηαζ θζβυηενμ επζηίκδοκεξ απυ ηζξ ιδ ζοκδεδειέκεξ επζπεζνήζεζξ. 

Οζ Gow et al. (2011) αζπμθήεδηακ, επίζδξ, ιε ηδ δδιμζίεοζδ ηαζ ημ ηυζημξ 

ηεθαθαίμο ηαζ έδεζλακ υηζ οπάνπεζ εεηζηή ζπέζδ ακάιεζα ζηδκ δδιμζίεοζδ ηαζ ημ ηυζημξ 

ηεθαθαίμο βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο μζ ιεημπέξ ημοξ δζαπναβιαηεφμκηαζ ζε αηεθείξ αβμνέξ. 

Ζ Siqi Li (2010) ιεθέηδζε ηδκ επίδναζδ ηςκ Γζεεκχκ Πνμηφπςκ 

Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (ΓΠΥΑ) ζηδκ Δονςπασηή Έκςζδ (Δ.Δ.) ημ 2005 υζμκ 

αθμνά ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. ηδ ιεθέηδ αοηή πνδζζιμπμζήεδηακ 1,084 

επζπεζνήζεζξ απυ ηδκ Δ.Δ. ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο 1995-2006. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ιεθέηδξ 

ήηακ υηζ ηα ΓΠΥΑ ιεζχκμοκ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο 

οπμπνεςηζηά οζμεεημφκ ηα πνυηοπα αοηά. Ζ ιείςζδ αοηή οπάνπεζ ιυκμ ζε πχνεξ ιε ζζπονή 

κμιζηή επζαμθή ηαζ δ αολδιέκδ πθδνμθυνδζδ απμηεθεί έκα ζημζπείμ πίζς απυ ηδ ιείςζδ ημο 

ηυζημοξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Σεθζηά, δ ιεθέηδ έδεζλε υηζ εκχ δ οπμπνεςηζηή οζμεέηδζδ 

ηςκ ΓΠΥΑ ιεζχκεζ ζδιακηζηά ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ, μζ 

επζπηχζεζξ ελανηχκηαζ απυ ηδ δφκαιδ ηδξ κμιζηήξ επζαμθήξ ηςκ πςνχκ.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304405X11001942#!
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Μεθέηεξ πμο αθμνμφκ ηδκ ηαηάζηαζδ ζηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ έβζκακ απυ ημοξ 

Costuleanu ηαζ Codreanu (2010) ηαζ ημοξ Ramiro ηαζ Ganan (2010). Ζ πνχηδ ένεοκα αθμνά 

ηζξ ιεηααμθέξ ζηα ίδζα ηεθάθαζα ηδξ εηαζνείαξ ιεηαλφ δφμ διενμιδκζχκ ημο ζζμθμβζζιμφ πμο 

απεζημκίγμοκ ιζα αφλδζδ ή ιζα ιείςζδ ημο ηαεανμφ εκενβδηζημφ. Ζ αφλδζδ ημο ηεθαθαίμο 

πνμένπεηαζ υηακ δ ιμκάδα ακηζιεηςπίγεζ μζημκμιζηέξ δοζημθίεξ ή υηακ δ επζπείνδζδ εέθεζ κα 

επεηηείκεζ ηζξ δναζηδνζυηδηέξ ηδξ. Σα ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ ήηακ υηζ μζ πζμ 

ζοκδεζζιέκεξ ιεηααμθέξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ πνμένπμκηαζ απυ επζπεζνδζζαηή ηαζ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα. Αοηέξ μζ επζδνάζεζξ ειθακίγμκηαζ ζημ θμβανζαζιυ απμηεθεζιάηςκ, υπμο ηα 

έζμδα εα αολήζμοκ ηδκ ηαεανή εέζδ ηαζ ημ ηυζημξ εα ιεζχζεζ ηα ίδζα ηεθάθαζα. 

Οζ Clinch ηαζ Lombardi (2010) ενεφκδζακ ηδκ ιεθέηδ ηςκ Easley ηαζ  O’Hara (2004) 

ιε εκδμβεκή απυηηδζδ πθδνμθμνζχκ, υπμο παναηήνδζακ υηζ δ ιεηαηίκδζδ ηςκ πθδνμθμνζχκ 

απυ ημκ δδιυζζμ ζημκ ζδζςηζηυ ημιέα  πμο μδδβεί ζηδκ αφλδζδ ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο, 

ιπμνεί κα ελαημθμοεεί κα οπάνπεζ ζε έκα ιμκηέθμ ιε εκδμβεκή απυηηδζδ πθδνμθμνζχκ. 

Οζ Hail ηαζ Leuz (2008) παναηήνδζακ υηζ οπάνπμοκ ιζηνυηενεξ ιεζχζεζξ ζηα ηυζηδ 

ηεθαθαίμο ζηζξ εηαζνίεξ πμο έηακακ cross-listing ζηδκ ελςπνδιαηζζηδνζαηή αβμνά ηαζ ζηζξ 

εηαζνίεξ πμο έπμοκ ιπεζ ζημ πνδιαηζζηήνζμ ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ εηαζνίεξ ιε ζζπονά ηναηζηά 

ζδνφιαηα. Οζ Daske et al. (2008) ιεθέηδζακ ηζξ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ ηςκ ΓΠΥΑ ζε 

επζπεζνήζεζξ απυ 26 πχνεξ ηαζ παναηήνδζακ ιζα ιείςζδ ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ηαζ ιζα αφλδζδ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ (ηα απμηεθέζιαηα αοηά ειθακίγμκηαζ 

πνζκ απυ ηδκ επίζδιδ διενμιδκία οζμεεζίαξ ηςκ ΓΠΥΑ). 

Οζ Hail ηαζ Leuz (2007) ιεθεημφκ ηζξ επζπηχζεζξ ηςκ οπμπνεςηζηχκ ακαθμνχκ ηςκ 

ΓΠΥΑ ζηδκ ηεθαθαζαβμνά ηδκ πενίμδμ ημο 2005, ηονίςξ ζηζξ επζδνάζεζξ πάκς ζημ ηυζημξ 

ηεθαθαίμο ηςκ επζπεζνήζεςκ ηαζ ζηδ νεοζηυηδηα ηδξ αβμνάξ. Ζ ακάθοζδ επζηεκηνχκεηαζ 

ζημ ηεηιανηυ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, ζηα πμζμζηά πενζεςνίμο πνμζθμνάξ-γήηδζδξ, 

ζηδκ επίδναζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ηαζ ζηδ ζοπκυηδηα ηςκ διενχκ ιε ιδδεκζηή 

επζζηνμθή (ιδδεκζηά απμηεθέζιαηα). Σα ςυμπεράςματα τθσ ζρευνασ ζδειξαν ότι, γζα ηδκ 

οπμπνεςηζηή πενίμδμ ακαθμνάξ ηςκ ΓΠΥΑ, οπάνπμοκ εκδείλεζξ υηζ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο 

είκαζ παιδθυηενμ βζα υθεξ ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα ΓΠΥΑ ηαζ βζα εηείκεξ πμο 

οζμεέηδζακ ηα ΓΠΥΑ βζα πνχηδ θμνά ημ 2005 (ζε ζπέζδ ιε ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο δεκ 

οζμεέηδζακ ηα ΓΠΥΑ). Ζ επίδναζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ηαζ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ 

διενχκ ιε ιδδεκζηή επζζηνμθή επζδνμφκ εεηζηά ζηδ νεοζηυηδηα ηδξ αβμνάξ, ηα πμζμζηά 

πενζεςνίμο πνμζθμνάξ-γήηδζδξ έπμοκ επίζδξ εεηζηή επίδναζδ, αθθά πζμ αδφκαιδ.  

Ζ ιεθέηδ ηςκ Daske et al. (2007) ζπεηζηά ιε ηδ νεοζηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ ηςκ 

ηεθαθαζαηχκ επζδνάζεςκ βφνς απυ ηδκ οζμεέηδζδ, εεεθμκηζηά ή οπμπνεςηζηά, ηςκ 

ΓΠΥΑ/ΓΛΠ (IFRS/IAS). Ζ ιεθέηδ εζηζάγεζ ζημ επίπεδμ εηενμβέκεζαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ 

υζμκ αθμνά ηζξ μζημκμιζηέξ ζοκέπεζεξ, ακαβκςνίγμκηαξ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ έπμοκ ζδιακηζηή 

δζαηνζηζηή εοπένεζα ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ εθανιυγμοκ ηα κέα πνυηοπα. Ονζζιέκεξ 

επζπεζνήζεζξ εκδέπεηαζ κα πνμαμφκ ζε θίβεξ αθθαβέξ ηαζ κα οζμεεηήζμοκ ΓΛΠ / ΓΠΥΑ, εκχ 

βζα ηάπμζεξ άθθεξ επζπεζνήζεζξ δ αθθαβή ηςκ πνμηφπςκ εα ιπμνμφζε κα απμηεθέζεζ ιένμξ 

ιζαξ ζηναηδβζηήξ βζα ηδκ αφλδζδ ηδ δέζιεοζδ ημοξ βζα δζαθάκεζα. Ζ ιεθέηδ ααζίζηδηε ζε 
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επζπεζνήζεζξ, μζ μπμίεξ πςνζγυηακ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ, ηαζ ακέθοζακ ακ οπάνπμοκ δζαθμνέξ 

ζηα απμηεθέζιαηα ηδξ ηεθαθαζαβμνάξ ακάιεζα ζηζξ επζπεζνήζεζξ. Δκχ ηαηά ιέζμ υνμ δ 

νεοζηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ ηεθαθαίςκ ζοπκά δεκ αθθάγεζ βφνς απυ ηζξ εεεθμκηζηέξ οζμεεζίεξ 

ηςκ ΓΛΠ / ΓΠΥΑ, ηα απμηεθέζιαηα ηδξ ιεθέηδξ έδεζλακ υηζ οπάνπεζ ζδιακηζηή εηενμβέκεζα. 

Οζ επζπεζνήζεζξ ηδξ ιζαξ ηαηδβμνίαξ ζοκδέμκηαζ ιε ιζα αφλδζδ ζηδ νεοζηυηδηα ηαζ ιε ιζα 

ιείςζδ ζημ ηυζημξ ημο ηεθαθαίμο, εκχ ζηδκ άθθδ ηαηδβμνία δεκ οπήνπακ ιεηααμθέξ.  

Οζ Hail ηαζ Leuz (2006) ελέηαζακ ηζξ δζεεκείξ δζαθμνέξ ζημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ακάιεζα ζε 40 πχνεξ. Ζ ακάθοζδ έβζκε πάκς ζημ ελήξ γήηδια: 

εάκ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ηςκ κμιζηχκ εεζιχκ ηάεε πχναξ ηαζ ηςκ ηακμκζζιχκ αζθαθείαξ 

ζπεηίγεηαζ ιε ηζξ δζαθμνέξ ιεηαλφ ηςκ πςνχκ ζημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Σα 

ζοιπενάζιαηα ηδξ ένεοκαξ έδεζλακ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ απυ πχνεξ ιε πζμ εηηεηαιέκεξ 

απαζηήζεζξ βκςζημπμίδζδξ, ζζπονυηενμοξ ηακμκζζιμφξ αζθαθείαξ ηαζ αοζηδνυηενμοξ 

ιδπακζζιμφξ επζαμθήξ έπμοκ παιδθυηενμ ηυζημξ ηεθαθαίμο. 

ηδκ ένεοκα ηςκ Leuz ηαζ Verrecchia ααζίζηδηε μ Daske (2006) πμο ζζπονίζηδηε υηζ έπεζ 

ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ δ οζμεέηδζδ ηςκ Γζεεκχκ Πνυηοπςκ Υνδιαημμζημκμιζηχκ Ακαθμνχκ 

(ΓΠΥΑ) ηαεχξ ηαζ ηα απμηεθέζιαηα ζε ιεηνήζζια μζημκμιζηά μθέθδ, ζδίςξ οπυ ημ πνίζια 

ηδξ έβηνζζδξ ηςκ ΓΠΥΑ απυ ηδκ ΔΔ βζα ηζξ εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ. ηδκ 

ένεοκα ημο ιεθέηδζε υηζ ηα δζεεκςξ πθεμκ ακαβκςνζζιεκα Πνμηοπα πνδιαημμζημκμιζηδξ 

πθδνμθμνδζδξ (IAS/IFRS ή US-GAAP) ιπμνμφκ κα ιεζχζμοκ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο. ηυπμξ 

ηδξ ιεθέηδξ ήηακ κα δζενεοκδεμφκ ηα δοκδηζηά μζημκμιζηά μθέθδ απυ ηδκ ζηναηδβζηή αοηή, 

ακαθφμκηαξ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιέζα απυ ηδ πνήζδ 

δζαεέζζιςκ ιεευδςκ οπμθμβζζιμφ. ηδκ ιεθέηδ αοηή πνδζζιμπμζήεδηακ βενιακζηεξ 

επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα παναπάκς πνυηοπα. Σα ζημζπεία απυ ηδκ πενίμδμ 

1993-2002 δεκ ηεηιδνζχκμοκ ημ παιδθυηενμ ακαιεκυιεκμ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ βζα 

ηζξ επζπεζνήζεζξ πμο εθανιυγμοκ ηα πνυηοπα (IAS/IFRS ή US-GAAP). Απυ ημ 2002-2006 μζ 

ακαθφζεζξ έδεζλακ υηζ ημ ακαιεκυιεκμ ηυζημξ ηςκ ζδζςκ ηεθαθαζςκ, θαίκεηαζ κα έπεζ αολδεεί 

ιε ηδ πνήζδ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ θμβζζηζηχκ πνμηφπςκ.  

Ένεοκεξ έπμοκ  βίκεζ πάκς ζημ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ημοξ θυνμοξ, υπςξ ηςκ 

Dhaliwal et al. (2005) ηαζ ηςκ Dhaliwal et al. (2006). Ζ πνχηδ ένεοκα αθμνμφζε ημοξ 

θυνμοξ ιενίζιαημξ ηαζ ημ ηυζημξ ηςκ ζδζςκ ηεθαθαίςκ ηαζ δ δεφηενδ ένεοκα αθμνυοζε ημοξ 

θυνμοξ, ηδ ιυπθεοζδ ηαζ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. 

Πμθθέξ ειπεζνζηέξ ιεθέηεξ έπμοκ αζπμθδεεί ιε ηδκ  πμζυηδηα ηςκ δδιμζζεφζεςκ ηαζ 

ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο, υπςξ μζ Easley ηαζ  O’Hara (2004) ηαζ Lambert (2006 ηαζ 2007) ηαζ 

ζοιπένακακ υηζ δ ορδθυηενδ πμζυηδηα ζηδ θμβζζηζηή πθδνμθυνδζδ μδδβεί ηαζ ζε ιείςζδ 

ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο ηαζ ζε αφλδζδ ηςκ ηενδχκ ηδξ επζπείνδζδξ.  Οζ Easley ηαζ  O’Hara 

(2004) ιεθέηδζακ ημκ νυθμ ηςκ πθδνμθμνζχκ πμο επδνεάγμοκ ημ ηυζημξ ημο ηεθαθαίμο ηςκ 

επζπεζνήζεςκ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα έδεζλακ υηζ οπάνπεζ δζαθμνά ζηδ ζφκεεζδ ηςκ 

δδιμζζεφζεςκ, ακάιεζα ζηδ δδιυζζα ηαζ ζδζςηζηή πθδνμθμνία, ηαζ πςξ επδνεάγμοκ ημ 

ηυζημξ ηεθαθαίμο, ιε ημοξ επεκδοηέξ κα απαζημφκ ορδθυηενδ απυδμζδ βζα κα δζαηδνμφκ ηα 

απμεέιαηα ιε ιεβαθφηενδ ζδζςηζηή πθδνμθυνδζδ. Αοηή δ ορδθυηενδ απυδμζδ πνμηφπηεζ 

επεζδή εκδιενςιέκμζ επεκδοηέξ ιπμνμφκ ηαθφηενα κα αθθάλμοκ ημ πανημθοθάηζμ ημοξ χζηε  
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κα εκζςιαηχζμοκ κέεξ πθδνμθμνίεξ ηαζ μζ ιδ εκδιενςιέκμζ επεκδοηέξ ανίζημκηαζ ζε 

ιεζμκεηηζηή εέζδ. Όηακ ανζζηυιαζηε ζε ζζμννμπία, δ πμζυηδηα ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ 

πθδνμθμνζχκ επδνεάγμοκ ηζξ ηζιέξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ.  ηδκ ένεοκα αοηή μζ 

Easley ηαζ  O’Hara ζοιπένακακ υηζ μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημ ηυζημξ 

ηεθαθαίμο ημοξ επζθέβμκηαξ παναηηδνζζηζηά υπςξ μζ θμβζζηζηέξ εεναπείεξ, δ ηάθορδ ηςκ 

ακαθοηχκ ηαζ ιζηνμδζανενχζεζξ ζηδκ αβμνά.  

ηδ ζοκέπεζα μζ Botosan, Plumlee, ηαζ  Xie (2004) ελέηαζακ ημκ νυθμ ηδξ αηνίαεζαξ 

ηςκ πθδνμθμνζχκ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ημο ηυζημοξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, υπμο ανήηακ ιζα 

ακηίζηνμθδ ζπέζδ ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο ηαζ ηδξ αηνίαεζαξ ηςκ δδιυζζςκ 

πθδνμθμνζχκ εκχ οπάνπεζ εεηζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο ηαζ ηδξ αηνίαεζαξ 

ηςκ ζδζςηζηχκ πθδνμθμνζχκ. Άθθεξ ένεοκεξ πμο έπμοκ βίκεζ πάκς ζημ ηυζημξ ηεθαθαίμο 

είκαζ ηςκ Gode ηαζ Mohanram (2003), μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ ιμκηέθμ Ohlson–

Juettner ενεφκδζακ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο, ηςκ Gebhardt et al. (2001), μζ μπμίμζ πνμζπάεδζακ 

κα εηηίιδζμοκ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ιέζς εκαθθαηηζηχκ ιεευδςκ, υπςξ ηδ 

ιέεμδμ πνμελμθθδιέκμο οπυθμζπμο εζζμδήιαημξ (discounted residual income model, RIM) 

ηαζ αβμναίεξ ηζιέξ (market prices). Οζ Botosan ηαζ Plumlee (2002) ιεθέηδζακ ηδκ ζπέζδ ημο 

πνμζδμηχιεκμο ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηνζχκ ηφπςκ δδιμζίεοζδξ. Οζ ηφπμζ αοημί 

ήηακ δ εηήζζα έηεεζδ, ηνζιδκζαίεξ ηαζ άθθεξ δδιμζζεοιέκεξ εηεέζεζξ ηαζ ζπέζεζξ επεκδοηχκ. 

Οζ Leuz ηαζ Verrecchia (2000) έηακακ ιζα ένεοκα ζημ πςξ μζ επζπεζνήζεζξ ιπμνμφκ  κα 

αολήζμοκ ηα επίπεδα πθδνμθυνδζδξ εάκ ιεζχζμοκ ηδκ αζοιιεηνία ηδξ πθδνμθμνδζδξ ζημ 

ηυζημξ ηεθαθαίμο ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

Ζ Botosan (1997) οπμζηήνζλε υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ημο επζπέδμο δδιμζίεοζδξ 

(disclosure level) ηαζ ημο ηυζημοξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ (cost of equity capital)  είκαζ 

δφζημθμ κα πνμζδζμνζζηεί πμζμηζηά ηαζ δ ένεοκα ααζίγεηαζ πάκς ζε έκα δείβια απυ 122 

επζπεζνήζεζξ. Ζ Botosan ζοιπένακε υηζ μζ επζπεζνήζεζξ πμο πνμζεθηφμοκ δ ακάθοζδ κμιζημφ 

πθαζζίμο είκαζ παιδθή, ηυηε ιεβαθφηενμ επίπεδμ δδιμζίεοζδξ (disclosure) ζπεηίγεηαζ ιε ημ 

παιδθυ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Αηυιδ, βζα ηζξ  επζπεζνήζεζξ ιε ορδθυ ακαθοηζηυ ζε 

ζοκέπεζα, ηα απμηεθέζιαηα δε δείπκμοκ ηάπμζα ζπέζδ ιεηαλφ ημο επζπέδμο δδιμζίεοζδξ ηαζ 

ημο ηυζημοξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. 

Ζ ιεθέηδ ηςκ Fama ηαζ French (1997) αθμνμφζε ημ αζμιδπακζηυ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ, υπμο ααζίζηδηακ ζημ CAPM ηαζ δ εηηίιδζδ ημοξ ήηακ υηζ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ είκαζ ακαηνζαέξ, ζφιθςκα ιε ηα ζημζπεία ημοξ. Οζ Diamond ηαζ Verrecchia 

(1991) ακέθοζακ ηδκ επζννμή πμο έπεζ δ πθδνμθυνδζδ ζηδ νεοζηυηδηα. Πζμ ζοβηεηνζιέκα 

ελέηαζακ ημκ ηνυπμ πμο δ απμηάθορδ δδιυζζςκ πθδνμθμνζχκ, βζα κα ιεζχζμοκ ηδκ 

αζοιιεηνία ηςκ πθδνμθμνζχκ, ιπμνεί κα ιεζχζεζ ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο ηδξ επζπείνδζδξ, 

πνμζεθηφμκηαξ αολδιέκδ γήηδζδ απυ ιεβάθμοξ επεκδοηέξ.  

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ πνχηεξ ένεοκεξ πμο έβζκακ ήηακ ηςκ Lintner (1963) πμο ιεθέηδζε 

ημ ηυζημξ ηεθαθαίμο ηαζ ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή πνδιαημδυηδζδ ηδξ εηαζνζηήξ ακάπηολδξ ηςκ 

Ohlson (1995), Gordon ηαζ Gould (1978) ηαζ Pástor ηαζ Stambaugh (1999), μζ μπμίμζ 

ιεθέηδζακ ημ ηυζημξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ.  

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSw-mZnq3XAhVKXBoKHR9-DuIQFghWMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sciepub.com%2Freference%2F135107&usg=AOvVaw2xqVG1X1cZ-w9Zm4pkLpsK
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2.3. οιπενάζιαηα 

 

Πμθθμί ενεοκδηέξ ιεθέηδζακ ηα ίδζα ηεθάθαζα απυ ηζξ ανπέξ ημο ’70 ιέπνζ ηαζ 

ζήιενα, ηονίςξ πάκς ζηδ ζπέζδ ημο ηυζημοξ ηεθαθαίμο ηαζ ημο επζπέδμο δδιμζίεοζδξ. 

Ονζζιέκεξ απυ ηζξ ένεοκεξ έδεζλακ υηζ δ ζπέζδ ιεηαλφ ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ 

δδιμζίεοζδξ έπεζ εεηζηή ζπέζδ, εκχ ηάπμζεξ άθθεξ παναηήνδζακ ημ ακηίεεημ. Σα 

απμηεθέζιαηα ηςκ ενεοκχκ ηδκ ηεθεοηαία ηνζεηία, δδθαδή απυ ημ πνμκζηυ δζάζηδια 

οπμπνεςηζηήξ οζμεέηδζδξ ηςκ Γ.Π.Υ.Α. ιέπνζ ζήιενα, έδεζλακ υηζ οπάνπεζ ανκδηζηή ζπέζδ 

ιεηαλφ ηδξ οπμπνεςηζηήξ οζμεέηδζδξ ηςκ Γ.Π.Υ.Α. ηαζ ημο ηυζημοξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Οζ 

πχνεξ πμο έπμοκ οζμεεηήζεζ ηα Γ.Π.Υ.Α. είπακ παιδθυηενμ ηυζημξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ζε 

ζπέζδ ιε ηζξ πχνεξ πμο δεκ είπακ οζμεεηήζεζ ηα Γ.Π.Υ.Α. Αοηυ ιπμνεί κα μθείθεηαζ, 

ζφιθςκα ιε ηζξ παναπάκς ένεοκεξ, ζηδκ ζζπονή κμιζηή επζαμθή ηάπμζςκ πςνχκ. Σέθμξ, μζ 

ιεηααμθέξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ θάκδηε υηζ πνμένπμκηαζ απυ επζπεζνδζζαηή ηαζ μζημκμιζηή 

δναζηδνζυηδηα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

10 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 
 

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

 

3.1.  Δζζαβςβή 

 

 Σμ πανυκ ηεθάθαζμ αζπμθείηαζ ιε ημ κυιμ 2190/1920 πμο αθμνά ηζξ ακχκοιεξ 

εηαζνίεξ. ημπυξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ηεθαθαίμο είκαζ κα ιαξ δχζεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ 

ζζημνζηή ελέθζλδ ηςκ ακχκοιςκ εηαζνζχκ, ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ ημο κυιμο ηαζ ηςκ βεκζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ ακχκοιςκ εηαζνζχκ. 

 

3.2. Ηζημνζηή ελέθζλδ ακχκοιςκ εηαζνζχκ ηαζ ημο Κ.Ν. 2190/1920 

 

Οζ πνχηεξ ιμνθέξ ακχκοιςκ εηαζνζχκ, πμο είπακ ςξ ζημπυ ηδκ εηιεηάθθεοζδ 

απμζηζχκ, ειθακίζηδηακ ημκ 17
μ
 αζχκα υπςξ δ Οθθακδζηή εηαζνία ηςκ ακαημθζηχκ Ηκδζχκ ημ 

1602. Ζ ζφζηαζδ ηςκ εηαζνζχκ αοηχκ βζκυηακ ιε πμθζηεζαηή πνάλδ, ημ θεβυιεκμ octroi, 

παναπςνμφκηακ ζηζξ εηαζνίεξ αοηέξ ηαζ ηονζανπζηά δζηαζχιαηα αθθά είπακ πενζζζυηενμ 

παναηηήνα δδιυζζμο δζηαίμο. Σμκ 18
μ
 αζχκα μζ εηαζνίεξ αοηέξ θαίκεηαζ υηζ άνπζζακ κα 

δναζηδνζμπμζμφκηαζ ηαζ ζε άθθμοξ ημιείξ, υπςξ ζηδ αζμιδπακία ηαζ ζημ ειπυνζμ.  

Σμκ 18
μ
 αζχκα υιςξ μ βαθθζηυξ ειπμνζηυξ ηχδζηαξ εζζήβαβε ηζξ πνχηεξ κμιμεεηζηέξ 

νοειίζεζξ βζα ηζξ ακχκοιεξ εηαζνίεξ, ηαηανβχκηαξ ημ octroi. Γζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ ακχκοιδξ 

εηαζνίαξ ήηακ απαναίηδηδ δ πμνήβδζδ άδεζαξ ηαζ δ έβηνζζδ ημο ηαηαζηαηζημφ απυ ηδ 

Γζμίηδζδ (δζμζηδηζηυ ζφζηδια). Σα επυιεκα πνυκζα ημ δζμζηδηζηυ ζφζηδια ηαηανβήεδηε ηαζ 

ακηζηαηαζηάεδηε απυ ημ ηακμκζζηζηυ ζφζηδια. ημ ηακμκζζηζηυ ζφζηδια ίδνοζδξ ηδξ 

ακχκοιδξ εηαζνίαξ δεκ ήηακ απαναίηδηεξ μζ πνμοπμεέζεζξ πμο ίζποακ ζημ δζμζηδηζηυ 

ζφζηδια ίδνοζδξ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, αθθά έπνεπε κα ηδνδεμφκ μζ ηοπζηέξ πνμοπμεέζεζξ 

πμο πνμέαθεπε μ κυιμξ. ημ κέμ ζφζηδια αζηείηαζ μ έθεβπμξ κμιζιυηδηαξ ηαζ υπζ 

ζημπζιυηδηαξ ηδξ ίδνοζδξ (Ρυηαξ, 2012). 

Ο κυµμξ πμο μνίγεζ ημοξ υνμοξ, ηζξ πνμτπμεέζεζξ ηαζ ημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηςκ 

ακχκοιςκ εηαζνίςκ είκαζ μ κυιμξ 2190/1920. Ο κυιμξ 2190/1920, μ μπμίμξ ηέεδηε ζε ζζπφ 

30.06.1920, απμηεθεί ημ εειέθζμ ημο δζηαίμο ηςκ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ιέπνζ ζήιενα έπεζηα απυ έκα ζφκμθμ ηνμπμπμζήζεςκ ζε μνζζιέκα άνενα ημο. Σμ γήηδια ηδξ 

θμβζζηζηήξ ακηζιεηχπζζδξ ηςκ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ επζδέπηδηε πθήεμξ ηνμπμπμζήζεςκ εχξ 

ηδκ εθανιμβή ημο κέμο κυιμο 2190/1920. Κάπμζεξ απυ ηζξ ηνμπμπμζήζεζξ πμο έβζκακ ήηακ μ 

κυιμξ 5076/1931 «πενί ακςκφιςκ εηαζνζχκ ηαζ ηναπεγχκ», μ κυιμξ 1644/1951 «πενί 

ηονχζεςξ, ηνμπμπμζήζεςξ ηαζ ζοιπθδνχζεςξ ημο ΑΝ 1527/1950 ηαζ μ κυιμξ 4237/1962 
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«πενί ηνμπμπμζήζεςξ ηαζ ζοιπθδνχζεςξ ημο κ.2190/1920 πενί ακςκφιςκ εηζανζχκ ηαζ 

άθθςκ ηζκχκ δζαηάλεςκ». Ονζζιέκεξ απυ ηζξ πζμ πνυζθαηεξ ηνμπμπμζήζεζξ είκαζ μ Ν. 

3604/2007, μ Ν. 3576/2009, μ Ν. 3763/2010, μ Ν. 3884/2010, μ Ν. 3867/2010, μ Ν. 

4072/2012, μ Ν. 4308/2014 (Αθελακδνίδμο, 2012, Ρυηαξ, 2012). 

Με ηζξ πνυζθαηεξ αθθαβέξ πμο έβζκακ ζημκ Κ.Ν. 2190/1920 ιζα ααζζηή ηνμπμπμίδζδ 

ήηακ ημο Ν. 4038/2014 πμο αθμνά ηα Δθθδκζηά Λμβζζηζηά Πνυηοπα. Ζ αθθαβή αοηή 

οπμπνέςζε  ηζξ Ακχκοιεξ εηαζνίεξ κα εθανιυζμοκ ημ ζοβηεηνζιέκμ κυιμ ζηα μζημκμιζηά 

ζημζπεία (ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηδκ Καεανή Θέζδ). Tα ίδζα ηεθάθαζα (ηαεανή εέζδ) 

πνμηφπημοκ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 16 ημο 

Ν.4308/2014.  Ο κυιμξ πενζθαιαάκεζ ηα θμβζζηζηά ανπεία ηδξ εηαζνίαξ, ηα παναζηαηζηά 

πςθήζεςκ, ηζξ ανπέξ ζφκηαλδξ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ (Καηάζηαζδ 

απμηεθεζιάηςκ, ζζμθμβζζιυξ, ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, ηαηάζηαζδ 

πνδιαημνμχκ, πνμζάνηδια), ηζξ εκμπμζδιέκεξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ,  ημοξ 

ηακυκεξ επζιέηνδζδξ ηαζ  ηζξ ζδιεζχζεζξ.
1
 

3.3. Υαναηηδνζζηζηά ακχκοιδξ εηαζνίαξ 

 

Ζ ακχκοιδ εηαζνία ακήηεζ ζηζξ ηεθαθαζμοπζηέξ εηαζνίεξ ιε δζηή ηδξ κμιζηή οπυζηαζδ 

ηαζ είκαζ ειπμνζηή, αηυιδ ηαζ υηακ δεκ αζηεί ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα. Ζ Ακχκοιδ Δηαζνία 

ηαηά ηδ ζφζηαζδ ηδξ, δδθαδή ηδκ ηαηαπχνζζή ηδξ ζημ Μδηνχμ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ, 

απμηηά ηαζ κμιζηή πνμζςπζηυηδηα αθθά ηαζ ειπμνζηή οπυζηαζδ. Όζμκ αθμνά ηα πνέδ ηδξ 

εηαζνίαξ, δ εοεφκδ ακήηεζ ιυκμ ζηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ ίδζαξ. ηδκ ίδνοζδ ηδξ 

ακχκοιδξ εηαζνίαξ ιπμνεί κα ζοιιεηέπμοκ πενζζζυηενα πνυζςπα ή ιυκμ έκα πνυζςπμ 

(ιμκμπνυζςπδ Α.Δ.). Ζ ιμκμπνυζςπδ Α.Δ. αθμνά ιυκμ έκακ ζδνοηή ηδξ εηαζνίαξ, ζημκ 

μπμίμ ακήημοκ υθεξ μζ ιεημπέξ  (Άνενμ 1, Κ.Ν. 2190/1920). 

Όζμκ αθμνά ηδκ ίδνοζδ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, βίκεηαζ ιέζς εκυξ δδιυζζμο εββνάθμο ημ 

θεβυιεκμ ηαηαζηαηζηυ, ημ μπμίμ ζοκηάζζεηαζ ηαζ ηνμπμπμζείηαζ απυ ημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ. Ζ έβηνζζδ βζα ηδκ ίδνοζδ ηδξ ακςκοιδξ εηαζνίαξ ηαζ ημο ηαηαζηαηζημφ βίκεηαζ 

απυ ημκ Τπμονβυ Ακάπηολδξ ή απυ ηδκ ανιυδζα Ανπή πμο αθμνά ημκ ζοβηεηνζιέκμ κυιμ, μζ 

μπμίμζ είκαζ οπμπνεςιέκμζ κα εβηνίκμοκ ηδκ ίδνοζδ ηδξ εηαζνίαξ, εάκ ηαζ ιυκμ ημ 

ηαηαζηαηζηυ είκαζ ζφιθςκμ ιε ημοξ κυιμοξ  (Άνενμ 2 ηαζ 4,  Κ.Ν. 2190/1920). 

 

Σμ ηαηαζηαηζηυ πενζθαιαάκεζ ηα ελήξ
2
:   

 

 ηδκ επςκοιία ηδξ εηαζνίαξ. 

 Δπςκοιία είκαζ ημ υκμια πμο ηαηέπεζ ηάεε εηαζνία ηαζ πνδζζιμπμζείηαζ ηαηά ηδκ 

ειπμνζηή δναζηδνζυηδηα ηδξ εηαζνίαξ. Τπάνπεζ δ δοκαηυηδηα δ επςκοιία ηδξ 

ακχκοιδξ εηαζνίαξ κα πενζθαιαάκεζ ημ μκμιαηεπχκοιμ ηςκ ζδνοηχκ, πςνίξ υιςξ κα 

ηαοηίγεηαζ ιε ηδκ επςκοιία άθθδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ 

                                                           
1
 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 

2
 Άνενμ 2 Κ.Ν. 2190/1920. 
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ιεβάθμ εφνμξ ζηα ακηζηείιεκα ηςκ ενβαζζχκ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, είκαζ δοκαηυκ δ 

επςκοιία κα πνμένπεηαζ απυ ηα ηονζυηενα ακηζηείιεκα ηδξ. ηδκ πενίπηςζδ πμο 

επέθεεζ ιζα αθθαβή ζηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, δεκ ζοκεπάβεηαζ ηαζ 

αθθαβή ζηδκ επςκοιία.  

 ημκ ζημπυ ηδξ,  

 ηδκ έδνα. 

Ζ έδνα ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ μνίγεηαζ μ Γήιμξ ή δ ημζκυηδηα ηδξ Δθθδκζηήξ 

Δπζηναηείαξ.  

 ηδ δζάνηεζα. 

 Ζ δζάνηεζα ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ δεκ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ημκ κυιμ ηαζ δ ακαβναθή 

ηδξ ζημ ηαηαζηζηυ είκαζ ζοκήεςξ πάκς απυ πεκήκηα έηδ (50). 

 ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ. 

 Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαηααάθθεηαζ απυ ημοξ ζδνοηέξ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ ηαηά 

ηδκ ίδνοζδ ηδξ εηαζνίαξ είηε ηιδιαηζηά είηε μθυηθδνμ ημ πμζυ. Σμ πμζυ δεκ πνέπεζ 

κα είκαζ παιδθυηενμ ηςκ είημζζ ηεζζάνςκ πζθζάδςκ εονχ (24.000€) (Πενάηδξ, 2014). 

 ηζξ ιεημπέξ. 

 Σα ζημζπεία ηςκ ιεημπχκ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ ακαθένμκηαζ ζημ 

είδμξ, ημκ ανζειυ, ηδκ μκμιαζηζηή αλία ηαζ ηδκ έηδμζή ημοξ. 

 ηα υνβακα ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ αοηχκ ιε ημοξ ηνίημοξ, υπςξ ημ δζμζηδηζηυ 

ζοιαμφθζμ, δ βεκζηή ζοκέθεοζδ, μζ εθεβηηέξ. 

 ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ εηαζνίαξ. 

Πνμζδζμνίγεηαζ ημ πνμκζηυ δζάζηδια ημο ηθεζζίιαημξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

ηαεχξ ηαζ μ ηνυπμξ δζάεεζδξ ηενδχκ ηδξ εηαζνίαξ ζφιθςκα ιε ημκ κυιμ 2190/1920 

(Νεβηάηδξ, 2016). 

 μ ηνυπμξ δζακμιήξ ηςκ ηενδχκ ηαζ  

 δ θφζδ ηαζ εηηαεάνζζδ ηδξ εηαζνίαξ.  

Πνμζδζμνίγμκηαζ υθα ηα ζημζπεία πμο αθμνμφκ ημ ηέθμξ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ. Οζ 

θυβμζ είκαζ είηε πηχπεοζδ, είηε ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, είηε ιε ημζκή απυθαζδ ηςκ 

εηαίνςκ, είηε ιε απυθαζδ ημο δζηαζηδνίμο (Πενάηδξ, 2014). 

 

3.4. Γδιμζζυηδηα 

  

Σα παναπάκς ζημζπεία είκαζ ακαβηαίμ κα ακαβνάθμκηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ ηαζ κα 

δδιμζζεφμκηαζ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 7α ημο Νυιμο 2190/1920
3
. Οπμζαδήπμηε ηνμπμπμίδζδ 

βίκεζ ιε απυθαζδ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο πνέπεζ κα δδιμζζεφεηαζ. Ζ δδιμζζυηδηα ηδξ 

Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ έπεζ ζημπυ κα εκδιενχζεζ ημοξ ζοκαθθαζζυιεκμοξ ιε ηδκ εηαζνία, ημοξ 

ιεθθμκηζημφξ ιεηυπμοξ ηαζ ηδ δζαθάκεζα ηδξ εηαζνίαξ. Δπζπθέμκ εηηυξ απυ ημ ηαηαζηαηζηυ 

είκαζ οπμπνεςηζηυ κα δδιμζζεφμκηαζ μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ, υπςξ μζ εηήζζεξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ηαεχξ ηαζ μζ θμβζζηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ Σναπεγχκ (Ηζμθμβζζιυξ, 

απμηεθέζιαηα πνήζεςξ, πίκαηαξ δζάεεζδξ απμηεθεζιάηςκ ηαζ ημ πνμζάνηδια), δ 

                                                           
3 Δ. Πενάηδξ (2014) ζεθ 309 
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βκςζημπμίδζδ βζα ηδκ πζζημπμίδζδ ηδξ ηαηααμθήξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαηά ηδκ 

ίδνοζδ ηδξ εηαζνίαξ ή ηαηά ηδκ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, μπμζαδήπμηε απυθαζδ βζα 

ιεηααμθή ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο (ιείςζδ ή αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο). ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο εα πνέπεζ κα βίκμοκ βκςζηά ημ κέμ 

ηεθάθαζμ,μ ανζειυξ, ημ είδμξ, δ μκμιαζηζηή αλία, μζ υνμζ έηδμζήξ ηαζ μ ζοκμθζηυξ ανζειυξ 

ηςκ ιεημπχκ. 

Ζ δζαδζηαζία βζα ηδκ ζφζηαζδ ηδξ Ακχκοιδξ εηαζνίαξ βίκεηαζ ιέζς ηδξ Τπδνεζίαξ Μζαξ 

ηαζδξ (ΤΜ). Γζα ηδκ εκένβεζα αοηή είκαζ οπεφεοκμζ ελ μθμηθήνμο μζ ζοιαμθαζμβνάθμζ 

πμο εηηεθμφκ μπμζαδήπμηε πνάλδ, αθμφ πνχηα ελμοζζμδμηδεμφκ απυ ημοξ ζδνοηέξ-ιεηυπμοξ 

ηδξ εηαζνίαξ.
4
 

1. Ανπζηά μ ζοιαμθαζμβνάθμξ οπμαάθθεζ υθα ηα απαναίηδηα δζηαζμθμβδηζηά ζηδκ 

Τπδνεζία Μζαξ ηάζδξ.  

2. ηδ ζοκέπεζα ηαηααάθθμοκ μζ ζδνοηέξ-ιέημπμζ ζημ ζοιαμθαζμβνάθμ ηα πμζά πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ ζφζηαζδ ηα μπμία είκαζ
5
:  

 Σμ Γναιιάηζμ Κυζημοξ φζηαζδξ Δηαζνείαξ, ημ μπμίμ ηαηααάθθεηαζ ιεηά ηδκ 

οπμαμθή ηαζ ημκ έθεβπμ ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ. 

 Κυζημξ εββναθήξ ζημ Δπζιεθδηήνζμ. 

 Σμ ηέθμξ ηαηαπχνδζδξ ζημ Γεκζηυ Διπμνζηυ Μδηνχμ (Γ.Δ.ΜΖ), ημ μπμίμ 

ηαηααάθθεηαζ πνζκ απυ ηδκ ηαηαπχνδζδ ηδξ εηαζνείαξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. 

 Σμ ηυζημξ εββναθήξ ζημ επζιεθδηήνζμ, ημ μπμίμ ηαηααάθθεηαζ πνζκ απυ ηδκ 

ηαηαπχνδζδ ηδξ εηαζνείαξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. 

 Σέθμξ οπέν ηδξ Δπζηνμπήξ Ακηαβςκζζιμφ, ημ μπμίμ ημ μπμίμ ηαηααάθθεηαζ πνζκ 

απυ ηδκ ηαηαπχνδζδ ηδξ εηαζνείαξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. 

Δπζζηνμθή ηςκ παναπάκς πμζχκ πμο ηαηααθήεδηακ, εηηυξ ημο Γναιιάηζμο Κυζημοξ 

φζηαζδξ Δηαζνίαξ, βίκμκηαζ ιυκμ ζηδκ παναηάης πενίπηςζδ. Δλαζηίαξ θυβςκ πμο 

ζοκηνέπμοκ ζημ πνυζςπμ ηςκ εηαίνςκ δ ζφζηαζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ δ 

ηαηαπχνδζδ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. δεκ είκαζ εθζηηή ηυηε δ επζζηνμθή ημο ζοκμθζημφ πμζμφ βίκεηαζ 

ιέζα ζημ πνμκζηυ πενζεχνζμ ηςκ ηνζάκηα (30) διενχκ, υπμο λεηζκάεζ απυ ηδκ επυιεκδ ηδξ 

θήλδξ πνμεεζιίαξ πμο πνμαθέπεηαζ απυ ηδκ εεναπεία ηςκ εθθείρεςκ (ςξ επυιεκδ μνίγεηαζ δ 

επυιεκδ ενβάζζιδ διένα). Ζ επζζηνμθή ημο πμζμφ, δδθαδή δ ηαηάεεζδ ημο, βίκεηαζ ζημκ 

ηναπεγζηυ θμβανζαζιυ πμο έπεζ μνζζηεί απυ ημοξ ζδνοηέξ ηδξ εηαζνίαξ ή ημ ζοιαμθαζμβνάθμ 

πμο έπμοκ μνίζεζ μζ ζδνοηέξ ηαηά ηδκ οπμαμθή ηςκ δζηαζμθμβδηζηχκ ζηδκ Τπδνεζία Μζαξ 

ηάζδξ. (Άνενμ 7α,  Κ.Ν. 2190/1920). 

3. ηδ ζοκέπεζα μ ζοιαμθαζμβνάθμξ πνμααίκεζ ζηζξ παναηάης εκένβεζεξ
6
: 

 Αίηδζδ πνμεθέβπμο Δπςκοιίαξ ηαζ Γζαηνζηζημφ Σίηθμο ηαζ Καηαπχνδζδξ αοηχκ 

ζημ Δπζιεθδηήνζμ 

                                                           
4
 Δ. Πενάηδξ (2014) ζεθ 331 

5
  ttp://www.acci.gr/acci/articles/article.jsp?categoryid=322&context=103&globalid=18450&articleid=8345 

6
 Υ. Νεβηάηδξ (2016) ζεθ 365-366. 
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 Αίηδζδ Δββναθήξ ζημ μζηείμ Δπζιεθδηήνζμ 

 Αίηδζδ Καηαπχνζζδξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. 

 Αίηδζδ πμνήβδζδξ Ακηίβναθμο Φμνμθμβζηήξ Δκδιενυηδηαξ ηςκ ζδνοηχκ, εθυζμκ 

δεκ πνμζημιίγεηαζ  

 Αίηδζδ βζα ηδ Υμνήβδζδ Ανζειμφ Φμνμθμβζημφ Μδηνχμο, ζημοξ ζδνοηέξ ηδξ 

εηαζνείαξ πμο δεκ δζαεέημοκ ηαζ ζηδκ εηαζνεία ιεηά ηδ ζφζηαζή ηδξ  

 Αίηδζδ βζα απμζημθή ακαημίκςζδξ πνμξ ημοξ ανιυδζμοξ αζθαθζζηζημφξ 

μνβακζζιμφξ ηδξ ζφζηαζδξ ηδξ ΑΔ  

 Αίηδζδ βζα απμζημθή ηςκ ζημζπείςκ ηςκ ιεθχκ ημο Γζμζηδηζημφ οιαμοθίμο 

ζημοξ μνβακζζιμφξ ημζκςκζηήξ αζθάθζζδξ. Σα ιέθδ εα πνέπεζ κα είκαζ ηαζ 

ιέημπμζ ιε πμζμζηυ άκς ημο 3%. 

 

4. Ο ζοιαμθαζμβνάθμξ ζοκηάζζεζ ακαημίκςζδ βζα ηδ ζφζηαζδ Α.Δ. ηδκ μπμία 

απμζηέθθεζ δθεηηνμκζηά πνμξ ημ Δεκζηυ Σοπμβναθείμ βζα ηδ δδιμζίεοζδ ηδξ ζημ 

θφθθμ ηδξ Δθδιενίδαξ ηδξ Κοαένκδζδξ, ζημ Σεφπμξ Ακςκφιςκ Δηαζνζχκ ηαζ 

Δηαζνζχκ Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ. 

5. Απεοεφκεηαζ ζημκ Ονβακζζιυ Αζθάθζζδξ Δθεφεενςκ Δπαββεθιαηζχκ (Ο.Α.Δ.Δ.), 

υπμο θαιαάκεζ αζθάθζζδ βζα ημοξ εηαίνμοξ πμο απαζηείηαζ. 

6. Απμζηέθθεζ ζημ Τπμονβείμ Οζημκμιζηχκ ηα απαζημφιεκα δζηαζμθμβδηζηά βζα ηδκ 

πμνήβδζδ ημο ΑΦΜ ηδξ εηαζνίαξ. 

7. Απμζηέθθεζ αίηδια εββναθήξ ηδξ εηαζνίαξ ζηα Μδηνχα ημο ανιμδίμο Δπζιεθδηδνίμο 

8. Καηαπςνεί ημκ ΑΦΜ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνείαξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. 

9. Υμνδβεί αεααίςζδ μθμηθήνςζδξ ηδξ δζαδζηαζίαξ ζφζηαζδξ ηαζ ηδκ απμζηέθθεζ ζηδ 

Γζεφεοκζδ Διπμνίμο ηδξ Πενζθένεζαξ. 

Όηακ μθμηθδνςεμφκ μζ παναπάκς εκένβεζεξ, ηυηε δ εηαζνία εεςνείηαζ υηζ έπεζ δζηή ηδξ 

κμιζηή οπυζηαζδ ηαζ ιπμνεί κα αζηήζεζ δναζηδνζυηδηα. Δάκ δ εηαζνία δεκ έπεζ ηαηαπςνδεεί 

ζημ Γ.Δ.ΜΖ. ηυηε δ εηαζνία εεςνείηαζ υηζ είκαζ ακοπυζηαηδ ςξ Α.Δ (Νεβηάηδξ, 2016). 

 

3.5. οιπενάζιαηα 

 

 Ο κυιμξ βζα ηζξ ακχκοιεξ εηαζνίεξ έπεζ ηνμπμπμζδεεί ανηεηέξ θμνέξ, θυβς ηςκ 

ζοκεπχκ αθθαβχκ ζημκ ηυζιμ ηςκ επζπεζνήζεςκ ιε ζημπυ μζ εηαζνίεξ κα ιπμνέζμοκ κα 

θεζημονβήζμοκ απμηεθεζιαηζηυηενα ιε ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο. Οζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο κυιμο 

έπμοκ απθμπμζήζεζ ηαζ δζεοημθφκεζ ηζξ εηαζνίεξ ζημ ηνυπμ θεζημονβίαξ ημοξ, εκχ δ ηεθεοηαία 

ηνμπμπμίδζδ πμο αθμνά ημ κ. 4308/2014 δεκ έπεζ επζθένεζ αθθαβέξ ζηα βεκζηά 

παναηηδνζζηζηά ηδξ εηαζνίαξ μφηε ζημκ ηνυπμ δδιμζζυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ, αθθά αθμνά ηα 

μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ. Ο Ν. 4308/2014 πενί Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ 

Πνμηφπςκ οζμεεηήεδηε οπμπνεςηζηά απυ έκα ζφκμθμ δζαθμνεηζηχκ ιμνθχκ εηαζνζχκ, 

ακάιεζά ημοξ ηαζ δ ακχκοιδ εηαζνία.  

 



  

15 
 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ  

 

4.1. Δζζαβςβή 

  

 Ανπζηά εα βίκεζ ακαθμνά ζηδκ έκκμζα ηδξ ηαεανήξ εέζδξ, ζημ πενζεπυιεκυ ηδξ ηαζ εκ 

ζοκεπεία εα επζηεκηνςεμφιε ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ, ηονίςξ ζηδκ αφλδζδ ηαζ ιείςζδ ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ακηζπνμζςπεφεζ ημ ζφκμθμ ηςκ εζζθμνχκ ηςκ 

ιεημπχκ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ απυ ηδκ ίδνοζή ηδξ ηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα θεζημονβίαξ ηδξ 

εηαζνίαξ. ημπυξ είκαζ κα ακαθφζμοιε ηδ ζδιαζία ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαζ ηα παναηηδνζζηζηά 

ηδξ, δίκμκηαξ έιθαζδ ζημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ.  

Ο Ν. 4308/2014
7
, πμο οπμπνεχεδηακ κα οζμεεηήζμοκ μζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ, αθμνά 

ημκ ηνυπμ απεζηυκζζδξ ηςκ ζοκαθθαβχκ ζηα θμβζζηζηά αζαθία, ημκ ηνυπμ ηαηάνηζζδξ ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, κέεξ δζαηάλεζξ ιε ζημπυ ηδκ δζαπείνζζδ ηςκ θμβζζηζηχκ 

δεδμιέκςκ ιε πζμ απθυ ηνυπμ, αθθά ηαζ ηδκ πνμζανιμβή ημοξ ζηα δζεεκή πνυηοπα. Ο κυιμξ 

4308/2014 ηνμπμπμίδζε ημκ κ. 2190/1920  υζμκ αθμνά ηα θμβζζηζηά ζημζπεία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ, ακάιεζά ημοξ μ ζζμθμβζζιυξ ηαζ δ ηαεανή εέζδ ηςκ μζημκμιζηχκ 

ηαηαζηάζεςκ.  

 

4.2.  Ίδζα Κεθάθαζα 

 

Ζ πενζμοζία ηδξ εηαζνίαξ απμηεθείηαζ απυ ζημζπεία ημο Δκενβδηζημφ ηαζ ημο 

Παεδηζημφ, ηα μπμία απεζημκίγμκηαζ ζημκ Ηζμθμβζζιυ. Ηζμθμβζζιυξ μκμιάγεηαζ μ πίκαηαξ μ 

μπμίμξ ιαξ δείπκεζ ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζημκ μπμίμ ηαηαβνάθμκηαζ 

θμβζζηζηά υθα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ επζπείνδζδξ. Ο ζημπυξ ημο ζζμθμβζζιμφ είκαζ κα 

δχζεζ ζημοξ πνήζηεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ βκςζημπμζχκηαξ 

ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ εηαζνείαξ. Δίκαζ ζδιακηζηυ υθμζ μζ πνήζηεξ, ελςηενζημί ηαζ 

εζςηενζημί, κα βκςνίγμοκ πχξ κα πνδζζιμπμζμφκ, κα ακαθφμοκ ηαζ κα δζααάγμοκ έκακ 

Ηζμθμβζζιυ, ακελάνηδηα εάκ μ ηάεε πνήζηδξ ενιδκεφεζ ιε ημκ δζηυ ημο ηνυπμ ηδκ ακάθοζδ 

ηαζ ηδκ αλζμθυβδζδ ημο ζζμθμβζζιμφ (Πενάηδξ,2014). 

 

ημ εκενβδηζηυ απεζημκίγμκηαζ υθα εηείκα ηα ζημζπεία πμο ακήημοκ ζηδκ επζπείνδζδ 

ηα μπμία εα νεοζημπμζδεμφκ απυ ηδκ επζπείνδζδ ζε θζβυηενμ απυ έκα έημξ. ημ παεδηζηυ 

απεζημκίγμκηαζ μζ οπμπνεχζεζξ πμο έπεζ δ επζπείνδζδ πνμξ ημοξ ηνίημοξ. Ζ Καεανή Θέζδ ηδξ 

                                                           
7
 https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660 
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εηαζνίαξ είκαζ δ δζαθμνά ακάιεζα ζημ Δκενβδηζηυ ηαζ ηζξ Πνμαθέρεζξ ηαζ ηζξ Τπμπνεχζεζξ 

(Πενάηδξ, 2014). 

Σα Ίδζα Κεθάθαζα (Καεανή Θέζδ) ακήημοκ ζημ Παεδηζηυ ιένμξ ημο Ηζμθμβζζιμφ. Ο  Ν. 

4308/2014  πενί Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (Δ.Λ.Π.) ηαηήνβδζε ημ άνενμ 42β ημο 

Κ.Ν. 2190/1920 ιε απμηέθεζια ηα ίδζα ηεθάθαζα κα πνμηφπημοκ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 16 ημο Ν.4308/2014. Πζμ ακαθοηζηά δ Καεανή 

Θέζδ  πενζθαιαάκεζ ηα παναηάης ημκδφθζα
8
: 

 Καηααθδεέκ ηεθάθαζμ, ημ μπμίμ ζοιπενζθαιαάκεζ  

o ηδ δζαθμνά οπέν ημ άνηζμ απυ ηδκ έηδμζδ ηίηθςκ ημο πμζμφ 

o ηαηαεέζεζξ ζδζμηηδηχκ ιε ακέηηθδηδ δέζιεοζδ ηεθαθαζμπμίδζδξ εκηυξ 12 

ιήκεξ απυ ηδκ ηαηααμθή 

o  ίδζμζ ηίηθμζ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ 

 Γζαθμνέξ απυ ηδκ επζιέηνδζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ζηδκ 

εφθμβδ αλία  

o Γζαθμνέξ αλίαξ εκζςιάηςκ παβίςκ 

o Γζαθμνέξ αλίαξ δζαεέζζιςκ βζα πχθδζδ 

o Γζαθμνέξ αλίαξ ζημζπείςκ ακηζζηάειζζδξ ηαιεζαηχκ νμχκ 

 Απμεειαηζηά αάζεζ θμνμθμβζηχκ/ηαηαζηαηζημφ/άθθςκ κυιςκ 

 Απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ 

 Κένδδ ηαζ γδιίεξ απυ ηδ δζάεεζδ ή αηφνςζδ ζδίςκ ηίηθςκ, πμο ακαβκςνίγμκηαζ 

ηαηεοεείακ ζηδκ ηαεανή εέζδ ςξ λεπςνζζηυ ζημζπείμ, πνμζεεηζηά ή αθαζνεηζηά 

ακαθυβςξ. 

Όθα ηα παναπάκς ζημζπεία ηδξ ηαεανήξ εέζδξ, εηηυξ απυ ηα ηένδδ ή γδιίεξ απυ ηδ 

δζάεεζδ ή ηδκ αηφνςζδ ζδίςκ ηίηθςκ, ακαβκςνίγμκηαζ ανπζηά ηαζ επζιεηνχκηαζ 

ιεηαβεκέζηενα ζηα μκμιαζηζηά ημοξ πμζά, πμο έπμοκ θδθεεί ή ηαηααθδεεί.  Οπμζμδήπμηε 

ηυζημξ πμο ζπεηίγεηαζ άιεζα ιε ζημζπείμ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ παναημθμοεείηαζ αθαζνεηζηά 

ημο ζημζπείμο αοημφ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ, αθθζχξ ημ εκ θυβς πμζυ ακαβκςνίγεηαζ ςξ έλμδμ 

ζηδκ πενίμδμ πμο αθμνά.  Οπμζμδήπμηε ηένδμξ πμο ακαβκςνίγεηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ απυ 

ηδκ επζιέηνδζδ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ηαζ οπμπνεχζεςκ ζηδκ εφθμβδ αλία, δεκ ιπμνμφκ 

κα ηεθαθαζμπμζδεμφκ πνζκ πναβιαημπμζδεμφκ (Άνενμ 26 Ν. 4308/2014). 

Σα Ίδζα Κεθάθαζα, υπςξ ακαθέναιε πζμ πάκς, απμηεθμφκ ηδκ ηαεανή πενζμοζία ηδξ 

εηαζνείαξ αθθά ηαζ ηδκ οπμπνέςζδ ημο κμιζημφ πνμζχπμο πνμξ ημκ επζπεζνδιαηία ή ιέημπμ. 

Ζ Καεανή Θέζδ ιαξ δείπκεζ ζε ηζ ααειυ ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ δ επζπείνδζδ ζηζξ ηνέπμοζεξ 

οπμπνεχζεζξ ηδξ. Ανκδηζηή Καεανή Θέζδ ιπμνεί κα πνμηφρεζ υηακ δ εηαζνία δεκ ιπμνεί κα 

ηαθφρεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ εκενβδηζηυ ηδξ ηαζ αοηυ ζοκήεςξ έπεζ 

δοζιεκή απμηεθέζιαηα ζηδκ εηαζνίαξ, υπςξ ηδκ πηχπεοζδ ηδξ εηαζνίαξ, ηδ νεοζημπμίδζδ ηδξ 

πενζμοζίαξ ηδξ ηαζ ηδκ ιδ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ ηςκ δακεζζηχκ. Δπζπθέμκ, δ Καεανή 

                                                           

8
 Άνενμ 26 Ν. 4308/2014. 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription%CE%B3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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Θέζδ ιαξ δείπκεζ ηδκ αλζμπζζηία ηαζ ηδκ θενεββουηδηα ηδξ εηαζνίαξ υζμκ αθμνά ηδκ 

απμπθδνςιή ηςκ πνεχκ ηδξ, ηονίςξ πνζκ απυ ιζα ελαβμνά ή ιζα ζοβπχκεοζδ, δζυηζ 

θακενχκεηαζ ημ πυζμ οβζείξ είκαζ δ εηαζνία. Μζα εεηζηή Καεανή Θέζδ ζδιαίκεζ υηζ δ 

επζπείνδζδ ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηδξ οπμπνεχζεζξ ηδξ, άνα αολάκεηαζ ηαζ δ πζζημθδπηζηή 

ζηακυηδηα ηδξ εηαζνίαξ. Οζ πζζηςηέξ ηδξ εηαζνίαξ ζε πενίπηςζδ θφζδξ ηδξ εηαζνίαξ εα 

εζζπνάλμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ (Πενάηδξ, 2014). 

Αηυιδ, ηα Ίδζα Κεθάθαζα απμηεθμφκ ζδιακηζηυ ημιιάηζ ημο Ηζμθμβζζιμφ ηαζ ηςκ 

πνδιαημμζημκμιζηχκ δεζηηχκ, αθμφ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ είκαζ απαναίηδημ βζα 

ημκ οπμθμβζζιυ μνζζιέκςκ πνδιαημμζημκμιζηχκ δεζηηχκ. Ονζζιέκμζ απυ ημοξ 

πνδιαημμζημκμιζημφξ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ηα Ίδζα Κεθάθαζα είκαζ μ δείηηδξ 

μζημκμιζηήξ ιμπθεφζεςξ, μ δείηηδξ απμδμηζηυηδηαξ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, μ δείηηδξ 

πνδιααημδυηδζδξ παβίςκ
9
. 

 

                               
                          

                      
 

 

                                       
                    

                      
 

 

                              
             

           
 

 

4.3. Μεημπέξ 

 

Σμ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ δζαζνείηαζ ζε ιεημπέξ, ηζξ μπμίεξ ηζξ 

ηαηέπμοκ μζ ιέημπμζ ηαζ ιέζς ηςκ ιεημπχκ πνμζδζμνίγεηαζ ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζημ 

Μεημπζηυ Κεθάθαζμ, ζηα ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ηδξ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ.  

Οζ ιεημπέξ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ
10

: 

1. ε ημζκέξ ηαζ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ δζαηνίκμκηαζ υζμκ αθμνά ημ είδμξ ηςκ 

πενζμοζζαηχκ δζηαζςιάηςκ πμο πανέπμοκ ζημ ιέημπμ. 

                                                           
9
 Γ. Βαζζθείμο (2008) ζεθ. 34-62 

10
 Γ. Ακαζηαζυπμοθμξ (2017) ζεθ. 71-73 
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Οζ ημζκέξ ιεημπέξ δίκμοκ ηδκ δοκαηυηδηα ζημ ιέημπμ κα έπεζ ζοιιεημπή ζηα ηένδδ 

ηδξ επζπείνδζδξ, ζηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ, ζημ πνμσυκ ηδξ εηηαεάνζζδξ, ηαεχξ ηαζ 

δζηαίςια ζηδ θήρδ απμθάζεςκ ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδξ εηαζνείαξ. Πνμκμπζμφπεξ 

ιεημπέξ είκαζ αοηέξ μζ μπμίεξ πνμζθένμοκ ζηαεενυ ιένζζια ή ζοιιεηέπμοκ ιυκμ ζηα 

ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ. Οζ ηάημπμζ πνμκμιζμφπςκ ιεημπχκ πνμδβμφκηαζ ηςκ ημζκχκ 

ιεημπχκ ζηδκ δζακμιή ιενίζιαημξ ή ζε πενίπηςζδ νεοζημπμίδζδξ πενζμοζζαηχκ 

ζημζπείςκ.  

2. ε ακχκοιεξ ηαζ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ δζαηνίκμκηαζ ακάθμβα ιε ημ ακ δ επζπείνδζδ 

βκςνίγεζ ημοξ ιεηυπμοξ ηδξ.  

 

Ακχκοιεξ ιεημπέξ μκμιάγμκηαζ μζ ιεημπέξ πμο δεκ ακαβνάθεηαζ ημ υκμια ημο 

δζηαζμφπμο. Οζ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ είκαζ αηνζαχξ ημ ακηίεεημ απ’ υηζ μζ ακχκοιεξ 

ιεημπέξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα μκμιαζηζηέξ μκμιάγμκηαζ μζ ιεημπέξ πμο ακαβνάθεηαζ ημ 

υκμια ημο δζηαζμφπμο. ε μνζζιέκεξ Ακχκοιεξ Δηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςηζηυ απυ ημ 

κυιμ
11

 κα εηδίδμοκ ιυκμ μκμιαζηζηέξ ιεημπέξ. Ζ δζαθμνμπμίδζδ αοηή ελανηάηαζ απυ 

ηδκ δναζηδνζυηδηα ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, υπςξ είκαζ μζ ηναπεγζηέξ, μζ αενμπμνζηέξ, 

μζ ζζδδνμδνμιζηέξ, μζ αζθαθζζηζηέξ, φδνεοζδξ ηαζ απμπέηεοζδξ, παναβςβήξ ηαζ 

δζακμιήξ δθεηηνζημφ νεφιαημξ, ηδθεπζημζκςκζχκ, ναδζμθςκίαξ ηαζ ηαηαζηεοαζηζηέξ 

εηαζνίεξ είδμοξ πμθειζημφ οθζημφ.  

 

3. Ακάθμβα ιε ηδκ ιμνθή (οθζηή ή άοθδ) πμο εηδίδμκηαζ μζ ιεημπέξ πςνίγμκηαζ ζε 

εκζχιαηεξ ηαζ άοθεξ. 

 

4. ε αοηή ηδκ ηαηδβμνία μζ ιεημπέξ πςνίγμκηαζ ζε εθεφεενεξ ηαζ δεζιεοιέκεξ ακάθμβα 

ιε ημ εκδεπυιεκμ κα οπάνπμοκ υνμζ ηαζ πνμΰπμεέζεζξ υζμκ αθμνά ηδκ ιεηααίααζδ 

ημοξ.  

Γεζιεοιέκεξ ιεημπέξ μκμιάγμκηαζ μζ ιεημπέξ ηζξ μπμίεξ μζ ιέημπμζ ηζξ δεζιεφμοκ, είηε 

υθεξ είηε έκακ ζοβηεηνζιέκμ ανζειυ ιεημπχκ. Ζ δέζιεοζδ αοηή αθμνά ιυκμ 

μκμιαηζηέξ ιεημπέξ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ δεκ οπάνπεζ εθεφεενδ  ιεηααίααζδ ηςκ 

ιεημπχκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πνυκμο πμο είκαζ δεζιεοιέκεξ. 

 

5. Δάκ είκαζ εζζδβιέκεξ ζε μνβακςιέκδ αβμνά δζαηνίκμκηαζ ζε εζζδβιέκεξ ηαζ ιδ 

εζζδβιέκεξ.  

Οζ εζζδβιέκεξ ιεημπέξ δίκμοκ ημ πθεμκέηηδια ηδξ ηαθφηενδξ αζθάθεζαξ ηαζ ηδκ 

ηαθφηενδ πνυζααζδ ζε ηεθάθαζα ζημκ ιέημπμ πμο ηζξ ηαηέπεζ, υπςξ οπμπνεςηζηή 

δδιυζζα πνυηαζδ ζε πενίπηςζδ αθθαβήξ εθέβπμο. Σμ ιεζμκέηηδια είκαζ υηζ οπάνπεζ 

αολδιέκμ δζαπεζνζζηζηυ ηυζημξ.  

 

6. Δάκ μζ ιεημπέξ έπμοκ απμπθδνςεεί μθμζπενχξ, δζαηνίκμκηαζ ζε ιενζηχξ 

απμπθδνςεείζεξ ή μθζηχξ απμπθδνςεείζεξ. 

 

                                                           
11

 Άνενμ 11
α
 §2, Κ.Ν. 2190/1920 
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7. ε Μεημπέξ Δπζηανπίαξ εάκ έπμοκ απμζαεζεεί. 

Μεημπέξ Δπζηανπίαξ μκμιάγμκηαζ μζ ιεημπέξ πμο εηδίδμκηαζ ιυκμ ζηδκ πενίπηςζδ 

απυζαεζδξ ημο ηεθαθαίμο ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ, ηονίςξ υηακ δ εηαζνία 

πανμοζζάγεζ ηένδδ. Οζ ιέημπμζ πμο ηαηείπακ ιεημπέξ πμο απμζαέζηδηακ, θαιαάκμοκ 

ιεημπέξ πμο ηζξ μκμιάγμοιε Μεημπέξ Δπζηανπίαξ . Οζ ιέημπμζ αοημί έπμοκ υθα ηα 

δζηαζχιαηα ςξ ιέημπμζ, εηηυξ απυ ηδ ζοιιεημπή ζηδ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδξ 

Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ μφηε δζηαίςια ζημ πνμίμκ εηηαεάνζζδξ. 

8. ε ίδζεξ ιεημπέξ εθυζμκ ηαηέπμκηαζ απυ άημια ηδξ εηαζνίαξ ή άημια πμο ηαοηίγμκηαζ 

ιε ηδκ εηαζνία. 

 

9. ε ελαβμνάζζιεξ ιεημπέξ εάκ δ εηαζνία έπεζ δζηαίςια ελαβμνάξ ηςκ ιεημπχκ ιε δζηή 

ηδξ δήθςζδ. 

Οζ ελαβμνάζζιεξ ιεημπέξ ιπμνμφκ κα  εηδμεμφκ ιυκμ ηαηά ηδκ δζαδζηαζία αφλδζδξ 

ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο.  

 

10. Ακ πανέπμοκ δζηαίςια ρήθμο ζε ιεημπέξ ιε δζηαίςια ρήθμο, ιεημπέξ ιε 

πενζμνζζιέκμ δζηαίςια ρήθμο ηαζ ιεημπέξ πςνίξ δζηαίςια ρήθμο 

Ζ έηδμζδ ηςκ πνμκμιζμφπςκ ιεημπχκ βίκεηαζ
12

: 

 πςνίξ δζηαίςια ρήθμο, υπμο μ ιέημπμξ ιπμνεί κα πανίζηαηαζ ζηζξ ζοκεθεφζεζξ ηδξ 

εηαζνίαξ πςνίξ υιςξ κα έπεζ ημ δζηαίςια ρήθμο. 

 ιε δζηαίςια ρήθμο, υπμο μζ ιεημπέξ έπμοκ ηα ίδζα δζηαζχιαηα ιε ηζξ ημζκέξ ιεημπέξ 

ιε ηδ ιυκδ δζαθμνά υηζ δ πμνήβδζδ ζημοξ ιεηυπμοξ, ζημοξ μπμίμοξ ακήημοκ αοηέξ μζ 

ιεημπέξ, έπεζ μνζζιέκα πνμκυιζα.  

 ιε δζηαίςια ρήθμο πενζμνζγυιεκμ ζε μνζζιέκα γδηήιαηα, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ 

ημο ηαηαζηαηζημφ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ ηαηδβμνία είκαζ απαναίηδημ κα ηαεμνζζημφκ ζε 

πμζεξ πενζπηχζεζξ ιπμνμφκ κα αζηήζμοκ μζ πνμκμιζμφπμζ ιέημπμζ ημ δζηαίςια 

ρήθμο. 

Οζ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ ιε δζηαίςια ρήθμο ιπμνμφκ κα εηδμεμφκ ηαζ ζε ημζκέξ 

ιεημπέξ. Ακάθμβα ιε ημ ηζ πενζέπμοκ μζ δζαηάλεζξ ημο ηαηαζηαηζημφ, δ ιεηαηνμπή ζε 

ημζκέξ ιεημπέξ βίκεηαζ είηε οπμπνεςηζηά είηε ιε άζηδζδ ζπεηζημφ δζηαζχιαημξ ημο 

ιεηυπμο. Σμ δζηαίςια ηδξ ιεηαηνμπήξ αζηείηαζ είηε απυ ημκ πνμκμιζμφπμ ιέημπμ 

αημιζηά είηε ιε απυθαζδ ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ πμο ηαηέπμοκ ημζκέξ 

ιεημπέξ, δ μπμία θαιαάκεηαζ ιε πθεζμρδθία ηςκ δφμ ηνίηςκ (2/3) ημο εηπνμζςπμφιεκμο 

ημζκμφ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ βζα κα αζηήζεζ ημ δζηαίςια ρήθμο 

μ πνμκμιζμφπμξ ιέημπμξ εα πνέπεζ κα ηάκεζ δήθςζδ πνμξ ηδκ εηαζνεία ηαζ έηζζ δ 

ιεηαηνμπή ζζπφεζ απυ ηδ θήρδ ηδξ δήθςζδξ αοηήξ (εηηυξ εάκ ημ ηαηαζηαηζηυ πνμαθέπεζ 

άθθμ πνμκζηυ ζδιεζμ). ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ δ ιεηαηνμπή απυ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ 

ζε ημζκέξ πμο δεκ έπμοκ εηδμεεί ςξ ιεηαηνέρζιεξ απαζηείηαζ ηαζ απυ ημκ πνμκμιζμφπμ 

                                                           
12

 Άνενμ 3 Κ.Ν. 2190/1920 
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ιέημπμ ηαζ ιε απυθαζδ ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ ηςκ ιεηυπςκ πμο ηαηέπμοκ ημζκέξ 

ιεημπέξ (Πενάηδξ,2014). 

ηζξ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ οπάνπμοκ ηαζ μνζζιέκα πνμκυιζα ηα μπμία επζηνέπεηαζ κα 

ηαηανβδεμφκ ή κα πενζμνζζημφκ απυ ηδκ εηαζνεία ιυκμ ιεηά απυ απυθαζδ, δ μπμία 

θαιαάκεηαζ ζε βεκζηή ζοκέθεοζδ ηςκ πνμκμιζμφπςκ ιεηυπςκ ζημοξ μπμίμοξ αθμνά ημ 

πνμκυιζμ, ιε πθεζμρδθία ηςκ δφμ ηνίηςκ (2/3) ημο εηπνμζςπμφιεκμο πνμκμιζμφπμο 

ηεθαθαίμο. Γζα ηδ ζφβηθδζδ ηδξ βεκζηήξ αοηήξ ζοκέθεοζδξ, ηδ ζοιιεημπή ζε αοηήκ, ηδκ 

πανμπή πθδνμθμνζχκ, ηδκ ρδθμθμνία, ηαεχξ ηαζ ηδκ αηονυηδηα ή ηδκ αηφνςζδ ηςκ 

απμθάζεχκ ηδξ, εθανιυγμκηαζ ακαθυβςξ μζ ζπεηζηέξ ιε ηδ βεκζηή ζοκέθεοζδ ηςκ 

ιεηυπςκ δζαηάλεζξ 

Ζ δζακμιή ιενίζιαημξ ζηζξ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ πνμδβείηαζ ηδξ δζακμιήξ 

ιενίζιαημξ ζηζξ ημζκέξ ιεημπέξ. Δπίζδξ μζ πνμκμιζμφπεξ ιεημπέξ δζηαζμφκηαζ ηαζ 

ζςνεοηζηυ ιένζζια ακ ιζα εηαζνεία επζζηνέρεζ ζηδκ ηενδμθμνία ιεηά απυ ζοκεπυιεκεξ 

γδιζμβυκεξ πνήζεζξ (Ακαζηαζυπμοθμξ,2017, Πενάηδξ,2014). 

 

4.4. Μεημπζηυ ηεθάθαζμ 

 

Σμ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ δδιζμονβήεδηε χζηε κα θεζημονβεί ςξ ιδπακζζιυξ 

πνμζηαζίαξ ηςκ ζοκαθθαζζμιέκςκ απυ δζάθμνμοξ ηζκδφκμοξ πμο πζεακχκ δδιζμονβμφκηαζ. 

Σμ ηεθάθαζμ πμο ηαηααάθθμοκ μζ ζδνοηέξ ηδξ εηαζνίαξ, δδθαδή μζ ιέημπμζ ηδξ εηαζνίαξ, ηαηά 

ηδκ ίδνοζή ηδξ, είηε ηιδιαηζηά είηε μθυηθδνμ ημ πμζυ, μκμιάγεηαζ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ.  Σμ 

πμζυ, δδθαδή ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ, δεκ πνέπεζ κα είκαζ παιδθυηενμ ηςκ είημζζ ηεζζάνςκ 

πζθζάδςκ εονχ (24.000€) ηαζ επζηνέπμκηαζ ιυκμ ζημζπεία ημο εκενβδηζημφ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε 

πνδιαηζηή απμηίιδζδ. Αηυιδ, ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ δζαζνείηαζ ζε ιεημπέξ, ηζξ μπμίεξ ηζξ 

ηαηέπμοκ μζ ιέημπμζ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ ζοιιεημπήξ ζημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ. Οζ 

ιεημπέξ έπμοκ μκμιαζηζηή αλία απυ 0,30 έςξ 100 εονχ (€) (Άνενμ 8, Κ.Ν. 2190/1920, 

Πενάηδξ, 2014). 

Σμ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ είκαζ απαναίηδημ κα μνβακχζεζ ζοκέδνζμ, ιέζα ζημοξ 

πνχημοξ δφμ ιήκεξ απυ ηδκ ίδνοζδ ηδξ εηαζνίαξ, βζα κα πζζημπμζήζεζ ηδκ ηαηααμθή ή ιδ ημο 

ανπζημφ ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Ζ ηαηααμθή ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πνζκ απυ ηδκ ίδνοζδ 

ηδξ εηαζνίαξ, δδθαδή ημ πνμκζηυ δζάζηδια πμο δ εηαζνία ήηακ οπυ ίδνοζδ, πνζκ ή ηαηά ηδ 

ζφκηαλδ ημο ηαηαζηαηζημφ ή ιέπνζ ηδκ έηδμζδ ηδξ απυθαζδξ βζα ηδκ έβηνζζδ ημο 

ηαηαζηαηζημφ ηαζ ζοκεπχξ ηδκ κμιζηή οπυζηαζδ ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ, δεκ απαβμνεφεηαζ.  

 Δάκ οπάνλεζ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηυηε είκαζ απαναίηδηδ δ ηνμπμπμίδζδ 

ημο ηαηαζηαηζημφ. Ζ πνμεεζιία ηαηααμθήξ πνέπεζ κα είκαζ ακάιεζα ζε δεηαπέκηε (15) 

διένεξ ηαζ ηέζζενζξ (4) ιήκεξ απυ ηδκ διένα ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ ηαζ μνίγεηαζ απυ ημ 

υνβακμ πμο πήνε ηδ ζπεηζηή απυθαζδ (Γεκζηή οκέθεοζδ ή Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ). ηδκ 

πενίπηςζδ πμο δ Γεκζηή οκέθεοζδ ή ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ δεκ υνζζε πνμζεεζιία βζα 

ηδκ ηαηααμθή ηδξ αφλδζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, αοηυ ζοκζζηά πανάααζδ ηδξ 

απυθαζδξ. Δάκ υιςξ πανά ηδκ πανάααζδ αοηή, μζ ιέημπμζ ηαηααάθθμοκ ημ πμζυ ηδξ 

αφλδζδξ εκηυξ ημο παναπάκς πνμκζημφ δζαζηήιαημξ, ηυηε αίνεηαζ δ πανάααζδ (εηηυξ ακ 
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οπάνπεζ ηάπμζα άθθδ πανάααζδ πμο είβεζ ηα δζηαζχιαηα ηςκ ιεηυπςκ). Έπεζηα απυ ηδκ 

ζοκεδνίαζδ δ επζπείνδζδ, ιέζα ζε είημζζ (20) διένεξ απυ ηδ θήλδ ηδξ πνμεεζιίαξ 

ηαηααμθήξ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο, πνέπεζ κα οπμαάθεζ ζημ Τπμονβείμ Ακάπηολδξ ή ή 

ζηδκ ανιυδζα Ανπή έββναθμ υηζ πναβιαημπμζήεδηε δ ζοκεδνίαζδ. Δάκ δεκ 

πναβιαημπμζδεμφκ ηα παναπάκς, ηυηε οπάνπεζ εέια ακάηθδζδξ ηδξ άδεζαξ θεζημονβίαξ ηδξ 

εηαζνίαξ.  

Δάκ οπάνλεζ ηαζ αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ πανάθθδθα ακάθμβδ 

ηνμπμπμίδζδ ζημ άνενμ ημο ηαηαζηαηζημφ βζα ημ ηεθάθαζμ, ηυηε δ πνμεεζιία ηαηααμθήξ ηδξ 

αφλδζδξ ημο ηεθαθαίμο μνίγεηαζ ςξ δ διένα θήρδξ ηδξ ζπεηζηήξ απυθαζδξ απυ ηδ Γεκζηή 

οκέθεοζδ ηςκ ιεηυπςκ. Τπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ πανάηαζδξ απυ ημ ανιυδζμ υνβακμ βζα έκα 

(1) ιήκα, αθμφ πνχηα βίκεζ δ  ηαηαπχνδζδ ζημ Μδηνχμ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ βζα ηδκ 

αφλδζδ ημο ηεθαθαίμο. 

Ο ηνυπμξ ηαηααμθήξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο δζεκενβείηαζ ζε ιεηνδηά ή ζε είδμξ. Σα 

πμζά πμο ηαηααάθθμοκ μζ ζδνοηέξ βζα ηδκ ηάθορδ ημο ανπζημφ Μεημπζημφ Κεθαθαίμο, 

αολήζεςκ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ηαζ μζ ηαηαεέζεζξ ιεημπχκ ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ημο 

Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ζημ ιέθθμκ, βίκμκηαζ ιε ηαηάεεζδ ζε εζδζηυ θμβανζαζιυ ηδξ εηαζνίαξ. 

Ζ ηαηάεεζδ ηςκ πμζχκ ζε ηνάπεγα έπεζ ςξ ζηυπμ ηδκ ηαθφηενδ αζθάθεζα ηςκ ζοκαθθαβχκ 

ηαζ αλζυπζζηεξ απμδείλεζξ υζμκ αθμνά ηδκ ηαηααμθή ηςκ πνδιαηζηχκ εζζθμνχκ. 

Δκαθθαηηζημί ηνυπμζ ηαηααμθήξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο, υπςξ ηαηααμθή ιε ιεηνδηά ζημκ 

ζδνοηή ή ζε ιέημπμ ηδξ εηαζνίαξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε πνμαθήιαηα, βζ΄αοηυ δεκ βίκεηαζ 

δεηηυ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ πμο ημ πμζυ ηαηαηέεδηε εη ηςκ οζηένςκ ζε θμβανζαζιυ ηδξ 

εηαζνίαξ, ζφιθςκα ιε απμδείλεζξ, ή δαπακήεδηε βζα ζημπμφξ ηδξ εηαζνίαξ, δ ιδ ηαηααμθή ζε 

θμβανζαζιυ δεκ επάβεηαζ αηονυηδηα (Άνενμ 10-11, Κ.Ν. 2190/1920, Πενάηδξ, 2014). 

 

4.4.1.  Αφλδζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

 

Μέζς ημο ηαηαζηαηζημφ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ, ιε απυθαζδ ημο δζμζηδηζημφ 

ζοιαμοθίμο, κα μνζζεεί υηζ ιέζα ζηδκ πνχηδ πεκηαεηία απυ ηδ ζφζηαζδ ηδξ εηαζνείαξ δ 

εηαζνία εα αολήζεζ ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ιενζηά ή μθζηά ιε ηδκ έηδμζδ κέςκ ιεημπχκ. Σμ 

πμζυ δεκ ιπμνεί κα οπεναεί ημ ανπζηυ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ  (Άνενμ 13, πανάβναθμξ 1, Κ.Ν. 

2190/1920). 

Ζ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο πςνίγεηαζ ζε δομ ηαηδβμνίεξ μζ μπμίεξ είκαζ δ 

μκμιαζηζηή ηαζ δ πναβιαηζηή. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αφλδζδξ, δ απυθαζδ βζα 

ηδκ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο βίκεηαζ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηδξ εηαζνίαξ ηαζ 

δεκ πνεζάγεηαζ κα βίκεζ ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ. ηδκ μκμιαζηζηή αφλδζδ ημ 

Μεημπζηυ Κεθάθαζμ ηαζ δ πενζμοζία ηδξ εηαζνίαξ δεκ ιεηααάθθμκηαζ, αθθά βίκεηαζ θμβζζηζηή 

πνμζανιμβή ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ζηδκ αλία ηδξ εηαζνζηήξ πενζζμοζίαξ θυβς αθακχκ ή 

ειθακχκ απμεειαηζηχκ (Πενάηδξ,2014). 
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Ζ πναβιαηζηή αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο αολάκεζ ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ αθθά 

ηαζ ηδκ εηαζνζηή πενζμοζία. Ζ πναβιαηζηή αφλδζδ απμθαζίγεηαζ  απυ
13

: 

 ηδκ ηαηαζηαηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ υπμο δ αφλδζδ μδδβεί ζηδκ ηνμπμπμίδζδ ημο 

ηαηαζηαηζημφ. 

 ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ιε απανηία ηαζ πθεζμρδθία υηακ οπάνπμοκ δφμ θυβμζ. Ο 

πνχημξ είκαζ υηζ ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ δεκ ιπμνεί κα είκαζ πεκηαπθάζζμ ημο ανπζημφ 

Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ηαζ μ δεφηενμξ θυβμξ είκαζ υηζ οπάνπεζ ζπεηζηή ηαηαζηαηζηή 

πνυαθερδ ζηδκ πνχηδ 5εηία ηδξ ίδνοζδξ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ. Ζ αφλδζδ δεκ 

απμηεθεί ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ,αθθά είκαζ απαναίηδηδ κα βίκεζ δδιμζίεοζδ. 

 ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ηδξ εηαζνίαξ ζηδκ πενίπηςζδ πμο οπάνπεζ ηαηαζηαηζηή 

ελμοζζμδυηδζδ ιέζα ζε 5 πνυκζα ηαζ υηακ ημ πμζυ ηδξ αφλδζδξ δεκ είκαζ ιεβαθφηενμ 

ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ ηαηά ημ πνυκμ ηδξ ελμοζζμδυηδζδξ. Ζ αφλδζδ δεκ απμηεθεί 

ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ,αθθά είκαζ απαναίηδηδ κα βίκεζ δδιμζίεοζδ. 

Ζ πναβιαηζηή αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ιπμνεί κα βίκεζ ιε ηαηααμθή 

εζζθμνχκ, ιε ηεθαθαζμπμίδζδ ηενδχκ ή ιε ιεηαηνμπή μιμθμβζχκ. 

ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ δ απυθαζδ βζα ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ ή ηδ ιδ ηαηααμθή 

εζζθμνχκ θαιαάκεηαζ απυ ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ ιέζς ζοκέθεοζδξ. Σμ πνμκζηυ δζάζηδια 

βζα ηδ θήρδ ηδξ απυθαζδξ είκαζ ιέζα ζε έκα (1) ιήκα απυ ηδ πνμεεζιία ηαηααμθήξ ηαζ δ 

οπμαμθή ηδξ βίκεηαζ ζηδκ Ανιυδζα Ανπή ιέζα ζε 20 διένεξ απυ ημκ ιήκα πνμεεζιίαξ. Όζμκ 

αθμνά ηδ πνμεεζιία ηαηααμθήξ είκαζ απυ 15 διένεξ ιέπνζ ηέζζενζξ ιήκεξ απυ ηδκ διένα 

θήρδξ ηδξ απυθαζδξ. Αηυιδ, δ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ιέζς ηδξ ηαηααμθήξ 

εζζθμνχκ ιπμνεί κα βίκεζ είηε ιε πνήια είηε ιε είδμξ, ιε ιενζηή ή άιεζδ ηαηααμθή ηαζ δ ηζιή 

είκαζ ζημ άνηζμ ή πάκς απυ αοηυ. ηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ηα ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ 

ηεθαθαζμπμζμφκηαζ ηαζ μζ ιέημπμζ θαιαάκμοκ ηζξ κέεξ ιεημπέξ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ πμο 

ηαηείπακ ζημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ. Ζ ηεθαθαζμπμίδζδ ηενδχκ δεκ βίκεηαζ ιε ηαηααμθή 

ακηαθθάβιαημξ. 

Ζ ιεηαηνμπή μιμθμβζχκ βίκεηαζ υηακ μζ μιμθμβζαημί δακεζζηέξ ιεηαηνέρμοκ ηζξ 

μιμθμβίεξ ημοξ ζε ιεημπέξ, ιέζς ημο δζηαζχιαημξ ημοξ πμο ημοξ επζηνέπεζ κα ιεηαηνέρμοκ 

ηζξ μιμθμβίεξ ημοξ. Απυ μιμθμβζαημί δακεζζηέξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε ιέημπμζ ηδξ εηαζνίαξ, ιε 

ακηάθθαβια ηα δζηαζχιαηα πμο είπακ απυ ηδκ μιμθμβία πμο ηαηείπακ. οκεπχξ μζ 

μιμθμβζαημί δακεζζηέξ πνέπεζ κα επζζηνέρμοκ ηα δακεζζιέκα ηεθάθαζα ή ημοξ ηυημοξ. 

Ζ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο πμο βίκεηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή πνδιαηζηχκ 

εζζθμνχκ δίκεζ ζημοξ ιεηυπμοξ ημ δζηαίςια πνμηίιδζδξ ζηδκ απυηηδζδ κέςκ ιεημπχκ 

ακάθμβα ιε ημ πυζεξ ιεημπέξ είπακ ζηδκ ηαημπή ημοξ πνζκ ηδκ αφλδζδ. Σμ δζηαίςια 

πνμηίιδζδξ δεκ βίκεηαζ ιε ηδκ ηαηααμθή εζζθμνχκ ζε είδμξ ή ιε ηδκ έηδμζδ μιμθμβζχκ πμο 

ιπμνμφκ κα ιεηαηναπμφκ ζε ιεημπέξ (Άνενμ 13 παναβναθμξ 7, Κ.Ν. 2190/1920). 

                                                           

13
 Δ. Πενάηδξ (2014) ζεθ 637 
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Σμ δζηαίςια πνμηίιδζδξ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί ή κα ηαηανβδεεί ιε απυθαζδ ηδξ 

ηαηαζηαηζηήξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηαζ αζηείηαζ εκηυξ ιζαξ πνμεεζιίαξ, δ μπμία δεκ ιπμνεί 

κα είκαζ ιζηνυηενδ ηςκ δεηαπέκηε (15) διενχκ (Ακαζηαζυπμοθμξ,2017, Πενάηδξ,2014). 

 

4.4.2.  Μείςζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο 

 

Ζ ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο πςνίγεηαζ ζε δφμ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ, υπςξ ηαζ 

ζηδκ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο, ηδκ μκμιαζηζηή ηαζ ηδκ πναβιαηζηή. Ζ απυθαζδ 

βζα ηδκ ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο θαιαάκεηαζ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ, ιε 

αολδιέκδ απανηία ηαζ πθεζμρδθία, ηαζ είκαζ απαναίηδηδ δ ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ. 

ηδκ απυθαζδ βζα ηδ ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο είκαζ απαναίηδημ κα ακαθένεηαζ μ 

ζημπυξ ηδξ ιείςζδξ ηαζ πςξ εα πναβιαημπμζδεεί δ ιείςζδ. (Άνενμ 4, Κ.Ν. 2190/1920). 

Ζ μκμιαζηζηή ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο βίκεηαζ υηακ έπεζ πνμηθδεεί ιείςζδ 

ζηδκ ηαεανή εέζδ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ, θυβς γδιζχκ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή είκαζ 

απαναίηδηδ δ απμηίιδζδ ηςκ γδιζχκ.  διεζχκεηαζ υηζ ημ Μεημπζηυ Κεθάθαζμ δεκ ιπμνεί κα 

ιεζςεεί ηάης απυ είημζζ ηεζζάνςκ πζθζάδςκ εονχ (24.000€), εηηυξ ακ βίκεηαζ ηαζ αφλδζδ 

ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο πανάθθδθα ιε ηδκ ιείςζδ ημο  (Άνενμ 8, Κ.Ν. 2190/1920). 

Ζ πναβιαηζηή ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο βίκεηαζ υηακ οπάνπεζ πθεμκάγμκ 

ηεθάθαζμ ηαζ επζζηνέθεηαζ ημ ηεθάθαζμ ζημοξ ιεηυπμοξ. Ζ ηαηααμθή ζημοξ ιεηυπμοξ βίκεηαζ 

ιυκμ εάκ ζηακμπμζδεμφκ πνχηα μζ απαζηήζεζξ ηςκ δακεζζηχκ ή εάκ μζ δακεζζηέξ θάαμοκ 

επανηείξ αζθάθεζεξ (υηακ μζ απαζηήζεζξ δεκ είκαζ θδλζπνυεεζιεξ). Οζ απαζηήζεζξ ηςκ 

δακεζζηχκ είπακ δδιζμονβδεεί πνςημφ δδιμζζεοεεί δ απμθάζδ βζα ηδκ ιείςζδ ημο 

ηεθαθαίμο βζ΄αοηυ ηαζ δ ηαηααμθή ημο πμζμφ δζακέιεηαζ πνχηα ζημοξ ιεηυπμοξ. 

Ζ ιείςζδ ιπμνεί κα βίκεζ ιε ιείςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηςκ ιεημπχκ, ιε ηδ 

ζοκέκςζδ ιεημπχκ ζε ιία ιεημπή ηαζ ιε ηδκ αηφνςζδ ιεημπχκ
14

. 

 ηδκ ιείςζδ ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηςκ ιεημπχκ δζαηδνείηαζ μ ίδζμξ ανζειυξ 

ιεημπχκ ηαζ δ μκμιαζηζηή αλία ηδξ ιεημπήξ δεκ ιπμνεί κα είκαζ παιδθυηενδ ηςκ € 

0,30 ηαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ υνζμ ηςκ  € 100 ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 14, παν. 1, ημο 

Κ.Ν.2190/20. Με αοηή ηδκ ηεπκζηή βίκεηαζ δζαζθάθζζδ ηδξ ίζδξ ιεηαπείνζζδξ ηςκ 

ιεηυπςκ, υζμ αοηυ είκαζ δοκαηυκ κα ζοιαεί, ιε ηδκ δοκαηυηδηα ηςκ ιεηυπςκ κα 

έπμοκ ηα δζηαζχιαηα πμο είπακ ηαζ πνζκ ηδκ ιείςζδ. Ζ κέα μκμιαζηζηή αλία ηςκ 

ιεημπχκ λεηζκάεζ κα εθανιυγεηαζ απυ ηδκ ζηζβιή ηδξ απυθαζδξ βζα ηδκ ιείςζδ, πζμ 

ακαθοηζηά απυ ηδ ζηζβιή πμο βίκεηαζ δ ηαηαπχνζζδ ζημ Μδηνχμ Ακχκοιςκ 

Δηαζνζχκ βζα ηδ απυθαζδ αοηή. Ζ κέα μκμιαζηζηή αλία ζζπφεζ ζηδκ πενίπηςζδ πμο μζ 

παθαζμί ηίηθμζ δεκ έπμοκ ακηζηαηαζηαεεί απυ κέμοξ, αθθά ημ Γζμζηδηζηυ οιαμφθζμ, 

εθυζμκ πνμαθέπεηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ, είκαζ οπμπνεςιέκμ κα εηδυζεζ κέμοξ ηίηθμοξ.  

 

                                                           
14 Δ. Πενάηδξ (2014) ζεθ 232 
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  Ζ αβμνά ιεημπχκ ηαζ αηφνςζή ημοξ αθμνά ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ηαζ ημο 

ηνυπμο ελαβμνάξ απυ ηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ ηαζ έπεζηα κα αηονχζεζ αιέζςξ ηζξ 

ιεημπέξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ιεζχκεηαζ μ ανζειυξ ηςκ ιεημπχκ ηαζ υπζ δ 

μκμιαζηζηή αλία ημοξ. Τπάνπεζ υιςξ μ ηίκδοκμξ κα ιδκ οπάνλεζ αηέναζα ακαθμβία 

ζηδκ ζπέζδ ηςκ ιεημπχκ ιε απμηέθεζια κα ιείκμοκ αδζάεεηεξ ιεημπέξ ηαζ κα 

πνεζαζηεί κα αθθάλεζ δ ζφκεεζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. 

 

 Ζ ζοκέκςζδ ηςκ ιεημπχκ είκαζ ιζα μιμζυιμνθδ ιείςζδ πμο πναβιαημπμζείηαζ υηακ 

οπάνπεζ αηφνςζδ ηάπμζςκ ιεημπχκ ηαζ ιεηααμθή ηδξ μκμιαζηζηήξ αλίαξ ηςκ 

οπυθμζπςκ ιεημπχκ. Τπάνπεζ υιςξ ηαζ ζε αοηή ηδκ πενίπηςζδ μ ηίκδοκμξ κα ιδκ 

οπάνλεζ αηέναζα ακαθμβία ζηδκ ζπέζδ ηςκ ιεημπχκ ιε απμηέθεζια κα ιείκμοκ 

αδζάεεηεξ ιεημπέξ ηαζ κα πνεζαζηεί κα αθθάλεζ δ ζφκεεζδ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. 

 

Γζα κα οπάνπεζ ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο εα πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκηαζ ηα 

παναηάης ηνζηήνζα
15

: 

 Πνυζηθδζδ βζα ηδ ζφβηθζζδ ηδξ βεκζηήξ ζοκέθεοζδξ, υπμο εα οπάνπεζ μ ζημπυξ ηδξ 

ιείςζδξ ημο ηεθαθαίμο ηαζ μ ηνυπμξ.  

 Έηεεζδ μνηςημφ εθεβηηή-θμβζζηή, υπμο εα πζζημπμζεί υηζ δ ιείςζδ δεκ εα είλεζ ηα 

ζοιθένμκηα ηςκ δακεζζηχκ ηδξ εηαζνείαξ. 

 Λήρδ απυθαζδξ απυ ηδκ ηαηαζηαηζηή Γεκζηή οκέθεοζδ βζα ηδκ ιείςζδ ηαζ ηδκ 

ηνμπμπμίδζδ ημο ηαηαζηαηζημφ, υπμο ζοβηαθείηαζ ιε αολδιέκδ απανηία ηςκ ιεηυπςκ 

πμο ηαηέπμοκ ηα 2/3 ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ αολδιέκδ πθεζμρδθία ημο 

ιεημπζημφ ηεθαθαίμο πμο πανίζηαηαζ ζηδκ Γεκζηή οκέθεοζδ. 

 Καηαπχνδζδ ηδξ απυθαζδξ ζημ Γ.Δ.ΜΖ. ηαζ ηδξ έηεεζδξ μνηςημφ εθεβηηή-θμβζζηή 

βζα έβηνζζδ. Δθυζμκ εβηνζεεί, ηυηε βίκεηαζ δδιμζίεοζδ ηδξ ιείςζδξ ημο ηεθαθαίμο.  

 Σέθμξ, ηαηαπςνείηαζ ζημ ιδηνχμ Ακχκοιςκ Δηαζνζχκ (Α.Δ.) ηαζ Δηαζνζχκ 

Πενζμνζζιέκδξ Δοεφκδξ (Δ.Π.Δ.) ηαζ ζηδκ Δθδιενίδα Σδξ Κοαενκήζεςξ. 

 

4.5. Γζαθμνά απυ έηδμζδ οπέν ημ άνηζμ 

 

Ζ δζαθμνά οπέν ημ άνηζμ αθμνά ημκ θμβανζαζιυ εηείκμ υπμο δ δζαθμνά απυ ηδκ 

έηδμζδ ιεημπχκ είκαζ ζε ηζιή ιεβαθφηενδ απυ ηδκ μκμιαζηζηή ημοξ αλία ηαζ δ ηαηααμθή ηδξ 

βίκεηαζ ηαηά ηδκ αφλδζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ απυ κέμοξ 

ιεηυπμοξ. Ζ δζακμιή ηδξ δζαθμνάξ αοηήξ είκαζ δ ηεθαθαζμπμίδζδ ημο πμζμφ ηαζ έπεζηα δ 

ιείςζδ ημο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ιε υθεθμξ πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ. Τπάνπμοκ δφμ 

απαβμνεφζεζξ, μζ μπμίεξ είκαζ δ απαβυνεοζδ ηδξ έηδμζδξ οπυ ημ άνηζμ ηαζ δ απαβυνεοζδ ηδξ 

δζάεεζδξ ηδξ δζαθμνάξ οπέν ημ άνηζμ βζα πθδνςιή ιενζζιάηςκ ηαζ αιμζαχκ ημο Γζμζηδηζημφ 

οιαμοθίμο  (Άνενμ 14, Κ.Ν. 2190/1920). 

 

                                                           
15

  Άνενμ 4 Κ.Ν. 2190/1920 
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4.6. Γζαθμνέξ ακαπνμζανιμβήξ 

 

Γζαθμνά απυ ακαπνμζανιμβή είκαζ δ οπεναλία πμο πνμηφπηεζ απυ ακαπνμζανιμβή 

ηδξ αλίαξ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ημο ζζμθμβζζιμφ ηδξ μζημκμιζηήξ ιμκάδαξ, δ μπμία 

βίκεηαζ ζφιθςκα ιε δζαηάλεζξ ηδξ κμιμεεζίαξ πμο ζζπφεζ ηάεε θμνά. Σα πενζμοζζαηά 

ζημζπεία ή μζ οπμπνέςζεζξ εκυξ ημκδοθίμο ημο ζζμθμβζζιμφ ιζαξ εηαζνίαξ επζιεηνχκηαζ ζηδκ 

εφθμβδ αλία. Θα πνέπεζ υιςξ, βζα κα βίκεζ δ επζιέηνδζδ, δ εφθμβδ αλία εκυξ πενζμοζζαημφ 

ζημζπείμο ή οπμπνέςζδξ κα επζιεηνδεεί αλζυπζζηα. Δάκ δεκ οπάνπεζ αοηή δ αλζμπζζηία, ηυηε 

ημ ζημζπείμ αοηυ επζιεηνάηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ημο ηυζημοξ (Άνενμ 24, Κ.Ν. 4308/2014). 

 

4.7. Απμεειαηζηά ηεθάθαζα 

 

Σα απμεειαηζηά ηεθάθαζα απμηεθμφκ ηιήια ηςκ ηενδχκ ηδξ επζπείνδζδξ, ημ μπμίμ 

πανέιεζκε ζηδκ επζπείνδζδ ηαζ δεκ δζακειήεδηε ζημοξ ιεηυπμοξ, αολάκμκηαξ ηα ίδζα 

ηεθάθαζα. Σα ηένδδ ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ δεκ απμηεθμφκ απμηαιίεοζδ ιεηνδηχκ, αθθά 

απμηεθμφκ θμβζζηζηή αφλδζδ ηάεε ζημζπείμο ημο εκενβδηζημφ ή ιείςζδ ζημζπείςκ ημο 

παεδηζημφ, ηονίςξ θυβς ηδξ ζοκαθθαηηζηήξ δναζηδνζυηδηαξ ηδξ εηαζνίαξ. Σα απμεειαηζηά 

ηεθάθαζα πςνίγμκηαζ ζηζξ παναηάης οπμηαηδβμνίεξ
16

: 

i. Σαηηζηυ Απμεειαηζηυ.  

Σμ ηαηηζηυ απμεειαηζηυ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 44 ημο Κ.Ν.2190/1920 ακαθένεζ υηζ: 

"Δηδζίςξ αθαζνείηαζ ημ εζημζηυκ ημοθάπζζημκ ηςκ ηαεανχκ ηενδχκ πνμξ 

ζπδιαηζζιυκ ηαηηζημφ απμεειαηζημφ. Ζ πνμξ ζπδιαηζζιυκ απμεειαηζημφ αθαίνεζζξ 

παφεζ μφζα οπμπνεςηζηή, άια ςξ ημφημ θεάζδ ημοθάπζζημκ ημ ηνίημκ ημο εηαζνζημφ 

ηεθαθαίμο. Σμ απμεειαηζηυκ ημφημ πνδζζιμπμζείηαζ απμηθεζζηζηχξ πνμξ ελίζςζζκ 

πνμ πάζδξ δζακμιήξ ιενίζιαημξ ημο ηοπυκ πνεςζηζημφ οπμθμίπμο ημο θμβανζαζιμφ 

ηενδχκ ηαζ γδιζχκ."  

Ζ παναπάκς δζάηαλδ ζοκήεςξ πενζθαιαάκεηαζ ηαζ ζημ ηαηαζηαηζηυ ηδξ Ακχκοιδξ 

Δηαζνίαξ. Πζμ ακαθοηζηά ημ ηαηηζηυ απμεειαηζηυ είκαζ ημ απμεειαηζηυ ημ μπμίμ 

ζπδιαηίγεηαζ απυ ηζξ Ακχκοιεξ Δηαζνίεξ, χζηε κα ιπμνέζμοκ κα ηαθφρμοκ ηζξ 

ιεθθμκηζηέξ γδιίεξ. Σμ απμεειαηζηυ αοηυ παναηναηείηαζ απυ ηα ηαεανά ηένδδ ηαζ 

ζπδιαηίγεηαζ επί ηςκ θμβζζηζηχκ ηενδχκ ιεηά απυ θυνμοξ επί ημκ ζοκηεθεζηή 5%, 

δδθαδή απυ θμνμθμβδιέκα ηένδδ. Σμ απμεειαηζηυ ιπμνεί κα οπεναεί ημ 1/3 ημο 

ηαηααθδιέκμο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ελαζηίαξ αολδιέκδξ ηνάηδζδξ ζε πνμδβμφιεκεξ 

πνήζεζξ είηε θυβς ιείςζδξ ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο. Δάκ ημ απμεειαηζηυ οπεναεί ημ 

1/3 ημο ηαηααθδιέκμο Μεημπζημφ Κεθαθαίμο ηυηε δ ηνάηδζδ δεκ είκαζ οπμπνεςηζηή 

ηαζ εεςνείηαζ πνμαζνεηζηυ απμεειαηζηυ. οκεπχξ ημ πμζυ αοηυ ιπμνεί κα ηαθφρεζ 

γδιίεξ ή κα επζζηναθεί ζημοξ ιεηυπμοξ ηδξ εηαζνίαξ. Γζα ηα πνμαζνεηζηά 

θμνμθμβδιέκα απμεειαηζηά ηαηά ημκ ζοιρδθζζιυ, ηεθαθαζμπμίδζδ ή δζακμιή ημοξ 

μθείθεηαζ θυνμξ ιενζζιάηςκ.  

                                                           
16

 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/25783 
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ii. Δζδζηά Απμεειαηζηά  

Σα εζδζηά απμεειαηζηά ζπδιαηίγμκηαζ ιε απυθαζδ ηδξ Γεκζηήξ οκέθεοζδξ ηςκ 

ιεημπχκ ηαζ μ θμβανζαζιυξ αθμνά ηα εζδζηά (αθμνμθυβδηα) απμεειαηζηά απυ εζδζηχξ 

θμνμθμβμφιεκα έζμδα, υπςξ ηυημζ ηαηαεέζεςκ. 

 

iii. Έηηαηηα Απμεειαηζηά 

Ο θμβανζαζιυξ πενζθαιαάκεζ πνμαζνεηζηά απμεειαηζηά, ηα μπμία ζπδιαηίζηδηακ ζε 

πνμδβμφιεκεξ πνήζεζξ απυ θμνμθμβδιέκα ηένδδ ιε απμθάζεζξ ηδξ ηαηηζηήξ Γεκζηήξ 

οκέθεοζδξ ηδξ εηαζνίαξ. Δπζαάθθεηαζ θυνμξ ιενίζιαημξ βζα ηα πνμαζνεηζηά 

θμνμθμβδιέκα απμεειαηζηά ηαηά ημκ ζοιρδθζζιυ. 

 

iv. Αθμνμθυβδηα απμεειαηζηά εζδζηχκ δζαηάλεςκ κυιςκ  

 

Αθμνμθυβδηα απμεειαηζηά είκαζ ηα απμεειαηζηά πμο ζπδιαηίγμκηαζ απυ ηαεανά 

ηένδδ ηα μπμία, ζφιθςκα ιε δζαηάλεζξ ηδξ θμνμθμβζηήξ κμιμεεζίαξ πμο ζζπφεζ ηάεε 

θμνά, δεκ οπάβμκηαζ ζε θμνμθμβία εζζμδήιαημξ. Ο θμβζζηζηυξ ηαζ θμνμθμβζηυξ 

πεζνζζιυξ υθςκ ηςκ επζιένμοξ δζαηάλεςκ ηαζ ηζκήηνςκ ηςκ ακαπηολζαηχκ ηαζ 

εοενβεηζηχκ κυιςκ, είκαζ απαναίηδημ κα βίκεζ ιε λεπςνζζηή ηαζ ιε δζελμδζηή ιεθέηδ. 

Χζηυζμ, μζ δζαηάλεζξ ηςκ ακαπηολζαηχκ κυιςκ, υπμο ακαθένμκηαζ πενζπηχζεζξ 

πανααάζεςκ ηαζ επζαανφκζεζξ, ηονζανπμφκ οπέν ηςκ δζαηάλεςκ ηδξ θμνμθμβζηήξ 

κμιμεεζίαξ ηαζ μζ εηαζνίεξ εα πνέπεζ κα είκαζ πμθφ πνμζεηηζηέξ ηαζ κα ημοξ 

εθανιυγμοκ αοημθελεί. Γζα ηάεε ζπεηζηυ θμβανζαζιυ αθμνμθυβδημο απμεειαηζημφ 

εα πνέπεζ κα θάαμοιε οπυρζκ ιαξ ημ έημξ δδιζμονβίαξ, ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ 

ηαζ ηδκ θμνμθμβζηή δήθςζδ ηδξ δεδμιέκδξ πνήζδξ. ηδ ζοκέπεζα εα εθέβλμοιε ηαζ 

ηζξ εηεέζεζξ εθέβπμο, υπμο μνζζηζημπμζμφκηαζ ηα πμζά ηαζ ακαθένμκηαζ μζ ζπεηζημί 

πενζμνζζιμί (αθμφ πνχηα μζ πνήζεζξ εθεβπεμφκ θμνμθμβζηά). Ονζζιέκα αθμνμθυβδηα 

απμεειαηζηά ζπδιαηίζηδηακ απυ αθμνμθυβδηα ηένδδ εκχ ηάπμζα άθθα αθμνμθυβδηα 

απμεειαηζηά αθμνμφκ επζπμνδβήζεζξ παβίςκ.  

 

4.8. Απμηεθέζιαηα εζξ κέμκ 

 

Οζ θμβανζαζιμί πμο απανηίγμοκ ηα ίδζα ηεθάθαζα ηαζ ζδζαίηενα ηα απμηεθέζιαηα ζε 

κέμ απμηεθμφκ ηα πζμ ιεηαααθθυιεκα ιεβέεδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ απυ 

πνήζδ ζε πνήζδ. 

 



  

27 
 

4.9.  Καηάνηζζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ζφιθςκα ιε ημκ Ν. 

4308/2014 

 

Όθεξ μζ εηαζνίεξ, ζφιθςκα ιε ημ ιέβεεμξ ημοξ, εα πνέπεζ κα ηαηανηίζμοκ ηζξ 

ακάθμβεξ πνδιαημμζημκμιζηέξ ημοξ ηαηαζηάζεζξ αάζδ ημο κ. 4308/2014. Οζ 

πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ απμηεθμφκ εκζαίμ ζφκμθμ ηαζ πανμοζζάγμοκ ηα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία, ηζξ οπμπνεχζεζξ, ηα έζμδα/έλμδα, ηδκ ηαεανή εέζδ, ηένδδ/γδιίεξ ηαζ 

πνδιαημνμέξ ηδξ πενζυδμο.  

Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ πμθφ ιζηνχκ ηαζ ιζηνχκ μκημηήηςκ
17

, 

πενζθαιαάκμοκ
18

: 

i. Σμκ Ηζμθμβζζιυ ή Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ. 

ii. Σδκ Καηάζηαζδ Απμηεθεζιάηςκ. 

iii. Σμ Πνμζάνηδια.   

 

Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ ιεζαίςκ μκημηήηςκ
19

, πενζθαιαάκμοκ
20

: 

i. Σμκ Ηζμθμβζζιυ ή Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ. 

ii. Σδκ Καηάζηαζδ Απμηεθεζιάηςκ. 

iii. Σδκ Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ Καεανήξ Θέζδξ. 

iv. Σμ Πνμζάνηδια. 

 

Οζ πνδιαημμζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηςκ ιεβάθςκ μκημηήηςκ
21

, πενζθαιαάκμοκ
22

:  

i. Σμκ Ηζμθμβζζιυ ή Καηάζηαζδ Υνδιαημμζημκμιζηήξ Θέζδξ. 

ii. Σδκ Καηάζηαζδ Απμηεθεζιάηςκ. 

iii. Σδκ Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ Καεανήξ Θέζδξ..   

iv. Σδκ Καηάζηαζδ Υνδιαημνμχκ. 

v. Σμ Πνμζάνηδια. 

 

 

4.10. οιπενάζιαηα  

  

Σα Ίδζα ηεθάθαζα απμηεθμφκ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζημζπεία ζημκ ζζμθμβζζιυ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ, αθμφ ιαξ δείπκεζ ζε ηζ ααειυ ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ δ επζπείνδζδ ζηζξ 

ηνέπμοζεξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ηαζ ηδκ αλζμπζζηία-θενεββουηδηα ηδξ εηαζνίαξ υζμκ αθμνά ηδκ 
                                                           
17

 Άνενμ 2 Ν. 4308/2014 
18

 Άνενμ 16 Ν. 4308/2014 
19

 Άνενμ 2 Ν. 4308/2014  
20

 Άνενμ 16 Ν. 4308/2014 
21

 Άνενμ 2 Ν. 4308/2014 
22

 Άνενμ 16 Ν. 4308/2014 
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απμπθδνςιή ηςκ πνεχκ ηδξ. Ζ οπμπνεςηζηή εθανιμβή ημο κ. 4308/2014, έθενε αθθαβέξ ζηα 

μζημκμιζηά ζημζπεία ηςκ εηαζνίςκ ηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ο  Ν. 

4308/2014  πενί Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (Δ.Λ.Π.) ηαηήνβδζε ημ άνενμ 42β ημο 

Κ.Ν. 2190/1920 ιε απμηέθεζια ηα ίδζα ηεθάθαζα κα πνμηφπημοκ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 16 ημο Ν.4308/2014.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription%CE%B3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) 

 

5.1.  Δζζαβςβή 

 

 Ζ ακάβηδ φπανλδξ εκζαίςκ ηακυκςκ ηαζ ανπχκ πμο κα ηαεμνίγμοκ ηδ θεζημονβία ηςκ 

επζπεζνήζεςκ ζημκ ηυζιμ, υζμκ αθμνά ηα μζημκμιζηά ημοξ ζημζπεία αθθά ηαζ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ πμο θαιαάκμοκ μζ πνήζηεξ, μδήβδζε ζηδ δδιζμονβία ηςκ Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ 

Πνμηφπςκ. ημ ηεθάθαζμ αοηυ εα βίκεζ ακαθμνά ζηα Γ.Π.Υ.Α. ηαζ πζμ ακαθοηζηά ζημ Γ.Λ.Π. 

1, ημ μπμίμ αθμνά ηδκ πανμοζίαζδ πνδιαημμζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηςκ επζπεζνήζεςκ. 

 

5.2.  Ηζημνζηή ελέθζλδ 

 

Ζ παβημζιζμπμίδζδ έπεζ μδδβήζεζ ηδκ πνμζανιμβή ηςκ ζφβπνμκςκ επζπεζνήζεςκ 

ζηζξ ακάβηεξ ημο μζημκμιζημφ πενζαάθθμκημξ, βζα ηδκ απμηεθεζιαηζηυηενδ ηαζ ηαθφηενδ 

θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ. Σμ μζημκμιζηυ πενζαάθθμκ απμηεθεί ζδιακηζηυ ιένμξ βζα ηδ 

θεζημονβία ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζοβηαηαθέβμκηαζ ζε αοηυ ζημζπεία βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ 

ηεθαθαζαβμνάξ, ημ θμνμθμβζηυ ζφζηδια, ηζξ μζημκμιζηέξ ηαζ ειπμνζηέξ ζπέζεζξ ιε άθθεξ 

πχνεξ ηθπ. οκεπχξ, βζα ηδκ μνευηενδ θεζημονβία ηδξ εηαζνίαξ είκαζ απαναίηδημ έκα 

ζφζηδια ιε έβηονδ ηαζ ζθαζνζηή πθδνμθυνδζδ ημ μπμίμ εα πανέπεζ ηα ακαβηαία μζημκμιζηά 

ζημζπεία ηδξ εηαζνίαξ.  

Σδ θφζδ ζημ πνυαθδια αοηυ ηδκ έδςζακ ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ 

Ακαθμνάξ ηα μπμία απμηεθμφκ έκα ζφκμθμ θμβζζηζηχκ πνμηφπςκ ηαζ εθανιυγμκηαζ απυ ηάεε 

είδμοξ επζπεζνήζεζξ πμο έπμοκ ειπμνζηυ ζημπυ, αζμιδπακζηυ ζημπυ ή πανμπήξ.  

Ζ Δπζηνμπή Γζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (International Accounting Standards 

Committee, IASC) ζδνφεδηε 29 Ημοκίμο 1973 ιε ζημπυ κα εηδχζμοκ πνυηοπα (Γζεεκή 

Λμβζζηζηά Πνυηοπα) ιε ζοιιεημπή ηςκ παναηάης 10 πςνχκ: Αοζηναθία, Γαθθία, Κακαδάξ, 

Ηαπςκία, Μελζηυ, Γενιακία, Οθθακδία, Ζκςιέκμ Βαζίθεζμ, Ηνθακδία ηαζ ΖΠΑ. Σμ 1975 

έβζκε δ έηδμζδ ημο πνχημο ∆ζεεκμφξ Λμβζζηζημφ Πνμηφπμο ηαζ ημ 1995 λακαεµθακίζηδηακ 

ηα ∆ζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα, ηαηυπζκ ζοµθςκίαξ ακάµεζα ζηδκ Δπζηνμπή ∆ζεεκχκ 

Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (ΗΑSC) ηαζ ημ ∆ζεεκή Ονβακζζµυ Πνμµδεεζχκ Μεημπχκ (ΗΟSCO). Ζ 

επζηνμπή είπε ςξ ηφνζμ ζημπυ ηδ δδµζμονβία µζαξ δέζµδξ εκζαίςκ θμβζζηζηχκ πνμηφπςκ 

ημζκχξ απμδεηηχκ απυ ηδ δζεεκή ημζκυηδηα. Ζ θεζημονβία ηδξ IASC ιε ημκ παναπάκς ζημπυ, 

ςζηυζμ, επζηεφπεεζ  έπεζηα απυ 28 πνυκζα απυ ηδκ ίδνοζή ηδξ, ημ 2001, ιε ηδκ κέα ζφζηαζδ 

International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF). Ο μνβακζζιυξ 
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International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF) ζοζηάεδηε ςξ ιδ 

ηενδμζημπζηυξ ιε έδνα ηδκ πμθζηεία  Delaware ζηζξ ΖΠΑ. ( Νεβηάηδξ, 2015) 

Ζ International Accounting Standards Committee (IASC) ιεημκμιάζηδηε ζε 

International Accounting Standards Board (IASB) ιε ζημπυ ηδκ εκανιυκζζδ ηδξ επςκοιίαξ 

ηδξ ιε ηδκ επςκοιία ηδξ Αιενζηακζηήξ μνβάκςζδξ Financial Accounting Standards Board 

(FASB) ζηζξ 01 Απνζθίμο ημο 2001. (Grant Thornton,2016 A΄) 

Ζ IASC Foundation είκαζ έκαξ ακελάνηδημξ μνβακζζιυξ ιε ηφνζα ζχιαηα ημοξ 

Δπζηνυπμοξ ( Trustees) ηαζ ημ IASB, ημ οιαμοθεοηζηυ οιαμφθζμ Πνμηφπςκ (Standards  

Advisory Council) ηαζ ηδ Μυκζιδ Δπζηνμπή Γζενιδκεζχκ (Standing Interpretations 

Committee ή International Financial Reporting Interpretation Committee). (Νεβηάηδξ, 2015) 

ηζξ 19 Ημοθίμο 2002, εηδίδεηαζ μ Κακμκζζµυξ 1606/2002 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ 

οµαμοθίμο βζα ηα ∆ζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα. Πνυηεζηαζ βζα έκα πμθφ ζδµακηζηυ 

ηακμκζζµυ, μ μπμίμξ δζαζαθδκίγεζ πμθθά γδηήµαηα βφνς απυ ηδ θφζδ ηςκ ∆ΛΠ.  

Όζμκ αθμνά ηα Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα εάκ εέθμοιε κα δχζμοιε έκακ απθυ 

μνζζιυ εα ιπμνμφζαιε κα πμφιε υηζ είκαζ δ ζφκηαλδ θμβζζηζηχκ ανπχκ, ηακυκςκ ηαζ 

δζαδζηαζζχκ ηαζ δ πανμπή δοκαηυηδηαξ μιμζυιμνθδξ εθανιμβήξ αοηχκ ζε παβηυζιζμ 

επίπεδμ. 

Δάκ εέθαµε υµςξ κα δχζμοµε έκακ επίζδµμ μνζζµυ εα ααζζγυµαζηε ζημκ ηακμκζζµυ 

ανζε. 1606/2002, άνενμ 2 ημο Δονςπασημφ Κμζκμαμοθίμο ηαζ ημο οµαμοθίμο ηδξ 19δξ 

Ημοθίμο 2002 ημ μπμίμ ακαθένεζ: «Ωξ ∆ζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα κμμφκηαζ ηα ∆ζεεκή 

Λμβζζηζηά Πνυηοπα (∆ΛΠ), ηα ∆ζεεκή Πνυηοπα πνδµαημμζημκμµζηήξ Πθδνμθυνδζδξ 

(∆ΠΥΠ) ηαζ μζ ζοκαθείξ ενµδκείεξ (ενµδκείεξ ηδξ SIC- ∆ΠΥΠ), μζ µεηαβεκέζηενεξ 

ηνμπμπμζήζεζξ ηςκ εκ θυβς πνμηφπςκ ηαζ ζοκαθχκ ενµδκεζχκ ηαεχξ ηαζ ηα µεθθμκηζηά 

πνυηοπα ηαζ ζοκαθείξ ενµδκείεξ πμο εα εηδχζεζ ή εα δδµμζζεφζεζ ζημ µέθθμκ μ Ονβακζζµυξ 

∆ζεεκχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (Ο∆ΛΠ)».  

 

 

5.3. Γζεεκέξ θμβζζηζηυ πνυηοπμ 1-Πανμοζίαζδ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ 

 

ημπυξ ημο ΓΛΠ 1, ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ 

(IFRS), είκαζ μ ηαεμνζζιυξ ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ εα πανμοζζάγμκηαζ μζ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ έηζζ χζηε κα είκαζ ζοβηνίζζιεξ υπζ ιυκμ ιε ηζξ  μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ 

μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ πνμδβμφιεκςκ μζημκμιζηχκ πνήζεςκ, αθθά ηαζ ιε μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ  άθθςκ εηαζνζχκ. Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ αθμνμφκ υπζ ιυκμ ηα άημια ηδξ 

μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ (εζςηενζημί πνήζηεξ), αθθά ηαζ άημια πμο δεκ ιπμνμφκ κα έπμοκ ηδκ 

πθδνμθυνδζδ αοηή ιέζα απυ ηδκ εηαζνία (ελςηενζημί πνήζηεξ). 

Σμ ΓΛΠ 1 εθανιυγεηαζ ζε υθεξ ηζξ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ 

πανμοζζάγμκηαζ ζφιθςκα ιε ηα Γζεεκή Πνυηοπα Υνδιαημμζημκμιζηήξ Ακαθμνάξ (IFRS), 

εθυζμκ δ εηαζνία εθανιυγεζ ηα ΓΠΥΑ. ε πενζπηχζεζξ πμο μζ πνήζηεξ είκαζ ιδ 

ηενδμζημπζημί μνβακζζιμί ή εηαζνίεξ πμο δεκ δζαεέημοκ ίδζα ηεθάθαζα, επζηνέπμκηαζ 

πανεηηθίζεζξ ζημκ ηνυπμ ιε ημκ μπμίμ πενζβνάθμκηαζ ηα ζημζπεία ζηζξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ.  
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Ο ζημπυξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ είκαζ κα απεζημκίγμοκ ιε δμιδιέκμ ηνυπμ 

μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ είκαζ πνήζζιεξ βζα απμθάζεζξ πνμξ υθεθμξ ηςκ πνδζηχκ. 

Οζ πθδνμθμνίεξ αοηέξ αθμνμφκ ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ εηαζνίαξ, ηδκ επίδμζή ηδξ, ηζξ 

ηαιεζαηέξ νμέξ ηδξ εηαζνίαξ ηαεχξ ηαζ απμηεθέζιαηα πμο πνμέηορακ απυ ηδ δζαπείνζζδ ηςκ 

πυνςκ απυ ηδκ Γζμίηδζδ. (Grant Thornton,2016 A΄) 

Σα ζημζπεία ηα μπμία πανέπμοκ ζε μπμζμδήπμηε πνήζηδ αλζυπζζηεξ ηαζ ακαθοηζηέξ 

πθδνμθμνίεξ βζα ιεθθμκηζηυ υθεθμξ, εάκ ζοκδζαζημφκ ζςζηά, είκαζ ηα αηυθμοεα
23

: 

 ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία, 

 μζ οπμπνεχζεζξ, 

 ηα ίδζα ηεθάθαζα, 

 ηα έζμδα ηαζ μζ δαπάκεξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηένδδ ηαζ γδιίεξ, 

 άθθεξ ιεηααμθέξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ 

 μζ ηαιζαηέξ νμέξ. 

 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ υθεξ εηείκεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ ζπεηζηά ιε ηδκ 

πνδιαημμζημκμιζηή εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ, ηζξ ηαιεζαηέξ νμέξ ηδξ ηαζ ηδκ απυδμζδ ηδξ. Πζμ 

ακαθοηζηά μζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ πενζθαιαάκμοκ ηα παναηάης
24

: 

 Σδκ ηαηάζηαζδ μζημκμιζηήξ εέζδξ (Ηζμθμβζζιυξ)  

 Σδκ ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ ηαζ θμζπχκ ζοκμθζηχκ εζυδςκ (ζοκέκςζδ 

Καηάζηαζδξ Απμηεθεζιάηςκ ηαζ Ακαβκςνζζιέκςκ Δζυδςκ – Δλυδςκ) 

 Σδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ 

 Σδκ ηαηάζηαζδ ηαιζαηχκ νμχκ 

 Σζξ ζδιεζχζεζξ πμο πενζθαιαάκμοκ πενίθδρδ ηςκ ζδιακηζηχκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ 

ηαζ άθθεξ επελδβδιαηζηέξ ζδιεζχζεζξ. 

 

5.4. Καηάζηαζδ Οζημκμιζηήξ Θέζδξ (Ηζμθμβζζιυξ) 

 

Ο Ηζμθμβζζιυξ πανμοζζάγεζ ηδκ μζημκμιζηή εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ πενζθαιαάκεζ 

απαναζηήηςξ μνζζιέκεξ πθδνμθμνίεξ, μζ μπμίεξ ακαβνάθμκηαζ ζημκ πίκαηα ημο Ηζμθμβζζιμφ. 

Οζ οπμπνεςηζηέξ πθδνμθμνίεξ ειθακίγμκηαζ παναηάης
25

: 

 

i. Ζ επςκοιία ηδξ επζπείνδζδξ. 

                                                           
23

 https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/17691 

24
 Υ. Νεβηάηδξ (2015) ζεθ. 58-59 

2525
 Υ. Νεβηάηδξ (2015) ζεθ. 63-64 
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ii. Ζ διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ. 

iii. Ακ μζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ αθμνμφκ ηδκ επζπείνδζδ ιειμκςιέκα, ή υιζθμ 

επζπεζνήζεςκ. 

iv. Σμ ηδνμφιεκμ κυιζζια. 

v. Σα ημκδφθζα πμο πενζθαιαάκεζ (Πενζμοζζαηχκ ημζπείςκ - Τπμπνεχζεςκ – Καεανήξ 

Θέζδξ). Γζα πανάδεζβια εκζχιαηα πάβζα, επεκδφζεζξ ζε αηίκδηα, άοθα πενζμοζζαηά 

ζημζπεία (οπεναλία), απμεέιαηα, Διπμνζηέξ ηαζ θμζπέξ οπμπνεχζεζξ (πνμιδεεοηέξ 

η.θπ), αζμθμβζηά πενζμοζζαηά ζημζπεία, πνμαθέρεζξ ηθπ. Πεναζηένς ακαθφζεζξ αοηχκ 

ηςκ ημκδοθίςκ πμο επζαάθθμκηαζ απυ ηα επζιένμοξ πνυηοπα ιπμνμφκ κα πανέπμκηαζ 

ζημκ πίκαηα ημο Ηζμθμβζζιμφ ή ζημ Πνμζάνηδια.  

vi. Ο δζαπςνζζιυξ ηςκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ ζε Κοηθμθμνμφκηα ηαζ Μδ 

Κοηθμθμνμφκηα ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ζε Βναποπνυεεζιεξ ηαζ Μαηνμπνυεεζιεξ. Ο 

δζαπςνζζιυξ αοηυξ δεκ ζζπφεζ βζα ηζξ Σνάπεγεξ υπμο ηα ημκδφθζα ειθακίγμκηαζ ηαηά 

ηδκ ζπεηζηή νεοζηυηδηά ημοξ. Οζ θεπημιένεζεξ ημο δζαπςνζζιμφ αοημφ ακαθφμκηαζ 

ζημ Γ.Λ.Π. 1. 

vii. φιθςκα ιε ημ Γ.Λ.Π. 1 βζα ηδκ ηαεανή εέζδ δ επζπείνδζδ πνέπεζ κα βκςζημπμζεί 

είηε ζημκ πίκαηα ημο Ηζμθμβζζιμφ, είηε ζημ Πνμζάνηδια, ζοβηεηνζιέκεξ 

πθδνμθμνίεξ. 

 

 

Πίνακας 1: Υπόδειγμα Ιζολογιζμού26 

 

ΟΜΘΛΟ ΕΣΑΘΡΕΘΩΝ 

 200Χ 200Χ 

ΠΕΡΘΟΤΘΑΚΑ ΣΟΘΥΕΘΑ 

Μη κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία 

Ενζώμαηα πάγια Υ Υ 

Τπεπαξία επισειπήζευρ Υ Υ 

Άϋλα πεπιοςζιακά 

ζηοισεία 

Υ Υ 

Επενδύζειρ ζε ζςγγενείρ 

επισειπήζειρ 

Υ Υ 

Άλλα σπημαηοοικονομικά 

ζηοισεία 

Υ Υ 

 Χ Χ 

Κσκλοθορούνηα περιοσζιακά ζηοιτεία 

Αποθέμαηα Υ Υ 

Πελάηερ Υ Υ 

Λοιπέρ απαιηήζειρ Υ Υ 

Πποκαηαβολέρ Υ Υ 

Σαμιακά διαθέζιμα και Υ Υ 

                                                           
26

 Υ. Νεβηάηδξ (2015) ζεθ. 65 
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ιζοδύναμα 

 Χ Χ 

Σύνολο περιοσζιακών 

ζηοιτείφν 

Χ Χ 

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΗ ΚΑΘ ΤΠΟΥΡΕΩΕΘ 

Κεθάλαιο και αποθεμαηικά ποσ αναλογούν  

ζηοσς μεηότοσς ηης μηηρικής 

Εκδοθέν κεθάλαιο Υ Υ 

Αποθεμαηικά Υ Υ 

υπεςμένα Κέπδη 

(Ζημίερ) 

Υ Υ 

 Χ Χ 

Δικαιώμαηα μειουηθίας Υ Υ 

Σύνολο καθαρής θέζης Υ Υ 

Μακροπρόθεζμες σποτρεώζεις 

Ένηοκα δάνεια Υ Υ 

Αναβαλλόμενοι θόποι Υ Υ 

Μακποππόθεζμερ 

πποβλέτειρ 

Υ Υ 

 Χ Χ 

Βρατσπρόθεζμες σποτρεώζεις 

Ππομηθεςηέρ και λοιπέρ 

ςποσπεώζειρ 

Υ Υ 

Βπασςππόθεζμα δάνεια Υ Υ 

Βπασςππόθεζμο μέπορ 

ενηόκυν δανείυν 

Υ Υ 

Σπέσυν θόπορ 

ειζοδήμαηορ 

Υ Υ 

Βπασςππόθεζμερ 

πποβλέτειρ 

Υ Υ 

 Χ Χ 

Σύνολο Καθαρής Θέζης 

και Υποτρεώζεφν 

Χ Χ 

 

 

5.5. Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ 

 

Οζ μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ζφιθςκα ιε ηα οπμδείβιαηα Γ.Π.Υ.Α. ηαζ Δ.Λ.Π. 

πενζθαιαάκμοκ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Ζ Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ 

Ηδίςκ ηεθαθαίςκ είκαζ έκαξ θμβζζηζηυξ πίκαηαξ ιε ζημπυ ηδκ πανμπή πθδνμθμνζχκ βζα 

ιεηααμθέξ πμο πανμοζζάγμοκ ηα ζημζπεία ηδξ Καεανήξ Θέζδξ ιε δομ ιμνθέξ. ηδ πνχηδ 

https://www.euretirio.com/logistiki-accounting/
http://www.euretirio.com/2010/08/kathari-thesi.html
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ιμνθή πανμοζζάγεζ υθεξ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ (πθήνδ) εκχ ζηδ δεφηενδ ιμνθή 

πανμοζζάγεζ ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ, εηηυξ απυ εηείκεξ πμο πνμηφπημοκ απυ 

ζοκαθθαβέξ ιε ημοξ ιεηυπμοξ πμο δνμοκ οπυ ηδκ ζδζυηδηα ημοξ ςξ ιέημπμζ (ιενζηή).  

Ζ εηαζνία ειθακίγεζ ζηδκ Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ ηα παναηάης ζημζπεία
27

: 

 Κένδμξ ή γδιία πενζυδμο (Καεανυ απμηέθεζια πενζυδμο) 

 Κάκε ζςοδο, ζξοδο, κζρδοσ ι ηθμία που καταχωρείται κατευκείαν ςτα Κδια Κεφάλαια 

όταν αυτό απαιτείται από ςυγκεκριμζνα Δ.Λ.Π.  

 οκμθζηά έζμδα ηαζ έλμδα ηδξ πενζυδμο, πμο δείπκμοκ πςνζζηά ημ ζφκμθμ ηςκ πμζχκ 

πμο ακαθμβεί ζε ιεηυπμοξ ηδξ ιδηνζηήξ ηαζ ζε δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ.  

 Ζ επίδναζδ ηςκ ιεηααμθχκ ζηζξ θμβζζηζηέξ πμθζηζηέξ ηαζ ηςκ δζμνεχζεςκ θαεχκ πμο 

ακαβκςνίζηδηακ ιε αάζδ ημ ΓΛΠ 8, βζα ηάεε ζημζπείμ ηςκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ  

Ονζζιέκα πμζά (ιεηαθμνέξ ηεθαθαίςκ απυ/πνμξ ημοξ ιεηυπμοξ ηαζ δζακμιέξ 

ιενζζιάηςκ, ημ οπυθμζπμ ημο ηένδμοξ εζξ κέμκ ζηδκ ανπή ηδξ πενζυδμο ηαζ ηαηά ηδκ 

διενμιδκία ημο ζζμθμβζζιμφ, ηαεχξ ηαζ ηζξ ιεηααμθέξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πενζυδμο, 

ζοιθςκία ιεηαλφ ηδξ θμβζζηζηήξ αλίαξ ηάεε ηαηδβμνίαξ εζζθενμιέκςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηάεε 

απμεειαηζημφ, ζηδκ ανπή ηαζ ημ ηέθμξ ηάεε πενζυδμο, βκςζημπμζχκηαξ λεπςνζζηά ηάεε 

ιεηααμθή) πνέπεζ απαναζηήηςξ κα ζοιπενζθδθεμφκ είηε ζηδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ηςκ 

ζδίςκ ηεθαθαίςκ είηε ζηζξ ζδιεζχζεζξ. 

  Οζ ιεηααμθέξ ζηα ίδζα ηεθάθαζα ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ ιεηαλφ δομ διενμιδκζχκ 

ζζμθμβζζιμφ (ανπήξ ηαζ ηέθμοξ ηδξ πενζυδμο ακαθμνάξ) ιαξ δίκμοκ ζημζπεία βζα ηδ ιεηααμθή 

ηςκ ηαεανχκ πενζμοζζαηχκ ζημζπείςκ αοηήξ ηδξ πενζυδμο. Ζ ζοκμθζηή ιεηααμθή ηςκ ζδίςκ 

ηεθαθαίςκ ζηδ δζάνηεζα ιζαξ πενζυδμο θακενχκεζ ηα ζοκμθζηά έλμδα ηαζ ηα ζοκμθζηά έζμδα, 

υπμο ζοιπενζθαιαάκμκηαζ ηα ηένδδ ηαζ μζ γδιίεξ, ηα μπμία δδιζμονβμφκηαζ απυ 

δναζηδνζυηδηεξ ηδξ μκηυηδηαξ ηδκ ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ, ιε μνζζιέκεξ ελαζνέζεζξ. 

φιθςκα ιε ημ ΓΛΠ 1 ηάεε ζημζπείμ ηςκ εζυδςκ ηαζ ηςκ δαπακχκ πμο 

ακαβκςνίγεηαζ ζε ιία πενίμδμ είκαζ απαναίηδημ κα πενζθαιαάκεηαζ ζημ ηένδμξ ή ηδ γδιία, 

εηηυξ εάκ ηάπμζμ άθθμ πνυηοπμ πνμοπμεέηεζ ηάηζ δζαθμνεηζηυ. Κονίςξ ημ Πνυηοπμ αοηυ 

απαζηεί ηδκ πανμοζίαζδ ιζαξ ηαηάζηαζδξ ιεηααμθχκ ηςκ ίδζςκ ηεθαθαίςκ πμο επζζδιαίκεζ 

ηα ζοκμθζηά έζμδα ηαζ ηζξ ζοκμθζηέξ δαπάκεξ ιζαξ μκηυηδηαξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ 

εηείκςκ πμο ακαβκςνίγμκηαζ απεοεείαξ ζηα ίδζα ηεθάθαζα.  

 

 

 

 

                                                           

27
  Υ. Νεβηάηδξ (2015) ζεθ. 71-72 
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Πίνακας 2: Τπόδειγμα Καηάζηαζης Μεηαβολών Ιδίων Κεθαλαίων
28

  

 

ΟΜΙΛΟΤ-ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 

 31.12.20ΥΥ 31.12.20ΥΥ 

Ίδζα Κεθάθαζα έκανλδξ (01.01.20ΥΥ ηαζ 01.01.20ΥΥ) Υ Υ 

Κένδδ/γδιίεξ ηδξ πνήζεςξ Υ Υ 

Αφλδζδ/Μείςζδ ιεημπζημφ εηαζνζημφ ηεθαθαίμο Υ Υ 

Γζακειδεέκηα ιενίζιαηα (ηένδδ) Υ Υ 

Καεανά πμζά ηαηαπςνδιέκα απ’ εοεείαξ ζηα Ίδζα 

Κεθάθαζα 

Υ Υ 

Λμζπέξ ιεηααμθέξ Υ Υ 

φκμθμ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ θήλδξ πνήζεςξ (31.12.20ΥΥ 

ηαζ 31.12.20ΥΥ) 

ΥΥ ΥΥ 

 

5.6. Καηάζηαζδ Σαιζαηχκ Ρμχκ 

 

Ο ααειυξ ζημκ μπμίμ έκαξ μζημκμιζηυξ μνβακζζιυξ είκαζ ζηακυξ κα δδιζμονβεί 

ηαιεζαηά δζαεέζζια ηαζ ηαιεζαηά ζζμδφκαια αθθά ηαζ ημ ιέβεεμξ ηδξ ακάβηδξ ημο κα ηα 

πνδζζιμπμζεί, πνμηφπηεζ απυ ηδκ ηαηάζηαζδ ηαιεζαηχκ πμο έπεζ ζηδ δζάεεζή ημο μ πνήζηδξ. 

Οζ ιεηααμθέξ πμο πνμηφπημοκ ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ απυ ηζξ θεζημονβζηέξ-επζπεζνδιαηζηέξ, 

επεκδοηζηέξ ηαζ πνδιαημμζημκμιζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ επζπείνδζδξ. Ζ ηαηάζηαζδ 

ηαιζαηχκ νμχκ αθμνά ημ ηεθάθαζμ. Ο ηνυπμξ ιε ημκ μπμίμ ηαηανηίγμκηαζ αοηέξ μζ 

ηαηαζηάζεζξ ηαζ βκςζημπμζμφκηαζ ηα πενζεπυιεκά ημοξ είκαζ ακηζηείιεκμ ημο πνμηφπμο 7 

(Γ.Λ.Π. 7). 

 

5.7. οιπενάζιαηα 

  

Σα Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα απμηεθμφκ έκα ζοβηνμηδιέκμ ζφκμθμ απυ θμβζζηζηέξ 

ανπέξ, ηακυκεξ, ιεευδμοξ ηαζ δζαδζηαζίεξ βεκζηά απμδεηηέξ ιε εκζςιαηςιέκδ ειπεζνία ηαζ 

βκχζδ. Ζ οζμεέηδζή ημοξ  μδδβεί ζηδκ μιμζμιμνθία ζφκηαλδξ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ ηαζ 

ηδκ αθδεή πθδνμθυνδζδ βζα ημοξ πνήζηεξ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Οζ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ ακαθφμοκ ιε αηνίαεζα ηα ζημζπεία ηςκ επζπεζνήζεςκ ηα μπμία είκαζ ηα 

πενζμοζζαηά ζημζπεία, ηζξ απαζηήζεζξ, ηζξ οπμπνεχζεζξ, ηα ίδζα ηεθάθαζα, ηα έζμδα ηαζ ηα 

έλμδα, ηα ηένδδ ηαζ ηζξ γδιίεξ, ηζξ ιεηααμθέξ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηαζ ηζξ ηαιζαηέξ νμέξ. Οζ 

πνήζηεξ, ελςηενζημί ηαζ εζςηενζημί, είκαζ ζε εέζδ κα ακαθφζμοκ ηαζ κα αβάθμοκ ηα 

ζοιπενάζιαηά ημοξ βζα ηδκ μζημκμιζηή ηαηάζηαζδ ηάεε επζπείνδζδξ.  

                                                           
28

 Υ. Νεβηάηδξ (2015) ζεθ. 75 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ 

6.1.  Δζζαβςβή 

 

ημ ζοβηεηνζιέκμ ηεθάθαζμ εα δχζμοιε έκα απθυ ανζειδηζηυ οπμεεηζηυ πανάδεζβια 

πάκς ζηδκ Καεανή Θέζδ ιζαξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ. Ζ οπυ ελέηαζδ εηαζνία «ΛΑΜΓΑ Α.Δ.» 

πμο δναζηδνζμπμζείηαζ ζημκ ηνζημβεκή ημιέα ηαζ πζμ ζοβηεηνζιέκα ζημ πχνμ ειπμνίαξ 

βοκαζηείςκ εκδοιάηςκ. Ζ ιεθέηδ πενίπηςζδξ ααζίγεηαζ ζημ Ν. 4308/2014 πμο αθμνά ηα 

Δθθδκζηά Λμβζζηζηά Πνυηοπα (Δ.Λ.Π.) ημπυξ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ είκαζ δ ηαθφηενδ 

ηαηακυδζδ ηδξ ζδιαζίαξ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαζ δ ελαβςβή ζοιπεναζιάηςκ. ηδνζγυιεκμζ 

ζημκ Ηζμθμβζζιυ ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ζε άθθεξ πνυζεεηεξ πθδνμθμνίεξ, χζηε κα θηάζμοιε 

ζηδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ. 

 

6.2. Γεδμιέκα 

 

Ζ εηαζνία ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ζδνφεδηε ημ 2015 ιε ηδ ιμνθή Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ ιε 

ακηζηείιεκμ ηδκ ειπμνία εκδοιάηςκ. Ζ έδνα ηδξ εηαζνίαξ ανίζηεηαζ ζημ ηέκηνμ ηδξ 

Θεζζαθμκίηδξ. Ζ δζμίηδζδ ηδξ εηαζνίαξ απμηεθείηαζ απυ ημκ Α ηαζ ημκ Β, μζ μπμίμζ είκαζ ηαζ 

μζ ιέημπμζ ηδξ εηαζνίαξ. Σμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηδξ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ηαηά ηδκ ίδνοζή ηδξ ήηακ 

289.000€ πμο μζ 234.090 ημζκέξ ιεημπέξ ήηακ ηςκ 0,81€. Οζ ιέημπμζ ηδξ εηαζνίαξ ηαηέπμοκ ημ 

60% (Α) ηαζ ημ 40% (Β) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ ηαηααάθθμοκ υθμ ημ πμζυ ιε ιεηνδηά. 

 Οζ ενβαγυιεκμζ ηδξ εηαζνίαξ απυ ηδκ ίδνοζδ ιέπνζ ζήιενα είκαζ 120. Ζ ΛΑΜΓΑ 

Α.Δ. ακήηεζ ζηζξ ιεζαίεξ επζπεζνήζεζξ, άνα ζφιθςκα ιε ημκ κ. 4308/2014 εα πνέπεζ 

οπμπνεςηζηά κα ηαηανηίζεζ ηζξ παναηάης μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ. Ο ζζμθμβζζιυξ, δ 

ηαηάζηαζδ απμηεθεζιάηςκ,  δ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ ηαζ ημ Πνμζάνηδια 

είκαζ μζ οπμπνεςηζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ εηαζνίαξ ζφιθςκα ιε ημκ κ. 4308/2014. Οζ γδιίεξ ηδξ 

πνήζδξ 2017 είκαζ (120.000) ηαζ ημ 2016 είκαζ (210.000). (Ο Ηζμθμβζζιυξ δίκεηαζ ζημκ 

πίκαηα 3). 

 

i. Γχζηε ημκ μνζζιυ ηδξ «Καεανήξ Θέζδξ» (Net worth). Θεςνείηαζ υηζ δ ΛΑΜΓΑ 

Α.Δ. ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ζφιθςκα ιε ημκ ζζμθμβζζιυ ηδξ 

επζπείνδζδξ; 

ii. Πμζμ είκαζ ημ ζφκμθμ Ηδίςκ ηεθαθαίςκ ζηδ θήλδ ηδξ πνήζδξ ημο 2017; 

iii. Να βίκμοκ μζ διενμθμβζαηέξ εββναθέξ βζα ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαηά ηδκ ίδνοζδ 

ηδξ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. 
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Πίνακας 3 

ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΣΑΣΑΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΗ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. 

Ποζά εκθραζμένα ζε τιλιάδες εσρώ 

 2017 2016 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ    

Δκζχιαηα πάβζα 590 580 

Άοθα πενζμοζζαηά ζημζπεία 8 11 

Λμζπά ιδ ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία 20 23 

Απμεέιαηα 439 450 

Απαζηήζεζξ απυ πεθάηεξ 293 291 

Λμζπά ηοηθμθμνμφκηα πενζμοζζαηά ζημζπεία 120 130 

ΤΝΟΛΟ ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟΤ 1.470 1.485 

   

ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ   

   

Μεημπζηυ ηεθάθαζμ 289 289 

Λμζπά ζημζπεία ζδίςκ ηεθαθαίςκ (1.886) (1.888) 

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (α) (1.597) (1.599) 

Γζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ (α)             -              - 

ύνολο ιδίων κεθαλαίων (γ)= (α) + (β) (1.597) (1.599) 

Μαηνμπνυεεζιεξ δακεζαηέξ οπμπνεχζεζξ 2.350 2.310 

Πνμαθέρεζξ /Λμζπέξ ιαηνμπνυεεζιεξ 

οπμπνεχζεζξ 

310 319 

Λμζπέξ αναποπνυεεζιεξ οπμπνεχζεζξ 407 455 

φκμθμ οπμπνεχζεςκ (δ) 3.067 3.084 

   

ΤΝΟΛΟ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ 

ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ (γ) + (δ) 

1.470 1.485 

 

 

i. Σα Ίδζα Κεθάθαζα απμηεθμφκ ηδκ ηαεανή πενζμοζία ηδξ εηαζνείαξ αθθά ηαζ ηδκ 

οπμπνέςζδ ημο κμιζημφ πνμζχπμο πνμξ ημκ επζπεζνδιαηία ή ιέημπμ. Ζ Καεανή 

Θέζδ ιαξ δείπκεζ ζε ηζ ααειυ ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ δ επζπείνδζδ ζηζξ ηνέπμοζεξ 

οπμπνεχζεζξ ηδξ, αθθά ηαζ ηδκ αλζμπζζηία-θενεββουηδηα ηδξ επζπείνδζδξ ςξ πνμξ ηδκ 

απμπθδνςιή ηςκ πνεχκ ηδξ.  

φιθςκα ιε ημκ ζζμθμβζζιυ ηδξ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ημ πμζυ ηδξ ηαεανήξ εέζδξ 

ηδξ εηαζνίαξ θαίκεηαζ υηζ είκαζ ανκδηζηυ ημ 2016 ηαζ ημ 2017, άνα ζοκεπχξ δ 

ΛΑΜΓΑ Α.Δ. έπεζ ανκδηζηή Καεανή Θέζδ. Αοηυ ιαξ μδδβεί ζημ ζοιπέναζια υηζ δ 

ΛΑΜΓΑ Α.Δ. δε ιπμνεί κα ηαθφρεζ ηζξ οπμπνεχζεζξ ηδξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ 

εκενβδηζηυ ηδξ ηαζ ακηζιεηςπίγεζ πνμαθήιαηα νεοζηυηδηαξ. Επιπλζον, θ πιςτολθπτικι 
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ικανότθτα τθσ εταιρίασ μειώνεται, με αποτζλεςμα οι πζζηςηέξ ηδξ εηαζνίαξ ζε πενίπηςζδ 

θφζδξ ηδξ εηαζνίαξ δε εα εζζπνάλμοκ ηζξ απαζηήζεζξ ημοξ. φιθςκα ιε ημ άνενμ 48 

ημο κυιμο 2190/1920 ημ μπμίμ ακαθένεζ υηζ δ εηαζνία ιπμνεί κα θοεεί ιε δζηαζηζηή 

απυθαζδ ιεηά απυ αίηδζδ μπμζμοδήπμηε έπεζ έκκμιμ ζοιθένμκ εθυζμκ ζοκηνέπμοκ 

ηάπμζμζ ηακυκεξ. ηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ ημ ζφκμθμ ηςκ ζδίςκ ηεθαθαίςκ ηδξ 

εηαζνείαξ είκαζ ηαηχηενμ ημο εκυξ δεηάημο (1/10) ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ηαζ δ 

εηαζνία δεκ έπεζ θάαεζ ιέηνα. 

 

ii. ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΙΓΙΩΝ ΚΔΦΑΛΑΙΩΝ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. 

 

ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ΠΟΑ Δ ΔΤΡΩ 

 31.12.2017 31.12.2016 

Ίδζα Κεθάθαζα έκανλδξ (01.01.2017 ηαζ 01.01.2016) (1599) (1400) 

Κένδδ/γδιίεξ ηδξ πνήζεςξ 120 210 

Αφλδζδ/Μείςζδ ιεημπζημφ εηαζνζημφ ηεθαθαίμο 0 0 

Γζακειδεέκηα ιενίζιαηα 0 0 

Λμζπέξ ιεηααμθέξ 0 0 

φκμθμ Ηδίςκ Κεθαθαίςκ θήλδξ πνήζεςξ (31.12.2017 

ηαζ 31.12.2016) 

(1479) (1190) 

 

ηδκ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ηςκ ίδζςκ ηεθαθαίςκ εκυξ μζημκμιζημφ μνβακζζιμφ 

πενζθαιαάκμκηαζ πθδνμθμνίεξ απυ ηδκ ηαεανή εέζδ ημο ζζμθμβζζιμφ. Σέημζεξ πθδνμθμνίεξ 

είκαζ ηα ηένδδ ή μζ γδιίεξ ιζαξ μζημκμιζηήξ πνήζδξ, ηα έζμδα ηαζ ηα έλμδα ηδξ  πνήζδξ, ημ 

ζφκμθμ ηςκ εζυδςκ ηαζ ελυδςκ ηδξ πνήζδξ ηαζ ηςκ πμζχκ πμο ακαθμβμφκ ζε ιεηυπμοξ ηαζ 

δζηαζχιαηα ιεζμρδθίαξ ηαζ ηα ίδζα ηεθάθαζα ηαζ ηδκ επζννμή πμο αζημφκ μζ ηνμπμπμζήζεζξ 

ζηδκ θμβζζηζηή πμθζηζηή ηαζ ηδ δζυνεςζδ ηςκ θαεχκ. Όηακ δ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ ηςκ 

ίδζςκ ηεθαθαίςκ δεκ πενζέπεζ άθθα ζημζπεία πθδκ αοηχκ πμο ακαθένεδηακ αιέζςξ 

παναπάκς ηυηε μκμιάγεηαζ ηαηάζηαζδ ακαβκςνζζιέκςκ εζυδςκ ηαζ ελυδςκ.  

ηα ηαεανά ηένδδ ηδξ εηαζνίαξ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ζοιπενζθαιαάκεηαζ ημ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ηαζ 

ηα θμζπά ζημζπεία ζδίςκ ηεθαθαίςκ. Δπμιέκςξ δ ηαηάζηαζδ ιεηααμθχκ Ηδίςκ ηεθαθαίςκ 

ειπενζέπεζ ηζξ παναπάκς πθδνμθμνίεξ. Ζ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. θαίκεηαζ κα έπεζ ιεζςιέκα ίδζα 

ηεθάθαζα ηαζ ηζξ δφμ πνμκζέξ.  

 

iii.  

33  ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ      289.000 

33.03 Μέημπμζ – θμβ/ζιυξ ηάθορδξ ηεθαθαίμο  

33.03.01 Μέημπμξ Α     173.400 

33.03.02 Μέημπμξ Β     115.600 
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 40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ      289.000 

 40.02 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ημζκχκ ιεημπχκ 

 40.02.00 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ  

    ημζκχκ ιεημπχκ    289.000 

 

 

 

 

33  ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ      289.000 

33.04 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ημζκχκ ιεημπχκ  

33.04.01 Μέημπμξ Α     173.400 

33.04.02 Μέημπμξ Β     115.600 

 33  ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     289.000 

33.03 Μέημπμζ – θμβ/ζιυξ ηάθορδξ ηεθαθαίμο  

33.03.01 Μέημπμξ Α    173.400 

33.03.02 Μέημπμξ Β    115.600 

 

 

 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     173.400 

38.00 Σαιείμ 

38.00.00 Σαιείμ      173.400 

 33  ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     173.400 

33.04 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ημζκχκ ιεημπχκ 

33.04.01 Μέημπμξ Α    173.400 

 

 

 

38 ΥΡΖΜΑΣΗΚΑ ΓΗΑΘΔΗΜΑ     115.600 

38.00 Σαιείμ 

38.00.00 Σαιείμ      115.600 

 33  ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ     115.600 

33.04 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ημζκχκ ιεημπχκ 

33.04.01 Μέημπμξ Α    115.600 

 

 

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ       289.000 

40.02 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ ημζκχκ ιεημπχκ 

40.02.00 Οθεζθυιεκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ  

               ημζκχκ ιεημπχκ    289.000  

40 ΚΔΦΑΛΑΗΟ      289.000 

 40.00 Καηααθδιέκμ ιεημπζηυ ηεθάθαζμ  

ημζκχκ ιεημπχκ   289.000 
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φιθςκα ιε ημκ Κ.Ν. 2190/1920 δ ηαηααμθή ημο ιεημπζημφ ηεθαθαίμο ιπμνεί κα βίκεζ ελ’ 

μθμηθήνμο ή ηιδιαηζηά, είηε ζε πνήια είηε ζε είδμξ. ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. δ 

ηαηααμθή έβζκε ιυκμ ιε πνδιαηζηυ πμζυ.  

 

 

6.3. οιπενάζιαηα Μεθέηδξ Πενίπηςζδξ 

 

ηδ ιεθέηδ πενίπηςζδξ πμο ακαθφζαιε παναπάκς δ ΛΑΜΓΑ Α.Δ. ηαηανηίγεζ ηζξ 

μζημκμιζηέξ ηαηαζηάζεζξ ηδξ ζφιθςκα ιε ημκ κ. 4308/2014. Παναηδνήζαιε υηζ ημ ζφκμθμ 

ηδξ ηαεανήξ εέζδξ ηαζ ηςκ οπμπνεχζεςκ ζημκ Ηζμθμβζζιυ είκαζ ανκδηζηυ ηάεε πνυκμ, τα 

οποία ενδζχεται να κζτουν ςε αμφιςβιτθςθ τθν αρχι τθσ ςυνζχιςθσ τθσ λειτουργίασ τθσ 

εταιρείασ κακώσ ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ των άρκρων 47, 48 του κωδ. ν 

2190/1920.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

 

σμπεράζμαηα-Περιοριζμοί και προηάζεις για μελλονηική έρεσνα 

 

Σμ εθθδκζηυ κμιζηυ ηαεεζηχξ ηςκ ακχκοιςκ εηαζνχκ επζδέπεηαζ πθήεμξ ηνμπμπμζήζεςκ, μζ 

μπμίεξ πνμζανιυγμκηαζ ζηζξ δζαηάλεζξ ηςκ ημζκμηζηχκ μδδβζχκ. φιθςκα ιε ηα 

πνμακαθενυιεκα ηεθάθαζα μζ ηεθεοηαίεξ ηνμπμπμζήζεζξ ζημκ Κ.Ν. 2190/1920 δζεοημθφκμοκ 

ηδκ ακχκοιδ εηαζνία ζημκ ηνυπμ θεζημονβίαξ ηδξ. Οζ ηφνζεξ αθθαβέξ αθμνμφκ ηα μζημκμιζηά 

ζημζπεία ηδξ μζημκμιζηήξ μκηυηδηαξ, αθμφ μζ ακχκοιεξ εηαζνίεξ είκαζ οπμπνεςιέκεξ κα 

ηδνήζμοκ ηα Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα.  

Οζ ηνμπμπμζήζεζξ ημο κυιμο έπμοκ απθμπμζήζεζ ηαζ δζεοημθφκεζ ηζξ εηαζνίεξ ζημ ηνυπμ 

θεζημονβίαξ ημοξ, εκχ δ ηεθεοηαία ηνμπμπμίδζδ πμο αθμνά ημ κ. 4308/2014 δεκ έπεζ επζθένεζ 

αθθαβέξ ζηα βεκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ εηαζνίαξ μφηε ζημκ ηνυπμ δδιμζζυηδηαξ ηςκ 

ζημζπείςκ, αθθά αθμνά ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηδξ ακχκοιδξ εηαζνίαξ. Ο Ν. 4308/2014 πενί 

Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ οζμεεηήεδηε οπμπνεςηζηά απυ έκα ζφκμθμ δζαθμνεηζηχκ 

ιμνθχκ εηαζνζχκ, ακάιεζά ημοξ ηαζ δ ακχκοιδ εηαζνία.  

Σα Ίδζα ηεθάθαζα απμηεθμφκ έκα απυ ηα ζδιακηζηυηενα ζημζπεία ζημκ ζζμθμβζζιυ 

ηςκ επζπεζνήζεςκ, αθμφ ιαξ δείπκμοκ ζε ηζ ααειυ ιπμνεί κα ακηαπελέθεεζ δ επζπείνδζδ ζηζξ 

ηνέπμοζεξ οπμπνεχζεζξ ηδξ ηαζ ηδκ αλζμπζζηία-θενεββουηδηα ηδξ εηαζνίαξ υζμκ αθμνά ηδκ 

απμπθδνςιή ηςκ πνεχκ ηδξ. Ζ οπμπνεςηζηή εθανιμβή ημο κ. 4308/2014, έθενε αθθαβέξ ζηα 

μζημκμιζηά ζημζπεία ηςκ εηαζνίςκ ηαζ ζηδκ ηαεανή εέζδ ηςκ επζπεζνήζεςκ. Ο  Ν. 

4308/2014  πενί Δθθδκζηχκ Λμβζζηζηχκ Πνμηφπςκ (Δ.Λ.Π.) ηαηήνβδζε ημ άνενμ 42β ημο 

Κ.Ν. 2190/1920 ιε απμηέθεζια ηα ίδζα ηεθάθαζα κα πνμηφπημοκ απυ ηζξ μζημκμιζηέξ 

ηαηαζηάζεζξ πμο ακαθένμκηαζ ζημ άνενμ 16 ημο Ν.4308/2014.  

Σα Γζεεκή Λμβζζηζηά Πνυηοπα (ΓΛΠ) απμηεθμφκ πναβιαηζηυηδηα, υπζ ιυκμ βζα ηζξ 

ακχκοιεξ εηαζνίεξ, αθθά ηαζ βζα πζθζάδεξ αηυιδ επζπεζνήζεζξ, εθυζμκ δ οζμεέηδζδ ημοξ είκαζ 

οπμπνεςηζηή απυ πμθθέξ πχνεξ. Ζ οζμεέηδζδ ηςκ Γ.Π.Υ.Α. έπεζ δζεοημθφκεζ ηδκ απεζηυκζζδ 

ηαζ ηδκ εθανιμβή ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ βζα ηα άημια ζημ εζςηενζηυ πενζαάθθμκ 

ηδξ επζπείνδζδξ ηαζ ηδκ ηαηακυδζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ζημζπείςκ απυ ελςηενζημφξ πνήζηεξ. Σμ 

ΓΛΠ 1 απμηεθεί ηδκ αάζδ βζα ηζξ επζπεζνήζεζξ, αθμφ είκαζ ημ πνυηοπμ πμο αθμνά ηδκ 

πανμοζίαζδ ηαζ ηδκ ακάθοζδ ηςκ μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ. Ζ πανμοζίαζδ ηςκ 

μζημκμιζηχκ ηαηαζηάζεςκ, ζφιθςκα ιε ηα ΓΛΠ, δίκεζ έιθαζδ ζηδκ μνεή απεζηυκζζδ ηδξ 

ηενδμθμνίαξ ηςκ επζπεζνήζεςκ, ηονίςξ ιέζα απυ ηδκ Καηάζηαζδ Μεηααμθχκ Ηδίςκ 

Κεθαθαίςκ.  

Πενζμνζζιυ ηδξ δζπθςιαηζηήξ ενβαζίαξ απμηεθεί ημ βεβμκυξ υηζ δ θμβζζηζηή ακηζιεηχπζζδ 

ηδξ Ακχκοιδξ Δηαζνίαξ ελεηάγεηαζ ιυκμ απυ ηδκ ιεθέηδ πενίπηςζδξ. οκεπχξ πνμηείκεηαζ 

βζα ιεθθμκηζηή ένεοκα δ ελέηαζδ ηςκ επζδνάζεςκ ηςκ θμβζζηζηχκ πμθζηζηχκ ζηδκ ηάεανδ 

https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription%CE%B3
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/31
https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/660
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εέζδ ηδξ επζπείνδζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα πνμηείκεηαζ κα βίκεζ πεναζηένς δζενεφκδζδ ημο 

εέιαημξ ιε ειπεζνζηή ένεοκα ζε εζζδβιέκεξ εηαζνίεξ ζημ Υνδιαηζζηήνζμ Αεδκχκ (ΥΑΑ) 

υπμο εα ελεηάγμκηαζ μζ ιεηααμθέξ ηδξ Καεανήξ Θέζδξ ιεηά ηδκ εθανιμβή ημο κ. 4308/2014 

ηαζ ηςκ πνμηφπςκ. 
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