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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1. Ορισµός, έννοια και χαρακτηριστικά της Α.Ε. 

 

           Η ανώνυµη εταιρεία αποτελεί τον πιο ξεκαθαρισµένο, τον πιο τέλεια 

νοµοθετηµένο και κατά το δυνατό οργανωµένο τύπο επιχειρηµατικής 

µονάδας. 

           Η Α.Ε είναι η κατ’ εξοχήν κεφαλαιουχική εταιρεία που το κεφάλαιό 

της διαιρείται σε ίσα µερίδια, τις µετοχές και τα κυριότερα χαρακτηριστικά 

της είναι: 

 

Α) Η ευθύνη των µετόχων της Α.Ε. είναι περιορισµένη και φθάνει µέχρι 

του ποσού της εισφοράς τους. Οι µέτοχοι δεν ευθύνονται προσωπικά µε 

την ατοµική τους περιουσία για τις υποχρεώσεις της εταιρείας. Η ευθύνη 

τους περιορίζεται στην εκπλήρωση της υποχρεώσεως που ανέλαβαν για 

την καταβολή της εισφοράς τους. 

 

Β) Οι αποφάσεις στην Α.Ε. παίρνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις για 

τα τρέχοντα ζητήµατα και για την όλη διοίκηση και διαχείριση της 
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εταιρικής περιουσίας είναι αρµοδιότητα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 

οι σοβαρότερες αποφάσεις (διορισµός διοικητικού συµβουλίου, αύξηση 

κεφαλαίου, αλλαγή σκοπού, διάλυση εταιρείας κ.α.) είναι αρµοδιότητα της 

Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων. Στη Γενική Συνέλευση έχουν 

δικαίωµα να παραστούν και να ψηφίσουν όλοι οι µέτοχοι. Στην Α.Ε. η 

πλειοψηφία είναι πανίσχυρη και αποφασίζει για κάθε ζήτηµα, έτσι αυτό 

εξασφαλίζει την σταθερότητα διοικήσεως και απόλυτη ευχέρεια χειρισµών 

στη λειτουργία της. 

Γ) Το κεφάλαιο της Α.Ε. διαιρείται σε ίσα µερίδια, που ενσωµατώνονται 

σε έγγραφα, τις µετοχές. Οι µετοχές είναι αξιόγραφα, που µεταβιβάζονται 

εύκολα. 

 

∆) Για τη σύσταση της Α.Ε. απαιτούνται αυστηροί όροι δηµοσιότητας, 

συµβολαιογραφικό έγγραφο, έγκριση της εποπτεύουσας αρχής και 

δηµοσίευση του καταστατικού της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αλλά και σ’ ολόκληρη την διάρκεια της ζωής της, η δηµοσιότητα είναι 

απαραίτητη (δηµοσίευση σε εφηµερίδες του ετήσιου Ισολογισµού της, τις 

ανακοινώσεις των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, τυχόν 

µεταβολή έδρας κ.α.). 

 

Ε) Η ∆ιάρκεια της Α.Ε. ορίζεται µακρά (συνήθως 50 έτη). Καταγγελία της 
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Α.Ε. πριν απ’ την λήξη της δεν επιτρέπεται, επιτρέπεται όµως η λύση της 

Α.Ε. µε απόφαση της πλειοψηφίας των µετόχων της στην Γενική 

Συνέλευση. 

 

Στ) Η Α.Ε. λόγω της σοβαρότητάς της (µεγάλα κεφάλαια, πλήρες 

λογιστήριο, δηµοσιότητα κ.λ.π.) παρέχει πλεονεκτήµατα, που καµία άλλη 

µορφή επιχειρήσεως δεν µπορεί να εξασφαλίσει. Στις αρχές, τις τράπεζες 

και στην αγορά γενικώς αντιµετωπίζεται µε µεγαλύτερη εµπιστοσύνη. Σ’ 

αυτό συντελεί και ο εύκολος τρόπος µεταβιβάσεως των µετοχών, που 

µπορούν να δοθούν ως ενέχυρο για την εξασφάλιση µιας συναλλαγής ή και 

να µεταβιβασθούν για να επιτευχθεί η είσοδος νέων προσώπων στην 

εταιρεία. Επίσης στο Χρηµατιστήριο Αξιών γίνονται δεκτές µόνο Α.Ε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Ι∆ΡΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. 

 

1. Επωνυµία, Σκοπός, ∆ιάρκεια, Μετοχές, Μετοχικό Κεφάλαιο της 

Α.Ε. 

 

1.1.Επωνυµία της Α.Ε. 

 

           Η επωνυµία λαµβάνεται υποχρεωτικά από το αντικείµενο εργασιών 

που ασκεί η εταιρεία, εκτός αν ο σκοπός της περιλαµβάνει πολλά 

αντικείµενα, οπότε στην περίπτωση αυτή η επωνυµία µπορεί να 

λαµβάνεται απ’ τα κυριότερα από αυτά. Η επωνυµία πρέπει να περιέχει και 

τις λέξεις «Ανώνυµη Εταιρεία», ενώ παράλληλα µπορεί να περιέχει το 

ονοµατεπώνυµο του Ιδρυτού ή Ιδρυτών, ή άλλου φυσικού προσώπου ή την 

επωνυµία Εµπορικής Εταιρείας και δεν επιτρέπεται να συγχέεται µε άλλη 

επωνυµία. Όταν η επωνυµία αφορά τραπεζική Α.Ε. ο νόµος προβλέπει ότι 

η επωνυµία αυτής πρέπει α εγκριθεί από το Υπουργείο Εθνικής 

Οικονοµίας. Το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους µε την υπ’ αριθµ. 

202/1972 απόφασή του δέχτηκε ότι απαγορεύεται ρητώς να αναφέρεται 

στην επωνυµία η λέξη «Εθνική» ή «Εθνικός». 
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           Σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 5 του Κ.Ν. 2190/20 η 

διεύρυνση του σκοπού της εταιρείας δεν συνεπάγεται και την υποχρεωτική 

µεταβολή της εταιρικής επωνυµίας, µε την οποία η εταιρεία είναι γνωστή 

στις συναλλαγές. Ενώ µε την παράγραφο 6 του ίδιου άρθρου η εταιρεία για 

τις διεθνείς συναλλαγές της µπορεί να εκφράσει την επωνυµία και σε ξένη 

γλώσσα σε πιστή µετάφραση ή µε λατινικά στοιχεία, πράγµα που µέχρι 

σήµερα δεν ήταν δυνατό να γίνει. 

           Η µεταβολή της επωνυµίας της Α.Ε. επιτρέπεται, αλλά απαιτείται 

απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως, που λαµβάνεται µε συνήθη απαρτία 

και πλειοψηφία. Επίσης χρειάζεται εγκριτική απόφαση του νοµάρχη και 

δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

1.2. Εµπορική ιδιότητα της Α.Ε. 

 

           Η Ανώνυµη Εταιρεία είναι εµπορική και αν ακόµα ο σκοπός αυτής 

δεν είναι εµπορική επιχείρηση (άρθρο 1 Κ.Ν. 2190/20). Συνεπώς η Α.Ε. 

είναι «έµποροι» από το νόµο, κατά το αντικειµενικό κριτήριο.  

           Τα µέλη το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, από µόνη την ιδιότητά τους 

αυτή, δεν καθίστανται έµποροι (γιατί ενεργούν ως εκπρόσωποι και για 

λογαριασµό της εταιρείας), εκτός αν διενεργήσουν εµπορικές πράξεις για 

δικό τους λογαριασµό. 
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           Επίσης, και ο µέτοχος της Α.Ε., από µόνη την ιδιότητά του αυτή, 

δεν είναι έµπορος, εκτός αν κατέχει το σύνολο ή το µεγαλύτερο µέρος των 

µετοχών της. 

 

1.3.Έδρα της Α.Ε. 

 

           Έδρα της εταιρείας  ορίζεται ένας ∆ήµος ή µια κοινότητα της 

Ελληνικής επικράτειας που θα εγκατασταθεί η εταιρεία και όχι συνοικία ή 

δρόµος. Η έδρα της Α.Ε. είναι ουσιαστικό στοιχείο αυτής διότι: 

 

Α) Από την έδρα της προσδιορίζεται η εθνικότητά της και η ικανότητά της 

ρυθµίζεται από το δίκαιο της έδρας. 

Β) Από την έδρα επίσης προσδιορίζεται η δωσιδικία της. 

 

Γ) Η έδρα της Α.Ε. είναι ο τόπος της υποχρεωτικής συγκλήσεως της 

Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, πάρα πολύ σπάνια, επιτρέπεται να 

συνέρχεται η Γενική Συνέλευση σε άλλο τόπο. Επίσης η έδρα είναι και 

τόπος συγκλήσεως των συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 

           Όσον αφορά την Μεταφορά της έδρας της ανώνυµης εταιρείας σε 

άλλο δήµο ή κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας, επιτρέπεται αλλά 
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απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των µετόχων, που 

λαµβάνεται συνήθη απαρτία και πλειοψηφία, επίσης χρειάζεται και 

τροποποίηση του καταστατικού. Για την µεταφορά της έδρας όµως, εκτός 

Ελλάδος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως µε ενισχυµένη 

απαρτία και πλειοψηφία, επειδή επέρχεται µεταβολή της εθνικότητας. 

 

1.4. ∆ιάρκεια της Α.Ε. 

 

           Από τον νόµο ορίζεται στο καταστατικό της Α.Ε. να υπάρχει η 

διάρκεια αυτής. Ο νόµος δεν προβλέπει κατώτατο ή ανώτατο όριο 

διάρκειας της ζωής της Α.Ε., αλλά στην πράξη συνηθίζεται να τίθεται µια 

σχετικώς µακρά χρονική περίοδος (20-50 έτη). Α.Ε. µε αόριστη διάρκεια 

δεν γίνεται δεκτή. 

           Παράταση διάρκειας της Α.Ε. µπορεί να αποφασίσει µόνο η Γενική 

Συνέλευση των µετόχων µε εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία, χρειάζεται 

ακόµα η τροποποίηση καταστατικού, την έγκριση του νοµάρχη και 

δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση της Γενικής 

Συνελεύσεως για παράταση της διάρκειας της Α.Ε. πρέπει να παρθεί πριν 

τη λήξη της διάρκειας αυτής. Αν αυτό δεν γίνει και παρέλθει η ηµεροµηνία 

λήξεως της διάρκειας της Α.Ε. τότε η Α.Ε. εισέρχεται στο στάδιο της 

εκκαθάρισης απ’ το οποίο µπορεί να εξέλθει πλέον µε την διαδικασία της 
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αναβιώσεως. 

 

1.5. Σκοπός της Α.Ε. 

 

           Για να προσδιοριστεί ο σκοπός της Α.Ε. θα πρέπει να υπάρχει 

περιληπτική περιγραφή των κυρίων και παρεπόµενων δραστηριοτήτων µε 

τις οποίες θα πρόκειται να ασχοληθεί η Α.Ε. Επίσης από τον νόµο 

απαιτείται συσχετισµός επωνυµίας και σκοπού. Ο σκοπός της Α.Ε. µπορεί 

να είναι ευρύς ή να περιλαµβάνει περισσότερα από ένα αντικείµενα, αλλά 

δεν µπορεί να είναι τελείως γενικός και αόριστος. 

           Η µεταβολή του σκοπού της Α.Ε. συνιστά τροποποίηση του 

καταστατικού και η σχετική απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των 

µετόχων πρέπει να ληφθεί µε την αυξηµένη απαρτία και  πλειοψηφία. 

 

1.6. Μετοχικό Κεφάλαιο Α.Ε. 

 

           Το Μετοχικό Κεφάλαιο της Α.Ε. είναι µια αφηρηµένη και σταθερή 

µαθηµατική ποσότητα η οποία αναγράφεται στο καταστατικό και 

αντιστοιχεί στην αξία των εισφορών των µετόχων. 

           Προσδιορίζεται αν πολλαπλασιάσουµε τον αριθµό των µετοχών επί 

την ονοµαστική αξία. 
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           Όταν τις µετοχές αναλάβουν πρόσωπα τα οποία υπόσχονται να 

καταβάλλουν την αξία τους λέγεται κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου και 

όταν εκπληρώσουν την υποχρέωσή τους είναι η καταβολή. Η κάλυψη του 

Μετοχικού Κεφαλαίου διακρίνεται σε ιδιωτική και δηµόσια. 

 

Α) Ιδιωτική κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έχουµε όταν οι ιδρυτές 

αναλάβουν τις µετοχές. 

 

Β) ∆ηµόσια κάλυψη έχουµε όταν και πρόσωπα τρίτα εκτός απ’ τους 

ιδρυτές αναλάβουν µετοχές. Η κάλυψη πραγµατοποιείται µε δηµόσια 

εγγραφή µέσω Τραπεζών ή άλλων Οργανισµών. Η πρόσκληση του κοινού 

γίνεται µε δηµοσίευση, οπότε οι ενδιαφερόµενοι εγγράφονται να 

αναλάβουν έναν αριθµό µετοχών µε την υποχρέωση να καταβάλλουν την 

αξία των αναληφθέντων µετοχών που αποτελεί ένα µέρος του Μετοχικού 

Κεφαλαίου. Οι Τράπεζες, οι Οργανισµοί που ανέλαβαν αυτή την εργασία 

παίρνουν µια αµοιβή που λέγεται προµήθεια. 

           Η Α.Ε. της οποίας η κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου έγινε µε 

δηµόσια εγγραφή είναι υποχρεωµένη σ’ ένα χρόνο να ζητήσει την 

εισαγωγή των µετοχών της στο Χρηµατιστήριο Αξιών. 

           Οι εισφορές για το σχηµατισµό του Μετοχικού Κεφαλαίου µπορεί 

να είναι χρήµα, υλικά και άυλα αγαθά, απαιτήσεις κ.λ.π. Η αξία των 
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υλικών και άυλων αγαθών και απαιτήσεων καθορίζεται µε απόφαση της 

επιτροπής του άρθρου 9 του Νόµου 2190/20 η οποία υποβάλλεται σε 

δηµοσιότητα. 

           Το κατώτερο όριο του Μετοχικού Κεφαλαίου για τις Α.Ε. ορίζεται 

σε 60.000 € ολοσχερώς καταβεβληµένο ανεξάρτητα µε ποιον τρόπο έγινε η 

κάλυψή του, δηλαδή απ’ τους ίδιους τους ιδρυτές ή µε δηµόσια εγγραφή. 

           Η καταβολή του Μετοχικού Κεφαλαίου µπορεί να γίνει είτε εφάπαξ 

ή µε δόσεις. Η καταβολή µε δόσεις υπόκειται σε κατά νόµο περιορισµούς 

ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι που µπορεί να δηµιουργήσει η 

τµηµατική καταβολή. Οι περιορισµοί αυτοί είναι: 

 

Α) Ο χρόνος για την Ολοκληρωτική καταβολή του κεφαλαίου δεν µπορεί 

να υπερβεί τα δέκα χρόνια. 

 

Β) Το κατώτερο όριο κεφαλαίου που καθορίζεται απ’ τον νόµο πρέπει να 

καταβληθεί ολοσχερώς κατά τη σύσταση της εταιρείας µε την άµεση δόση. 

 

Γ) Η άµεση καταβολή κεφαλαίου δεν µπορεί να είναι κατώτερη απ’ το 1/4 

του Μετοχικού κεφαλαίου δηλαδή το 1/4 της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής. 
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∆) Αν η έκδοση των µετοχών γίνεται πάνω απ’ το άρτιο δηλαδή πάνω απ’ 

την ονοµαστική της αξία η διαφορά αυτή υπέρ το άρτιο καταβάλλεται 

ολόκληρη εφάπαξ κατά την αρχική καταβολή (άµεση δόση). 

 

Ε) Οι µετοχές παραµένουν ονοµαστικές µέχρι την ολοκληρωτική 

εξόφλησή τους. 

 

Στ) Σε περίπτωση µεταβιβάσεως µετοχής που δεν πληρώθηκε 

ολοκληρωτικά, ο αρχικός κάτοχος ευθύνεται αλληλεγγύως µε τον νέο 

κύριο για το οφειλόµενο τµήµα της µετοχής, µέχρι µια διετία απ’ την 

µεταβίβαση. 

 

1.7. Μετοχές (Γενικά) 

 

           Το Μετοχικό Κεφάλαιο κάθε Α.Ε. ενσωµατώνεται σε τίτλους 

ελεύθερα µεταβιβάσιµων, οι οποίοι ονοµάζονται µετοχές. 

           Η Απόκτηση µιας µετοχής δίδει στον ιδιοκτήτη της την ιδιότητα του 

µετόχου όπου απορρέουν όλα τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις αυτού 

απέναντι στην εταιρεία. Τα βασικότερα δικαιώµατα του µετόχου είναι: 

α) ∆ικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη  

β) ∆ικαίωµα συµµετοχής στο τελικό προϊόν εκκαθάρισης  
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γ) ∆ικαίωµα συµµετοχής και ψήφου στην Γενική Συνέλευση της εταιρείας. 

           Όλα τα δικαιώµατα ασκούνται από τον µέτοχο µε βάση το ποσοστό 

του Μετοχικού Κεφαλαίου που αντιπροσωπεύουν οι µετοχές του. 

           Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 

το ποσό των τριάντα λεπτών (0,30) ευρώ και το ανώτατο όριο αυτής το 

ποσό των εκατό (100) ευρώ. 

           Οι µετοχές εκδίδονται στο άρτιο δηλαδή στην ονοµαστική τους αξία 

και διατίθενται ή στο άρτιο ή υπέρ το άρτιο δηλαδή πάνω από την 

ονοµαστική τους αξία. Απαγορεύεται η διάθεση των µετοχών υπό το άρτιο 

δηλαδή σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής της αξίας. 

 

1.7. α) ∆ιάκριση Μετοχών 

 

           Οι µετοχές διακρίνονται τόσο από τον τρόπο εκδόσεώς τους όσο και 

για τα δικαιώµατα που παραχωρούν στους κατόχους τους. Έτσι οι µετοχές 

διακρίνονται σε: 

i) Ονοµαστικές Μετοχές 

          Ονοµαστικές Μετοχές είναι εκείνες οι οποίες αναφέρουν το όνοµα 

του µετόχου, το οποίο καταγράφεται επίσης και στο ανάλογο βιβλίο 

µετόχων της Εταιρείας. 

           Ονοµαστικές µετοχές εκδίδονται και στην περίπτωση που το 
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κεφάλαιο της Α.Ε. καταβάλλεται σε δόσεις. Σε περίπτωση µεταβίβασης 

των ονοµαστικών µετοχών πρέπει: 

 

Α) Να γίνει ανάλογη εγγραφή στο βιβλίο των µετόχων µε την χρονολογία 

µεταβιβάσεως και θα υπογράφεται τόσο από τον πωλητή όσο και απ’ τον 

αγοραστή. 

 

Β) Οι µετοχές που µεταβιβάζονται ή θα αντικατασταθούν από νέους 

τίτλους ή θα σηµειωθούν στους παλιούς τίτλους τα στοιχεία του πωλητή 

και του αγοραστή. 

 

ii) Ανώνυµες Μετοχές 

            

           Ανώνυµες µετοχές στον κοµιστή, είναι εκείνες στις οποίες δεν 

αναφέρεται το όνοµα του δικαιούχου και µεταβιβάζονται όπως κάθε κινητό 

πράγµα. 

 

iii) Προνοµιούχες Μετοχές 

 

           Είναι οι µετοχές όπου ο νόµος δίνει τα περισσότερα προνόµια. Τα 

προνόµια που παρέχει ο νόµος σ’ αυτές τις µετοχές είναι των κοινών: 
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α) Λήψη πρώτου µερίσµατος πριν από τις κοινές µετοχές, ακόµα και σε 

χρήσεις που δεν διανέµεται µέρισµα. 

β) Προνοµιακή απόδοση του προϊόντος εκκαθάρισης. Οι προνοµιούχες 

µετοχές εκδίδονται µε δικαίωµα ψήφου ή και χωρίς δικαίωµα ψήφου. Οι 

προνοµιούχες µετοχές µε δικαίωµα ψήφου µπορεί να εκδοθούν και σαν 

µετατρέψιµες και σε κοινές µετοχές, οπότε ορίζεται και ο χρόνος 

µετατροπής. Το δικαίωµα µετατροπής ασκείται από τον ίδιο τον 

προνοµιούχο µέτοχο µε ατοµική του δήλωση. 

           Οι προνοµιούχες µετοχές χωρίς δικαίωµα ψήφου έχουν ίδια 

προνόµια µε τις µετοχές µετά ψήφου, αλλά έχουν τα εξής µειονεκτήµατα: 

- είναι µη αναστρέψιµες και 

- δεν έχουν δικαίωµα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις της εταιρείας. 

 

iv) Μετοχές Επικαρπίας 

 

           Οι µετοχές επικαρπίας εκδίδονται στην περίπτωση που το κεφάλαιο 

της εταιρείας αποσβεσθεί, µε την απόδοση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής στους µετόχους. Στον κάτοχο της µετοχής που αποσβέστηκε 

δίνεται άλλη µετοχή που ονοµάζεται µετοχή επικαρπίας. 

           Ο κάτοχος της µετοχής επικαρπίας έχει όλα τα δικαιώµατα του 

µετόχου. ∆εν έχει όµως δικαίωµα στην απόληψη του πρώτου µερίσµατος 
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και δεν δικαιούται να µετέχει στην διανοµή του κεφαλαίου, σε περίπτωση 

εκκαθάρισης παρά µόνο όταν ικανοποιηθούν οι δανειστές της Εταιρείας 

και οι άλλοι µέτοχοι που δεν έχουν λάβει µετοχές επικαρπίας. 

 

1.7. β) Αξία Μετοχών 

 

           Κάθε µετοχή χαρακτηρίζεται από την ονοµαστική της αξία, την τιµή 

εκδόσεως, την εσωτερική της αξία, την πραγµατική της αξία και την 

χρηµατιστηριακή της αξία. 

 

i) Ονοµαστική αξία 

 

           Κάθε µετοχής είναι αυτή που αναγράφεται πάνω στο τίτλο και 

ισούται µε το πηλίκο της διαίρεσης του µετοχικού κεφαλαίου δια του 

αριθµού των µετοχών. 

           Η ονοµαστική αξία της µετοχής δεν µπορεί να είναι µικρότερη από 

0,30 λεπτά και µεγαλύτερη από 100 €. 

 

ii) Η τιµή εκδόσεως 

 

           Είναι η τιµή διάθεσης των µετοχών, όταν αυτές για πρώτη φορά 
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γίνονται αντικείµενο συναλλαγής δηλαδή κατά την σύσταση ή την αύξηση 

του Μετοχικού Κεφαλαίου. 

           Η Ελληνική Νοµοθεσία απαγορεύει την έκδοση  - διάθεση µετοχών 

σε τιµή µικρότερη της ονοµαστικής αξίας. Εποµένως η τιµή εκδόσεως της 

µετοχής είναι ίση µε την ονοµαστική αξία ή µεγαλύτερης αυτής. 

 

iii) Εσωτερική (λογιστική) αξία της Μετοχής 

 

Είναι εκείνη η οποία προκύπτει από την διαίρεση της συνολικής καθαρής 

θέσης της εταιρείας δια του αριθµού των µετοχών. 

                 Μετ. Κεφ. + Αποθ. + Κέρδη εις νέο – ζηµίες       =    Εσωτ. Αξία  

                                      Αριθµός Μετοχών 

 

iv) Πραγµατική ή (τρέχουσα) Αξία της Μετοχής 

 

          Είναι αυτή που προκύπτει από την διαίρεση της πραγµατικής 

καθαρής θέσης της εταιρείας δια τον αριθµό των µετοχών. Η πραγµατική 

καθαρή θέση προκύπτει αφού αποτιµηθούν τα στοιχεία Ενεργητικού και 

Παθητικού στην τρέχουσα αξία τους. 
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v) Χρηµατιστηριακή Αξία της Μετοχής 

 

         Είναι αυτή που διαµορφώνεται κατά την διαπραγµάτευσή της στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών. Θεωρητικά σε µια πολύ καλή αγορά και σε 

συνθήκες ισορροπίας η χρηµατιστηριακή αξία θα πρέπει να συµπίπτει µε 

την πραγµατική της αξία. 

 

 

2. Σύσταση της Α.Ε. 

 

           Για την ίδρυση Α.Ε. πρέπει να αναληφθεί από δυο τουλάχιστον 

ιδρυτές. Τα ιδρυτικά µέλη της Α.Ε. πρέπει να έχουν συµπληρώσει το 

δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους δηλαδή να έχουν δικαιοπρακτική 

ικανότητα. 

           Η ∆ιαδικασία για την σύσταση µιας Ανώνυµης Εταιρείας είναι η 

ακόλουθη: 

 

α) Σύσταση καταστατικού Α.Ε. 

           Κατ’ αρχήν συντάσσεται το καταστατικό της Α.Ε. που υποχρεωτικά 

συντάσσεται στην δηµοτική γλώσσα. Η παράσταση δικηγόρου κατά την 
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υπογραφή του συµβολαίου συστάσεως Α.Ε. είναι υποχρεωτική. 

 

β) Υπογραφή της ιδρυτικής πράξεως Α.Ε. 

           Το ιδρυτικό συµβόλαιο υπογράφεται από τα ιδρυτικά µέλη της Α.Ε. 

και τον συµπράττοντα δικηγόρο και συντάσσεται πάντοτε ενώπιον 

συµβολαιογράφου. 

           Οι ιδρυτές µπορούν να παρίστανται και να υπογράψουν όλοι 

αυτοπροσώπως ή να αντιπροσωπευθούν µε συµβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο από άλλα πρόσωπα που θα υπογράψουν αντί γι’ αυτούς. 

           Ένα αντίγραφο του συµβολαίου υποβάλλεται στην εποπτεύουσα 

αρχή (αρµόδια νοµαρχία) προς έγκριση, την άδεια συστάσεως Α.Ε. την 

χορηγεί η εποπτεύουσα αρχή (νοµάρχης), εκτός από τις Τραπεζικές και 

ασφαλιστικές Α.Ε., τις εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 

αµοιβαίων κεφαλαίων, τις αθλητικές Α.Ε. και τις Α.Ε. που έχουν τις 

µετοχές τους εισαγόµενες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. Η άδεια 

συστάσεως για όλες αυτές χορηγείται από τον Υπουργό Εµπορίου. 

 

γ) Φόρος συγκεντρώσεως κεφαλαίου 1% 

           Μέσα σε 15 ηµέρες από την καταχώρηση της πράξεως συστάσεως, 

µετατροπής ή συγχωνεύσεως Α.Ε. στο Μητρώο Α.Ε. της οικείας 

Νοµαρχίας, οι ιδρυτές της εταιρείας οφείλουν να καταβάλουν στην ∆.Ο.Υ. 
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της έδρας αυτής το φόρο συγκεντρώσεως κεφαλαίου που ανέρχεται σε 

ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) στο ύψος του µετοχικού Κεφαλαίου. Το 

αποδεικτικό καταβολής του φόρου προσκοµίζεται στην αρµόδια Υπηρεσία 

της οικείας νοµαρχίας ή του Υπουργείου, όπου έχει υποβληθεί το 

καταστατικό της εταιρείας προς έγκριση. 

 

δ) Ανταποδοτικό τέλος 1‰ υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού 

           Με το άρθρο 1 § 5 του Ν. 2837/2000 καθιερώθηκε η καταβολή 

ανταποδοτικού τέλους ένα τοις χιλίοις (1‰) στη σύσταση και αύξηση 

κεφαλαίου µόνο των Α.Ε. 

 

ε) Θεώρηση ιδρυτικού συµβολαίου από το οικείο Επιµελητήριο 

           Το ιδρυτικό συµβόλαιο, που περιέχει και το καταστατικό της 

συστηνόµενης Α.Ε., προσκοµίζεται στο οικείο επιµελητήριο, το οποίο 

χορηγεί Βεβαίωση περί του ελέγχου της επωνυµίας και του διακριτικού 

τίτλου αυτής. 

           Οι συµβολαιογράφοι είναι υποχρεωµένοι να µην προβαίνουν στη 

σύνταξη εγγράφου συστάσεως εταιρείας και οι νοµαρχίες να µην 

εγκρίνουν καταστατικό εάν δεν προσκοµισθεί προέγκριση του οικείου 

επιµελητηρίου για το δικαίωµα χρήσεως της επωνυµίας και του 
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διακριτικού τίτλου αυτών. 

 

στ) ∆ηµοσιότητα συστάσεως Α.Ε. 

           Μετά την έγκριση του καταστατικού και την χορήγηση της σχετικής 

άδειας της λειτουργίας της Α.Ε., η αρµόδια υπηρεσία της νοµαρχίας 

εγγράφει τη νεοϊδρυθείσα εταιρεία στο ειδικό µητρώο το οποίο τηρεί για 

τις ανώνυµες εταιρείες. Στην συνέχεια η ίδια υπηρεσία της Νοµαρχίας 

αποστέλλει για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως σχετική 

ανακοίνωση περί της συστάσεως της Α.Ε. και καταχωρήσεως της 

συστατικής πράξεως στο Μητρώο Α.Ε. 

 

ζ) Απόκτηση νοµικής προσωπικότητας Α.Ε. 

           Με τις δυο αυτές πράξεις (καταχώρηση στο µητρώο και δηµοσίευση 

στο Φ.Ε.Κ.) ολοκληρώνεται η διαδικασία συστάσεως της Α.Ε., ωστόσο η 

απόκτηση της νοµικής προσωπικότητας της εταιρείας γίνεται µε την 

καταχώρηση στο οικείο µητρώο Α.Ε. της αποφάσεως του νοµάρχη µε την 

οποία παρέχεται η άδεια συστάσεως και η έγκριση του καταστατικού. 

           Ανακεφαλαιώνοντας τα παραπάνω, τα απαιτούµενα έξοδα για την 

σύσταση µιας Α.Ε. είναι τα εξής: 

Α) Στον συµβολαιογράφο για την δηµιουργία συµβολαίων για την 

σύσταση της Α.Ε. 
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Β) Στο Εθνικό Τυπογραφείο για την δηµοσίευση της ανακοινώσεως. 

Γ) Στον δικηγόρο για την αµοιβή του για την σύνταξη του συµβολαίου 

συστάσεως Α.Ε. 

∆) Τον φόρο Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου 1% επί του ποσού του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

Ε) Το ανταποδοτικό τέλος υπέρ Επιτροπής Ανταγωνισµού ποσοστού ένα 

τοις χιλίοις (1‰) στο ύψος του κεφαλαίου. 

           Όσον αφορά τα έξοδα για την σύσταση της Α.Ε. µε εισφορές σε 

είδος απαιτείται να προηγηθεί εκτίµηση της αξίας αυτών από επιτροπή. Η 

συγκρότηση αυτής της επιτροπής γίνεται κατόπιν αιτήσεως των 

ενδιαφεροµένων προς την εποπτεύουσα αρχή (αρµόδια νοµαρχία ή 

Υπουργείο Εµπορίου). Τα οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση των µελών 

της επιτροπής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εµπορίου και 

καταβάλλονται υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόµενους µετά το πέρας της 

εκτιµήσεως. 

 

3. ∆ηµοσιότητα της Α.Ε. 

 

           Η ∆ηµοσιότητα πραγµατοποιείται: 
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Α) Με την καταχώρηση της αποφάσεως του νοµάρχη περί αδείας 

συστάσεως της Α.Ε. και εγκρίσεως του καταστατικού της στο Μητρώο 

Α.Ε., που τηρείται στην Υπηρεσία Εµπορίου της νοµαρχίας της έδρας της 

εταιρείας. 

 

Β) Με τη δηµοσίευση σχετικής ανακοινώσεως µε τα στοιχεία της 

ιδρυθείσας Α.Ε. στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η δηµοσίευση αυτή 

γίνεται µε ευθύνη των ενδιαφεροµένων και µε την διαδικασία που ορίζει ο 

νόµος και µε την υπουργική απόφαση. Υποβάλλονται στην αρµόδια 

Νοµαρχία έξι αντίγραφα της ανακοινώσεως συστάσεως που θα 

δηµοσιευθεί στο Φ.Ε.Κ. Η Νοµαρχία κρατά ένα αντίγραφο της 

ανακοινώσεως, ένα αντίγραφο κοινοποιεί στο οικείο Επιµελητήριο και τα 

υπόλοιπα τα παραδίδει µε απόδειξη στον εκπρόσωπο της υπό σύστασης 

Α.Ε., ο οποίος τα προσκοµίζει στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για θεώρηση και 

πληρωµή του φόρου Συγκεντρώσεως Κεφαλαίου 1%. Η ∆.Ο.Υ. κρατά ένα 

αντίγραφο και τα υπόλοιπα τα παραδίδει στον εκπρόσωπο της εταιρείας µε 

απόδειξη για να τα προσκοµίσει στο Εθνικό Τυπογραφείο προς 

δηµοσίευση στο Φ.Ε.Κ. Το Αποδεικτικό της καταθέσεως στον Εθνικό 

Τυπογραφείο πρέπει να προσκοµισθεί στη Νοµαρχία εντός µηνός, αλλιώς 

διαγράφεται η νεοσύστατη εταιρεία απ’ το Μητρώο Α.Ε. και όλη η 

διαδικασία συστάσεως αυτής ακυρώνεται. 
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4. Ακυρότητα της Α.Ε. 

 

           Η Α.Ε. κηρύσσεται άκυρη µε δικαστική απόφαση µόνο εάν: 

α) Το καταστατικό δεν περιλαµβάνει διατάξεις για την επωνυµία, το 

σκοπό, το ύψος και τον τρόπο καταβολής του µετοχικού κεφαλαίου. 

β) Ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνοµος ή αντίκειται στην δηµόσια 

τάξη. 

γ) Ο αριθµός των ιδρυτών είναι κατώτερος των δυο. 

δ) Όλοι οι ιδρυτές, όταν υπογράφηκε η εταιρική σύµβαση δεν είχαν την 

ικανότητα για δικαιοπραξία. 

ε) Το συστατικό έγγραφο δεν είναι δηµόσιο (συµβολαιογραφικό). 

           Η Ακύρωση της εταιρείας επέρχεται µε την έκδοση της τελεσίδικης 

δικαστικής αποφάσεως, αλλά ανατρέχει στον χρόνο της πρωτόδικης 

αποφάσεως. Η τελεσίδικη απόφαση καταχωρείται στο µητρώο Α.Ε. της 

οικείας νοµαρχίας και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

5. Βιβλία της Α.Ε. 

 

5.1. Τηρούµενα Βιβλία 
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           Τα υποχρεωτικά βιβλία που πρέπει να τηρεί µια ανώνυµη εταιρεία, 

ανεξάρτητα από το αντικείµενο των εργασιών της, το µέγεθός της και το 

λογιστικό σύστηµα που εφαρµόζει είναι τα εξής: 

 

1. Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισµών. 

           Στο βιβλίο αυτό κατ’  αρχήν καταχωρείται η απογραφή ενάρξεως 

και κατόπιν, στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσεως καταχωρείται η απογραφή 

και ο ισολογισµός τέλους χρήσεως. Ο ισολογισµός συνοδεύεται από 

ανάλυση των αποτελεσµάτων χρήσεως και πίνακα διανοµής κερδών. Τα 

πρόσωπα που έχουν οριστεί για να υπογράψουν τον ισολογισµό, 

υπογράφουν και στο βιβλίο απογραφών – ισολογισµών. 

 

2. Συγκεντρωτικό ηµερολόγιο. 

           Εδώ καταχωρούνται στο τέλος κάθε µήνα, συγκεντρωτικά, όλες οι 

λογιστικές, εγγραφές, όπως προέρχονται από τα αναλυτικά ηµερολόγια 

(ταµείου, αγορών, πωλήσεων, διαφόρων πράξεων). 

 

3. Γενικό καθολικό. 

           Στους λογαριασµούς του οποίου µεταφέρονται όλες οι εγγραφές από 

το συγκεντρωτικό ηµερολόγιο. 
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4. Αναλυτικά καθολικά. 

           Τα συγκεκριµένα τηρούνται σε βιβλία ή καρτέλες. Κάθε 

πρωτοβάθµιος λογαριασµός αναλύεται σε δευτεροβάθµιους λογαριασµούς.  

 

5. Βιβλίο αποθήκης. 

           Το οποίο είναι επίσης αναλυτικό καθολικό, αλλά κατ’ εξαίρεση 

χρήζει θεωρήσεως πριν χρησιµοποιηθεί. 

 

6. Βιβλίο γραµµατίων εισπρακτέων και Βιβλίο γραµµατίων πληρωτέων. 

           Σ’ αυτά καταχωρούνται ένα προς ένα τα γραµµάτια εισπρακτέα και 

πληρωτέα. Τα Βιβλία αυτά έχουν ειδική γραµµογράφηση και 

αντικαθιστούν τα αντίστοιχα αναλυτικά καθολικά των πρωτοβάθµιων 

λογαριασµών γραµµάτια εισπρακτέα και γραµµάτια πληρωτέα. 

7. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των µετόχων. 

 

8. Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

           Βιβλία πρακτικών γενικών συνελεύσεων και διοικητικού 

συµβουλίου τηρούν µόνο οι ηµιδαπές εταιρείες. 

 

9. Βιβλίο µετόχων. 
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           Το Βιβλίο αυτό έχει ειδική γραµµογράφηση, ώστε να µπορούν να 

καταχωρηθούν τα στοιχεία εκάστου µετόχου καθώς και ο αριθµός µετοχών 

και των τίτλων που αυτός κατέχει. 

 

10. Βιβλίο µετοχών. 

           Σ’ αυτό καταχωρούνται οι τίτλοι τόσο των ονοµαστικών, όσο και 

των ανωνύµων µετοχών κατά αριθµητική σειρά και κατά σειρά εκδόσεως. 

Στο Βιβλίο µετοχών καταχωρούνται όχι µόνο οι οριστικοί τίτλοι αλλά και 

οι προσωρινοί τίτλοι. 

 

5.2. Θεώρηση Βιβλίων 

 

           Κάθε Α.Ε. υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αρµόδια ∆.Ο.Υ. πριν 

από κάθε χρησιµοποίηση, για θεώρηση και χαρτοσήµανση όλα τα 

αναλυτικά Βιβλία που ορίζει ο Κ.Β.Σ. εκτός από τα αναλυτικά καθολικά. 

           Η νεοϊδρυθείσα Α.Ε. για να θεωρήσει τα πρώτα βιβλία της στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. πρέπει προηγουµένως να κάνει εγγραφή στα µητρώα 

αυτής για την οποία απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

• Καταστατικό της Α.Ε. 

• Φωτοαντίγραφα της αποφάσεως του Υπουργείου Εµπορίου ή της 

Νοµαρχίας που εγκρίνει την σύσταση της εταιρείας και της 
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ανακοινώσεως αυτής στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

• Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκοµισθούν στις ∆.Ο.Υ. 

δυο Φ.Ε.Κ. στα οποία δηµοσιεύθηκε η ανακοίνωση συστάσεως της 

Α.Ε. 

• Φωτοαντίγραφο της δηλώσεως πληρωµής του φόρου συγκεντρώσεως 

κεφαλαίου 1%. 

• Βεβαίωση του οικείου επιµελητηρίου για τον έλεγχο της επωνυµίας της 

Α.Ε. 

• Αντίγραφο του µισθωτηρίου συµβολαίου µε το οποίο η Α.Ε. µίσθωσε 

τα γραφεία της έδρας της. 

• ∆ήλωση ενάρξεως δραστηριότητας σε έντυπο της ∆.Ο.Υ., το οποίο 

υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας. 

 

           Αφού έχει γίνει η εγγραφή στα µητρώα τη; ∆.Ο.Υ. η Α.Ε. 

προσκοµίζει τα Βιβλία της για θεώρηση στην υπηρεσία Κ.Β.Σ. της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. Εκεί απαιτούνται τα ακόλουθα: 

1. Βεβαίωση ενάρξεως δραστηριότητας. 

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι η εταιρεία, ως νεοσύστατη, θεωρεί για πρώτη 

φορά Βιβλία και στοιχεία.  

3. Βεβαίωση του Τ.Ε.Β.Ε. ή του Τ.Α.Ε. για την ασφάλιση των µελών του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου της Α.Ε. που έχουν συµµετοχή στο εταιρικό 
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κεφάλαιο κατά ποσοστό τουλάχιστον 5% ή 3% αντίστοιχα. 

 

6. Καταστατικό 

 

6.1. Περιεχόµενο του Καταστατικού 

 

           Το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας αποτελεί τον καταστατικό 

χάρτη αυτής, γιατί όχι µόνο το νοµικό έγγραφο της συστάσεώς της, αλλά 

διαλαµβάνει και όλα τα βασικά θέµατα που αφορούν στις σχέσεις των 

µετόχων µεταξύ τους, στη διοίκηση της εταιρείας, στις υποχρεώσεις αυτής 

έναντι τρίτων και του Κράτους και γενικά στη ζωή ολόκληρη, αλλά και 

στο θάνατο (διάλυση) αυτής. Πρόδηλη, λοιπόν η ανάγκη να είναι 

συνταγµένο µε σαφήνεια και ακριβολογία, που να προλαβαίνει αµφιβολίες 

και περιπλοκές. 

           Το καταστατικό περιέχει τα εξής (αρ. 2 Κ. Ν. 2190/20): 

1. Την εταιρική επωνυµία και το σκοπό της εταιρείας.  

2. Την έδρα της εταιρείας.  

3. Τη διάρκειά της. 

4. Το ύψος και τον τρόπο καταβολής του µετοχικού Κεφαλαίου. 

5. Το είδος των µετοχών, καθώς και τον αριθµό, την ονοµαστική αξία τους 

και την έκδοσή τους. 
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6. Τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν περισσότερες 

κατηγορίες µετοχών. 

7. Την µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες ή ανωνύµων σε 

ονοµαστικές. 

8. Τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες των 

Γενικών Συνελεύσεων. 

9. Τη σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

10. Τους ελεγκτές. 

      α) Τα δικαιώµατα των µετόχων. 

      β) Τον ισολογισµό και τη διάθεση κερδών. 

      γ) Τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της. 

 

           Επίσης το καταστατικό της ανώνυµης εταιρείας πρέπει να περιέχει: 

1. Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν 

το καταστατικό της εταιρείας ή στο όνοµα και για λογαριασµό των οποίων 

έχει υπογραφεί το καταστατικό αυτό. 

2. Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των δαπανών 

που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρείας και βαρύνουν αυτή. 

 

           Ακόµα είναι απαραίτητο να περιέχει και τα εξής: 
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1. Τα µέλη του πρώτου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και τη θητεία αυτού. 

2. Τους ελεγκτές της πρώτης εταιρικής χρήσεως. 

3. Τη διάρκεια της πρώτης εταιρικής χρήσεως. 

 

 

7. Εγγραφές σύστασης της Ανώνυµης Εταιρείας 

 

7.1. Επί εισφορών σε χρήµα 

 

           Οι εισφορές των µετόχων της ανώνυµης εταιρείας, που σχηµατίζουν 

το µετοχικό κεφάλαιο αυτής, µπορεί να είναι σε µετρητά ή σε είδος. 

Επίσης, µπορεί η καταβολή της αξίας των µετοχών να γίνει τµηµατικά. Στο 

καταστατικό θα ορίζεται ο αριθµός των µετοχών, η ονοµαστική αξία κάθε 

µετοχής, το ύψος του µετοχικού κεφαλαίου και ο τρόπος καταβολής αυτού. 

Κατά συνέπεια και οι λογιστικές εγγραφές συστάσεως ανώνυµης εταιρείας 

ποικίλλουν. Άρα έχουµε τις εξής περιπτώσεις: 

α) Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση ολοσχερούς καταβολής του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

Έστω ότι οι Α, Β, Γ, ιδρύουν ανώνυµη εταιρεία µε κεφάλαιο 60.000,00 € 

διαιρεµένο σε 20.000 µετοχές των 3.000,00 € η κάθε µια και ότι οι Α και Β 

ανέλαβαν να καλύψουν από 4.000 µετοχές, ενώ ο Γ 12.000 µετοχές. Η 
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έκδοση των µετοχών πραγµατοποιείται στην τιµή του αρτίου. Άρα οι 

εγγραφές είναι οι παρακάτω:  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

60.000,00  33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α ( 4.000 Χ 3) 12.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β ( 4.000 Χ 3) 12.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ (12.000 Χ 3) 36.000,00

  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ    

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο   60.000,00 

Κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ανωνύµου εταιρείας από τους µετόχους 

 

 

 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.03 Καταθέσεις όψεως 60.000,00  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   

33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου  60.000,00 

33.03.00 Μέτοχος Α 12.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β 12.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ 36.000,00

  

Καταβολή του µετοχικού κεφαλαίου από τους µετόχους 
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο  60.000,00  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00 Καταβ/νο µετοχικό Κεφάλαιο  60.000,00 

 

 

           Έτσι, όπως φαίνεται και παραπάνω, µετά την καταβολή του 

Κεφαλαίου, οι λογαριασµοί των µετόχων έκλεισαν και µένουν στο 

παθητικό ο λογαριασµός «40.00 Καταβεβληµένο µετ. Κεφ.» που εµφανίζει 

το ύψος του κεφαλαίου και στο ενεργητικό ο λογαριασµός «38.03 

Καταθέσεις όψεως» που εµφανίζει ίση προς το κεφάλαιο ποσότητα 

µετρητών. 

           Οι παραπάνω εγγραφές θα γίνουν στα ηµερολόγια και στα 

καθολικά. 

           Ταυτόχρονα, θα καταχωρηθεί και η απογραφή ενάρξεως στο βιβλίο 

απογραφών – ισολογισµών. Στο παραπάνω παράδειγµα, η απογραφή 

Ενάρξεως θα περιλαµβάνει µόνο ένα λογαριασµό στο ενεργητικό, το 

λογαριασµό «38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ / 38.03 Καταθέσεις όψεως» 

µε το ποσό των 60.000,00 € και ένα στο παθητικό, το λογαριασµό «40 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ / 40.00 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο» µε το ίδιο ποσό. 

 

β) Λογιστικές εγγραφές σε περίπτωση µερικής καταβολής του µετοχικού 

κεφαλαίου. 

           Η πρώτη εγγραφή της καλύψεως του κεφαλαίου από τους µετόχους 

είναι η ίδια, όπως και στην περίπτωση (α), δηλαδή χρεώνονται οι 

λογαριασµοί των Μετόχων και πιστώνεται ο λογαριασµός Μετοχικό 

Κεφάλαιο µε το σύνολο του εταιρικού κεφαλαίου. Αν υποθέσουµε ότι το 

κεφάλαιο θα καταβληθεί σε δυο δόσεις τότε η πρώτη δόση πρέπει να 

ανέρχεται τουλάχιστον στο ποσό των 60.000,00 € που είναι το κατώτερο 

όριο του απαιτούµενου µετοχικού κεφαλαίου για τη σύσταση ανώνυµης 

εταιρείας (αρθ. 11, 1 του Ν. 2579/98). 

Παράδειγµα: 

Συνίσταται ανώνυµη εταιρεία µε κεφάλαιο 120.000,00 € σε µετρητά που 

θα καταβληθεί σε δυο δόσεις. Πρώτη δόση 60.000,00 €. Ιδρυτές της 

εταιρείας είναι τρεις, απ’ τους οποίους ο Α µετέχει στο κεφάλαιο µε 

24.000,00 €, ο Β µε 24.000,00 € και ο Γ µε 72.000,00 €. Κατά τη σύσταση 

της εταιρείας, οι τρεις µέτοχοι θα καταβάλουν το µισό της εισφοράς τους ο 

κάθε ένας και το υπόλοιπο εντός των εποµένων πέντε ετών, όπως 

ειδικότερα ορίζεται στο καταστατικό. Οι λογιστικές εγγραφές ενάρξεως θα 

είναι οι εξής: 
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

120.000,00  33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. Κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α 24.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β 24.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ 72.000,00

  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετ. κεφ. κοινών µετοχών   120.000,00 

 

Κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας από τους µετόχους 

 

 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α 12.000,00 

33.04.01 Μέτοχος Β 12.000,00 

33.04.02 Μέτοχος Γ 36.000,00

60.000,00  

1/2 µετ. κεφ. αµέσως καταβλητέου  
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18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤ. 

18.12 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

   Μέτοχος Α 12.000,00 

   Μέτοχος Β 12.000,00 

   Μέτοχος Γ 36.000,00

60.000,00  

 

Το υπόλοιπο 1/2 του µετοχικού κεφαλαίου που είναι καταβλητέο σε 

ισόποσες δόσεις στα επόµενα 5 χρόνια. 

 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. Κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α 24.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β 24.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ 72.000,00

 120.000,00 

 

 

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.03 Καταθέσεις όψεως 60.000,00  

                                                                                                                                                                       40
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      



Μέτοχος Α 12.000,00 

Μέτοχος Β 12.000,00 

Μέτοχος Γ 36.000,00

  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

Μέτοχος Α 12.000,00 

Μέτοχος Β 12.000,00 

Μέτοχος Γ 36.000,00

 60.000,00 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών 

µετοχών 

 

60.000,00 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00 Καταβ/νο µετοχικό Κεφάλαιο    

Κεφάλαιο κοινών µετοχών  60.000,00 

 

 

7.2. Επί εισφορών σε είδος 

 

           Ο νόµος επιτρέπει κατά την ίδρυση της ανώνυµης εταιρείας  µερικές 

ή όλες οι εισφορές των µετόχων για το σχηµατισµό του εταιρικού 
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κεφαλαίου να γίνουν σε είδος. Σε αυτήν την περίπτωση συστάσεως της 

ανώνυµης προηγείται η εκτίµηση των εισφεροµένων απ’ την επιτροπή που 

προβλέπει το άρθρ. 9 του Ν. 2190/20. 

           Η προβλεπόµενη απ’ το άρθρ. 9 τριµελής Επιτροπή 

Εµπειρογνωµόνων συγκροτείται απ’ την εποπτεύουσα αρχή, κατόπιν 

αιτήσεως των ενδιαφεροµένων. Εποπτεύουσα αρχή είναι η Υπηρεσία 

Εµπορίου της αρµόδιας νοµαρχίας για κάθε Α.Ε. Ορισµένες κατηγορίες 

ανωνύµων (τραπεζικές, ασφαλιστικές κ.λ.π.) υπάγονται απ’ ευθείας στην 

εποπτεία του Υπουργείου Εµπορίου, όπου και υποβάλλεται η αίτηση για 

συγκρότηση της Επιτροπής. 

           Η Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων για την εκτίµηση των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαµβάνει υπόψη τα εξής: 

1. Προκειµένου περί γηπέδων οι τίτλοι κτήσεως, πρόσφατο 

τοπογραφικό διάγραµµα, η εµπορικότητα της περιοχής, οι 

προοπτικές ανάπτυξης, η τιµή κτήσεως, οι πραγµατικές τρέχουσες 

τιµές σε συνδυασµό πάντα µε την αντικειµενική αξία του ακινήτου. 

2. Προκειµένου περί κτιρίων οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδοµής 

και αντίστοιχη τεχνοοικοδοµική έκθεση µηχανικού.  

3. Προκειµένου περί µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων και επίπλων, 

η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθµός χρησιµοποίησής τους, ο 

βαθµός συντήρησης, η ενδεχόµενη τεχνολογική απαξίωσή τους και 
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οι τρέχουσες τιµές για ίδια ή παρεµφερή πάγια στοιχεία. 

           Η εισφορά χρήσεως ακινήτου σε Α.Ε. θεωρείται εισφορά σε είδος. 

Πρέπει να έχει ορισµένη χρονική διάρκεια, η εξακρίβωση της αξίας της 

γίνεται απ’ την επιτροπή (αρθρ. 9 Ν. 2190/20) και έναντι αυτής ο εισφέρων 

λαµβάνει µετοχές της Α.Ε. αξίας ισόποσης προς τη µισθωτική αξία του 

ακινήτου, η οποία αποτελεί εισόδηµα από οικοδοµές για τον εισφέροντα 

µέτοχο. 

Παράδειγµα: 

Έστω η ίδρυση Α.Ε. απ’ τους Α, Β, Γ, οι οποίοι εισφέρουν ο Α 

µηχανήµατα αξίας 14.400,00 € και µετρητά 600,00 €, ο Β µηχανήµατα 

αξίας 13.500,00 € και µετρητά 1.500,00 € και ο Γ µετρητά 30.000,00 €. 

Σύνολο µετοχικού κεφαλαίου 60.000,00 € που διαιρείται σε 60.000 µετοχές 

ενός ευρώ έκαστη. Οπότε έχουµε: 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

60.000,00  33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α (15.000 Χ 1) 15.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β (15.000 Χ 1) 15.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ (30.000 Χ 1) 30.000,00

  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο    
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Κεφάλαιο κοινών µετοχών  60.000,00 

Κάλυψη µετοχικού κεφαλαίου από τους µετόχους 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α 15.000,00 

33.04.01 Μέτοχος Β 15.000,00 

33.04.02 Μέτοχος Γ 30.000,00

60.000,00  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α 15.000,00 

33.03.01 Μέτοχος Β 15.000,00 

33.03.02 Μέτοχος Γ  30.000,00  

 60.000,00 

12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Αξία εισφεροµένων από µέτοχο Α 14.400,00 

Αξία εισφεροµένων από µέτοχο Β 13.500,00  

27.900,00  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.03 Καταθέσεις όψεως 

Μετρητά από τον Α                    600,00 

Μετρητά εισφερόµενα από Β  1.500,00 

Μετρητά εισφερόµενα από Γ 30.000,00 

32.100,00  
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α 15.000,00 

33.04.01 Μέτοχος Β 15.000,00 

33.04.02 Μέτοχος Γ 30.000,00 

 60.000,00 

 

Καταβολή εισφορών απ’ τους µετόχους 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο κοινών 

µετοχών 

 

60.000,00 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00 Καταβ/νο µετοχικό Κεφ. κοινών 

µετοχών 

 60.000,00 

Μεταφορά κεφαλαίου στον λογαριασµό 40.00.                         

Άρα ο ισολογισµός ενάρξεως θα έχει την εξής εικόνα: 
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ Α.Ε. 

 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ     27.900,00 

ΧΡΗΜ. ∆ΙΑΘ.          32.100,00 

                                  60.000,00 

                                  

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

60.000,00 

                                             

60.000,00    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

1. Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 

 

1α) Λόγοι αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου 

 

1. Όταν δεν έχει επάρκεια κεφαλαίων. Στην  περίπτωση αυτή η εταιρεία θα 

αναζητήσει τα αναγκαία αυτά κεφάλαια είτε στο δανεισµό είτε στην 

αύξηση του ιδίου κεφαλαίου της. Καλούνται δηλ. οι µέτοχοι να εισφέρουν 

νέα ποσά και αν αυτοί δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση, οι νέες 

µετοχές, που αντιστοιχούν στην αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, 

προσφέρονται σε τρίτους. 

 

2. Όταν γίνεται συνεργασία της Α.Ε. µε νέα πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, τα 

οποία συνεισφέρουν σε χρήµα ή σε είδος και έτσι επέρχεται αύξηση του 

µετοχικού κεφαλαίου δηλ. οι νέοι µέτοχοι εισφέρουν µετρητά ή άλλα είδη 

(µηχανήµατα, ακίνητα κ.λ.π.) χρήσιµα στη λειτουργία της εταιρείας. 

Επίσης στην περίπτωση αυτή ανήκει η απορρόφηση της περιουσίας άλλης 
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επιχείρησης, οπότε τις νέες µετοχές, που αντιστοιχούν στην αύξηση του 

κεφαλαίου, θα πάρουν οι ιδιοκτήτες της περιουσίας που εισφέρθηκε δηλ. οι 

µέτοχοι της επιχειρήσεως που απορροφήθηκε. 

 

3. Όταν η ανώνυµη εταιρεία έχει µεγάλα έκτακτα αποθεµατικά. Τα 

αποθεµατικά έχουν ορισµένο σκοπό. Το τακτικό αποθεµατικό προορίζεται 

για να καλύψει τυχόν ζηµίες, όπως και διάφορα άλλα αποθεµατικά 

σχηµατίζονται για να καλύψουν ειδικές ανάγκες της επιχείρησης. 

           Υπάρχουν, όµως, και αποθεµατικά τα οποία σχηµατίστηκαν απλώς 

επειδή δεν διανεµήθηκε στους µετόχους το σύνολο ή µέρος των 

πραγµατοποιηθέντων κερδών µιας ή περισσοτέρων χρήσεων. Τα 

αποθεµατικά αυτά πρέπει να κεφαλαιοποιηθούν δηλ. να ενσωµατωθούν 

στο λογαριασµό ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ και µετά την κεφαλαιοποίηση 

θα εκδοθούν νέες µετοχές ίσης ονοµαστικής αξίας, οι οποίες θα 

διανεµηθούν στους µετόχους κατά την αναλογία της συµµετοχής τους στο 

µετοχικό κεφάλαιο. 

 

4. Κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας από αναπροσαρµογή ακινήτων. Το 

υπόλοιπο της υπεραξίας από την αναπροσαρµογή των ακινήτων 

κεφαλαιοποιείται µέχρι το τέλος του δεύτερου έτους απ’ το χρόνο της 

αναπροσαρµογής, επερχόµενης αυξήσεως του µετοχικού κεφαλαίου της 
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Α.Ε. είτε µε έκδοση νέων µετοχών, είτε µε αύξηση της ονοµαστικής αξίας 

των υπαρχουσών µετοχών, είτε και µε τους δύο τρόπους. Έτσι οι ανώνυµες 

εταιρείες που έκαναν αναπροσαρµογή της αξίας των ακινήτων τους το έτος 

2004, υποχρεούνται να προβούν σε κεφαλαιοποίηση του πιστωτικού 

υπολοίπου του λογαριασµού υπεραξίας µέχρι 31/12/2006. 

 

5. Όταν κεφαλαιοποιούνται χρέη της εταιρίας. Πολλές φορές, µια ανώνυµη 

εταιρεία µπορεί να υπερβεί την ορθή σχέση µεταξύ ιδίων και ξένων 

κεφαλαίων, δηλαδή, καταλήγει να είναι υποχρεωµένη ή και απλώς 

βρίσκεται σε ταµειακή δυσχέρεια και αδυναµία εξοφλήσεως των χρεών 

της. Σ’ όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατόν να επιδιωχθεί η εξυγνίαση 

της εταιρείας και η βελτίωση της ρευστότητάς της, µε τη µετατροπή των 

χρεών σε µετοχικό κεφάλαιο. Αυτό γίνεται αφού συνεννοηθούν και 

συµφωνήσουν οι δανειστές, οι οποίοι δέχονται, όπως σε εξόφληση των 

απαιτήσεών τους, λάβουν ίσης αξίας µετοχές της εταιρείας, που 

αντιστοιχούν σε ισόποση αύξηση του µετοχικού της Κεφαλαίου. 

 

1β) Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Α.Ε. χωρίς τροποποίηση 

του Καταστατικού 

 

           Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης εταιρείας 
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επιτρέπεται µόνο κατόπιν τροποποιήσεως του καταστατικού της που 

δηµοσιεύεται στην  Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Κ.Ν. 2190/20). Η 

απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου λαµβάνεται από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων. Όµως υπάρχουν και δύο περιπτώσεις αυξήσεως 

του µετοχικού κεφαλαίου χωρίς τροποποίηση του καταστατικού (αρθρ. 13 

Κ.Ν. 2190/20). Αυτές οι περιπτώσεις είναι: 

α) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας 

ή µέσα σε πέντε έτη από τη σχετική απόφαση της γενικής συνέλευσης, το 

διοικητικό συµβούλιο έχει το δικαίωµα να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο 

µε έκδοση νέων µετοχών, αφού ληφθεί απόφαση µε πλειοψηφία των 2/3 

του συνόλου των µελών του. Το ποσό των αυξήσεων δεν µπορεί να 

υπερβεί το ποσό του αρχικού κεφαλαίου. 

 

β) Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας 

η γενική συνέλευση των µετόχων έχει το δικαίωµα µε απόφασή της, να 

αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο, µερικά ή ολικά, µε την έκδοση νέων 

µετοχών, συνολικά µέχρι το πενταπλάσιο του αρχικού µετοχικού 

κεφαλαίου. 
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1γ) Αύξηση σε µετρητά και σε είδος 

 

α) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σε µετρητά. 

           Όταν γίνεται αύξηση µε µετρητά, οι λογιστικές εγγραφές που 

απεικονίζουν αυτή είναι ίδιες µε εκείνες της καλύψεως και καταβολής του 

µετοχικού κεφαλαίου. Η καταβολή των µετρητών πρέπει να γίνεται σε 

ειδικό τραπεζικό λογαριασµό της Α.Ε. 

 

Παράδειγµα: 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

ΧΧΧ  33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.03.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 

  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο   ΧΧΧ 

 

  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.03 Καταθέσεις όψεως ΧΧΧ  
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.03.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 

 ΧΧΧ 

 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω ισόποσης εισφοράς µετρητών από 

τους µετόχους 

 

β) Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου σε είδος 

 

           Όταν γίνεται αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας µε 

εισφορές σε είδος, προηγείται πάντα η εκτίµηση των εισφεροµένων απ’ την 

επιτροπή (άρθρ. 9 Κ.Ν. 2190/20). Οι λογιστικές εγγραφές είναι ίδιες µε 

αυτές της κάλυψης και καταβολής µετοχικού κεφαλαίου σε είδος. 

 

Παράδειγµα: 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

ΧΧΧ  33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.03.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο   ΧΧΧ 

 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.04.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 

ΧΧΧ  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.03 Μέτοχοι λογ. καλ. κεφαλαίου 

33.03.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.03.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 

 ΧΧΧ 

 
12 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ  

Αξία εισφεροµένων από τον Α ΧΧΧ 

Αξία εισφεροµένων από τον Β ΧΧΧ  

ΧΧΧ  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α ΧΧΧ 

33.04.01 Μέτοχος Β ΧΧΧ 

 ΧΧΧ 

Αύξηση µετοχικού κεφαλαίου λόγω εισφοράς µηχανηµάτων από τους 

µετόχους 
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2. Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

 

Γενικά 

 

           Η µείωση µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης των µετόχων είτε λόγω  των συσσωρευµένων ζηµιών είτε 

λόγω του αυξηµένου υπολοίπου ταµείου της εταιρείας. 

           Στην πρώτη περίπτωση η µείωση έχει ως σκοπό την εξυγνίαση της 

εταιρείας ώστε να είναι δυνατή η διανοµή κερδών στους µετόχους της 

µελλοντικά, αν έχει κερδοφορία, γιατί στην αντίθετη περίπτωση τα κέρδη 

θα συµψηφίζουν τις υπάρχουσες ζηµίες και κατά συνέπεια δεν θα ήταν 

δυνατή η διανοµή. 

           Στη δεύτερη περίπτωση, η µείωση του κεφαλαίου αποσκοπεί στην  

ελάττωση του αυξηµένου ταµείου για την κάλυψη προσωπικών ως επί το 

πλείστον αναγκών των µετόχων της ή και της ίδιας της εταιρείας όταν αυτή 

µάλιστα είναι οικογενειακής µορφής, οπότε σ’ αυτήν την περίπτωση 

έχουµε απόσβεση Κεφαλαίου. 

           Η µείωση Κεφαλαίου διακρίνεται σε: 

 

α) Πραγµατική, όταν η εταιρεία επιστρέφει στους µετόχους της µέρος του 

εισφερθέντος κεφαλαίου, γιατί δεν έχει ανάγκη αυτού, κάποτε που είναι 
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δυσανάλογο προς της ανάγκες της. 

 

β) Ονοµαστική, όταν η εταιρεία έχει υποστεί ζηµίες και η γενική 

συνέλευση αποφασίσει τη µείωση του κεφαλαίου µε συµψηφισµό των 

ζηµιών της, που αυτό έχει συνέπεια να µην επιστρέψει το αντίστοιχο ποσό 

της µείωσης στους µετόχους. 

 

2α) Υποχρεωτική και εκούσια Μείωση Κεφαλαίου 

 

α) Εκουσίως θα προβεί στη µείωση του µετοχικού της κεφαλαίου η 

ανώνυµη εταιρεία όταν: 

α) αυτό είναι δυσανάλογα µεγάλο σε σχέση µε τις ανάγκες της και έτσι 

καταλήγει να υπάρχει αντιοικονοµική δέσµευση κεφαλαίου και  

β) για απόσβεση ζηµιών, ιδίως όταν αυτές σωρεύονται για πολλά χρόνια. 

           Για την υλοποίηση της µειώσεως πρέπει να παρθεί απόφαση από τη 

Γενική Συνέλευση και µάλιστα µε αυξηµένα ποσοστά απαρτίας και 

πλειοψηφίας. 

           Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ότι η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου 

ανώνυµης εταιρείας, κατά τα παραπάνω, νοείται όταν οι ζηµίες δεν έχουν 

ξεπεράσει τα όρια που θέτει ο νόµος. Γιατί σε περίπτωση που το σύνολο 

των ιδίων κεφαλαίων, όπως προσδιορίζονται στο υπόδειγµα ισολογισµού 
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γίνει καλύτερο απ’ το µισό του µετοχικού κεφαλαίου, το διοικητικό 

συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλέσει τη γενική συνέλευση, µέσα σε 

προθεσµία έξι µηνών απ’ τη λήξη της χρήσεως, για να αποφασίσει αν θα 

λυθεί η εταιρεία ή υιοθετεί άλλο µέτρο (αρθρ. 47 Κ.Ν. 2190/20, αρθρ. 42γ 

Κ.Ν. 2190/20). 

 

Παράδειγµα: 

Μια ανώνυµη εταιρεία κατά την ίδρυσή της έχει µετοχικό κεφάλαιο 

60.000,00 € που αποτελεί και το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της. Μετά 

από 5 χρόνια το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων ανέρχεται στα εξής ποσά: 

 

Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000,00 € 

Αποθεµατικά διάφορα  3.000,00 € 

Υπόλοιπο κερδών  1.000,00 €

                                                64.000,00 € 

 

Μετά από 10 χρόνια το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας 

διαµορφώθηκε ως εξής: 
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Μετοχικό Κεφάλαιο 60.000,00 € + 

Αποθεµατικά διάφορα  6.000,00 € + 

Υπόλοιπο κερδών 38.000,00 € - 

                                                 28.000,00 € 

 

           Έτσι στην παραπάνω περίπτωση επειδή το σύνολο των ιδίων 

κεφαλαίων της εταιρείας είναι µικρότερο από το µισό του µετοχικού 

κεφαλαίου δηλ. 28.000,00 € το διοικητικό συµβούλιο θα πρέπει να 

συγκαλέσει τη γενική συνέλευση των µετόχων για να αποφασίσει αν θα 

λυθεί η εταιρεία ή θα υιοθετεί άλλο µέτρο. 

β) Υποχρεωτικώς θα προβεί στη µείωση του µετοχικού κεφαλαίου επί 

τµηµατικής καταβολής αυτού η εταιρεία όταν απέτυχε η εκποίηση των 

µετοχών που δεν έχουν αποπληρωθεί (αρθρ. 12 Κ.Ν. 2190/20). 

 

2β) Τρόποι µειώσεως κεφαλαίου 

 

           Οι τρόποι µε τους οποίους µπορεί να επέλθει µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου είναι οι εξής: 

 

Α) Με µείωση της ονοµαστικής αξίας όλων των µετοχών, όχι όµως κάτω 

του νόµιµου ορίου των 0,30 €. Έτσι ο τρόπος αυτός δε µπορεί να 
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εφαρµοσθεί όταν οι ονοµαστική αξία της µετοχής είναι ακριβώς 0,30 €. Με 

αυτό τον τρόπο σφραγίζονται οι µετοχές µε τη νέα αξία τους ή 

αποσύρονται και αντικαθίστανται µε νέες που αναγράφουν τη νέα 

µειωµένη τιµή. 

 

Β) Με µείωση του αριθµού των µετοχών. Με αυτό τον τρόπο σφραγίζονται 

και ακυρώνονται οι µετοχές που αντιστοιχούν στη µείωση του κεφαλαίου ή 

εκδίδονται νέες µετοχές που ανταλλάσσονται µε τις παλιές σε σχετική 

αναλογία. 

Γ) Με εξαγορά και ακύρωση αναλόγου αριθµού µετοχών. 

 

2γ) Λογιστικές εγγραφές επί µειώσεως κεφαλαίου 

 

α) Μείωση Κεφαλαίου, όταν  είναι δυσαναλόγως µεγάλο προς τις ανάγκες 

της εταιρείας. 

           Όταν η µείωση γίνεται µε µείωση της ονοµαστικής αξίας της 

µετοχής ή του αριθµού των µετοχών θα έχουµε τις εξής εγγραφές: 
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο  ΧΧΧ  

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   

53.16 Μέτοχοι – Αξία µετοχών προς 

απόδοση λόγω µειώσεως κεφαλαίου 

 ΧΧΧ 

 

Αποφασισθείσα από τη γενική συνέλευση µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου κατά το ήµισυ µε ανάλογη µείωση του αριθµού των µετοχών ή 

της ονοµαστικής αξίας των µετοχών ΧΧΧ µετοχές · ΧΧΧ 

 

 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   

53.16 Μέτοχοι – Αξία µετοχών προς απόδοση λόγω µειώσεως 

κεφαλαίου 

ΧΧΧ  

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   

38.00 Ταµείο  ΧΧΧ

 

Καταβολή στους µετόχους του ποσού της αποφασισθείσας µειώσεως του 

µετοχικού κεφαλαίου ΧΧΧ µετοχές · ΧΧΧ 
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β) Μείωση Κεφαλαίου για να αποσβεσθούν ζηµίες 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.00 Καταβεβληµένο µετοχικό κεφάλαιο  ΧΧΧ  

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   

53.16 Μέτοχοι – Αξία µετοχών προς 

απόδοση λόγω µειώσεως κεφαλαίου 

 ΧΧΧ 

 

Μείωση του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ΧΧΧ όπως 

αποφασίσθηκε στη γενική συνέλευση 

 

 

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ   

53.16 Μέτοχοι – Αξία µετοχών προς 

απόδοση λόγω µειώσεως µετοχικού 

κεφαλαίου 

ΧΧΧ  

88 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ   

88.04 Ζηµίες προηγουµένων χρήσεων  ΧΧΧ 

 

Μεταφορά της ζηµίας στους λογαριασµούς των µετόχων. 
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           Τώρα έχουν εξισωθεί τόσο ο λογαριασµός ΖΗΜΙΕΣ όσο και ο 

λογαριασµός ΜΕΤΟΧΟΙ και ο λογαριασµός ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

εµφανίζεται µε το νέο πιστωτικό υπόλοιπο. 

           Πλέον αφού έχει εξισωθεί και εξαφανισθεί ο λογαριασµός 

ΖΗΜΙΕΣ, η εταιρεία µπορεί να προβεί σε διανοµή µερίσµατος. 

 

γ) Μείωση µετοχικού κεφαλαίου υποχρεωτικώς από το νόµο. 

 

           Λαµβάνει χώρα στην περίπτωση που κάποιος µέτοχος αρνείται να 

καταβάλει την αξία των µετοχών που ανέλαβε να καλύψει µε το συµβόλαιο 

συστάσεως της εταιρείας ή και σε µελλοντική αύξηση του κεφαλαίου.  

Έτσι στις λογιστικές εγγραφές λαµβάνεται υπόψη και η απαίτηση της 

εταιρείας κατά του µετόχου, που δεν εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις του, γιατί 

ο νόµος δεν τον απαλλάσσει απ’ αυτές, ούτε µετά την ακύρωση των 

µετοχών, των οποίων την αξία δεν κατέβαλε.  

 

 

 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ   

40.02 Οφειλόµενο µετοχικό κεφάλαιο  ΧΧΧ  
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33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.04 Οφειλόµενο Κεφάλαιο 

33.04.00 Μέτοχος Α  

  

ΧΧΧ 

 

Μείωση µετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό της συµµετοχής του µετόχου 

Α που δεν εκπληρώθηκε. 

 

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.05 ∆όσεις µετοχικού κεφαλαίου σε 

καθυστέρηση 

33.05.00 Πρώην Μέτοχος Α  

 

 

ΧΧΧ 

 

 

 

56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

  

56.99 Υποχρεωτική µείωση κεφ.  ΧΧΧ 

 

Χρέωση του λογ/σµού του πρώην µετόχου µε το ποσό της συµµετοχής του 

που δεν εκπλήρωσε. 
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38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 

38.00 Ταµείο ΧΧΧ  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 

33.05 ∆όσεις µετοχικού κεφ. σε 

καθυστέρηση 

33.05.00 Πρώην Μέτοχος Α  

 

 

 

ΧΧΧ 

 

Είσπραξη απαιτήσεως της εταιρείας κατά του πρώην µετόχου Α, που δεν 

εκπλήρωσε την υποχρέωσή του εγκαίρως και εξέπεσε από την ιδιότητα και 

τα δικαιώµατα του µετόχου. 

 

56 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ. 

ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 

  

56.99 Υποχρεωτική µείωση κεφαλαίου ΧΧΧ  

41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ   

41.04 Ειδικά αποθεµατικά   

41.04.00 Αποθεµατικό από εκποίηση 

µετοχών 

 ΧΧΧ 

 

∆ηµιουργία ειδικού αποθεµατικού από την είσπραξη οφειλής του πρώην 

µετόχου Α 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

                       ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ Α.Ε. 

 

1. Γενική Συνέλευση 

 

           Η Γενική Συνέλευση των µετόχων Ανώνυµης Εταιρείας είναι το 

ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει 

για κάθε εταιρική υπόθεση για όλα τα βασικά και κρίσιµα θέµατα, οι 

αποφάσεις δε αυτές που λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 

2190/20, υποχρεώνουν και τους απόντας ή και τους διαφωνούντας 

µετόχους, όπως αναφέρεται στο άρθρο 33 του Κ.Ν. 2190/20.  

 

Ο τόπος συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης 

 

           Η γενική συνέλευση συνέρχεται υποχρεωτικά στην έδρα της 

εταιρείας. 

           Εξαιρετικώς, όµως, επιτρέπεται να συνέρχεται η γενική συνέλευση 

και σε άλλο τόπο κείµενο µετά από ειδική άδεια του υπουργού εµπορίου.  

           Η άδεια αυτή δεν απαιτείται όταν στη συνέλευση παρίστανται ή 

αντιπροσωπεύονται µέτοχοι που εκπροσωπούν το σύνολο του µετοχικού 
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κεφαλαίου και κανείς µέτοχος δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίησή της και 

στη λήψη αποφάσεων. 

           Η δυνατότητα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης των µετόχων 

και εκτός έδρας της εταιρείας (αλλά, πάντως, εντός της Ελλάδας) 

παρασχέθηκε µε την τροποποίηση του άρθρου 25 του Κ.Ν. 2190/20 µε το 

άρθρο 11 του Ν. 2339/95, όπως προαναφέρθηκε. 

           Η ισχύς της ρυθµίσεως αυτής αρχίζει από τη δηµοσίευση του νόµου 

στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (25.9.1995). 

           Το άρθρο 25 του νόµου αυτού καθιερώνει την υποχρεωτική 

σύγκληση της γενικής συνελεύσεως των µετόχων κάθε εταιρική χρήση και 

εντός έξι (6) το πολύ µηνών από τη λήψη αυτής. Αυτή είναι η λεγόµενη 

τακτική γενική συνέλευση, που εγκρίνει τα πεπραγµένα και τον ισολογισµό 

της χρήσεως που έκλεισε, απαλλάσσει το διοικητικό συµβούλιο και τους 

ελεγκτές από κάθε ευθύνη για την κλεισθείσα χρήση, εκλέγει νέο 

διοικητικό συµβούλιο (αν έχει λήξει η θητεία του) και ελεγκτές για την 

επόµενη χρήση και µπορεί να πάρει και άλλες αποφάσεις. 

           Όµως από την όλη οικονοµία των σχετικών διατάξεων του Κ.Ν. 

2190/20, προκύπτει ότι υπάρχει ευχέρεια συγκλίσεως και έκτακτων 

γενικών συνελεύσεων. 

           Έτσι οι γενικές συνελεύσεις των µετόχων διακρίνονται σε: 
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α) Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις. 

           Όπως σηµειώνεται παραπάνω, η τακτική γενική συνέλευση 

συνέρχεται υποχρεωτικώς, στην έδρα της εταιρείας,  κάθε εταιρική χρήση 

και ενός 6 µηνών από της λήξεως της χρήσεως. Συγκαλείται από το 

διοικητικό συµβούλιο και η σχετική πρόσκληση δηµοσιεύεται τουλάχιστον 

είκοσι (20) ηµέρες πριν από την ηµέρα της γενικής συνέλευσης. 

 

β) Επαναληπτικές γενικές συνελεύσεις. 

           Όταν, για οποιοδήποτε λόγο πρέπει να επαναληφθεί µια 

πραγµατοποιηθείσα γενική συνέλευση (συνήθως τακτική), τότε η 

διαδικασία προσκλήσεως είναι η ίδια, αλλά η προθεσµία δηµοσιεύσεως της 

σχετικής προσκλήσεως συντέµνεται σε δέκα (10 ) ηµέρες. 

γ) Έκτακτες γενικές συνελεύσεις. 

           Έκτακτη γενική συνέλευση είναι κάθε συνέλευση που συνέρχεται 

εκτάκτως (σε οποιαδήποτε χρονική στιγµή) έπειτα από αίτηση κάποιων 

προσώπων, που από το νόµο έχουν αυτό το δικαίωµα. 

           Επίσης το διοικητικό συµβούλιο έχει το δικαίωµα να συγκαλέσει 

έκτακτη γενική συνέλευση των µετόχων οποτεδήποτε κρίνει τούτο 

αναγκαίο. 

           Τέλος το διοικητικό συµβούλιο υποχρεούται να τη συγκαλέσει αν τη 

ζητούσαν µέτοχοι εκπροσωπούντες το 1/20 του καταβεβληµένου 
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κεφαλαίου. 

 

δ) Καταστατικές γενικές συνελεύσεις. 

           Καλούνται εκείνες στις οποίες παίρνονται αποφάσεις, που 

τροποποιούν κάποιο ή κάποια άρθρα του καταστατικού. Συνεπώς, 

καταστατική µπορεί να είναι µια τακτική, καθώς και µη έκτακτη γενική 

συνέλευση. 

 

ε) Καθολικές γενικές συνελεύσεις. 

           Όταν στη γενική συνέλευση εκπροσωπείται το σύνολο του 

µετοχικού κεφαλαίου, αυτή καλείται καθολική και η σύγκλισή της είναι 

έγκυρη, έστω και αν δεν τηρήθηκαν οι προθεσµίες δηµοσιεύσεως ή ακόµα 

αν δεν δηµοσιεύθηκε καθόλου πρόσκληση, αρκεί να έχει ληφθεί απόφαση 

σε προηγούµενη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου περί 

συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης και να έχει ορισθεί ο τόπος και η 

ηµεροµηνία συγκλήσεως. 

           Πάντως, σε µια καθολική γενική συνέλευση, που συγκλήθηκε χωρίς  

να έχει δηµοσιευθεί πρόσκληση προς τους µετόχους, αυτή εγκύρως 

αποφασίζει για κάθε θέµα εντός ή εκτός ηµερησίας διατάξεως. 

           Τέλος αυτόκλητη καλείται η γενική συνέλευση των µετόχων, που 

συνέρχεται χωρίς καµιά ειδοποίηση ή πρόσκληση προς τους µετόχους. 
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           Η εποπτεύουσα αρχή (νοµαρχία, Υπουργείο Εµπορίου) θεωρεί 

άκυρη τη γενική συνέλευση, που συνέρχεται αυτόκλητη, χωρίς να έχει 

προηγηθεί απόφαση του διοικητικού συµβουλίου της εταιρείας, περί 

συγκλίσεώς της, έστω και αν ήθελε  να βρεθεί παρών σ’ αυτή ολόκληρο το 

µετοχικό κεφάλαιο.  

           ∆ηµοσίας τάξεως είναι οι διατάξεις των άρθρων 25 επ. του Κ.Ν. 

2190/20 περί συγκλήσεως και συγκροτήσεως των γενικών συνελεύσεων 

και συνεπώς η παράβασή τους επιφέρει ακυρότητα των αποφάσεών τους. 

 

 

2. ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

 

           Η γενική συνέλευση των µετόχων εκλέγει το διοικητικό συµβούλιο, 

στο οποίο και αναθέτει την εν γένει  διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων, 

εκτός ορισµένων καθοριστικών αποφάσεων, που κατά το νόµο, ανήκουν 

στην αποκλειστική αρµοδιότητά της. 

           Έτσι, στην πράξη, το διοικητικό συµβούλιο της ανώνυµης εταιρείας 

αποτελεί το ανώτατο όργανο διοικήσεως αυτής. 

Κυριότερες αρµοδιότητές του: 

           Εκπροσωπεί την εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως, διοικεί την 

εταιρεία διεκπεραιώνοντας όλες τις καθηµερινές (τρέχουσες) εργασίες της, 
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µέσα στα πλαίσια που διαγράφουν το καταστατικό της εταιρείας και 

ενδεχοµένως σχετικές αποφάσεις της γενικής συνελεύσεως των µετόχων. 

           Το διοικητικό συµβούλιο, κατ’ αρχήν, ενεργεί συλλογικώς, αλλά 

του παρέχεται από το νόµο το δικαίωµα να µεταβιβάζει µέρος ή το σύνολο 

των αρµοδιοτήτων του σε ένα ή περισσότερα µέλη ή και σε τρίτα 

πρόσωπα. 

 

● ∆ιευθύνων ή Εντεταλµένος Σύµβουλος  

 

           Συνήθως, το διοικητικό συµβούλιο ορίζει ένα ή περισσότερα από τα 

µέλη του και τα εξουσιοδοτεί να ενεργούν για λογαριασµό του, ώστε να 

γίνεται πιο ευέλικτη η άσκηση της διοικήσεως. 

           Τα µέλη αυτά λέγονται διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι. 

           Αρµοδιότητες έχουν όσες τους µεταβιβάζει το διοικητικό 

συµβούλιο. 

 

● Γενικός διευθυντής

 

           ∆ιορίζεται από το διοικητικό συµβούλιο. Άλλοτε υπάρχει 

παράλληλα µε το διευθύνονται σύµβουλο και άλλοτε είναι το ίδιο 

πρόσωπο. Στον γενικό διευθυντή ανατίθεται, κυρίως, διοικητικά 
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καθήκοντα, ενώ ο διευθύνων σύµβουλος µπορεί να έχει το σύνολο των 

αρµοδιοτήτων του διοικητικού συµβουλίου. 

● ∆ιευθυντές, τµηµατάρχες κ.τ.λ.

 

           Ανάλογα µε το οργανόγραµµα που διαθέτει κάθε εταιρεία, το 

διοικητικό συµβούλιο ή ο γενικός διευθυντής διορίζει τους προϊστάµενους 

των διαφόρων τµηµάτων, διευθύνσεων και άλλων υπηρεσιών αυτής. 

           Αν υπάρχει σχετικός κανονισµός, οι διατάξεις που προβλέπουν 

λεπτοµερώς τον τρόπο πληρώσεως των θέσεων αυτών, τα καθήκοντα κάθε 

προϊσταµένου και τον τρόπο λειτουργίας των διαφόρων υπηρεσιών. 

 

Συλλογική ενέργεια ∆. Συµβουλίου 

 

           Η ανώνυµη εταιρεία είναι νοµικό πρόσωπο και ως εκ τούτου πρέπει 

να ορίζονται τα φυσικά πρόσωπα που θα ασκούν τη διοίκηση αυτής. 

           Το καταστατικό µπορεί να ορίσει, ότι ένα και περισσότερα µέλη του 

διοικητικού συµβουλίου ή άλλα πρόσωπα δικαιούνται να εκπροσωπούν 

την εταιρεία γενικώς ή σε ορισµένου είδους πράξεις. 

 

Ποιοι δικαιούνται να διορισθούν µέλη του ∆.Σ. 
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           Μέλη του ∆.Σ. της ανώνυµης εταιρείας µπορούν να διορισθούν 

φυσικά πρόσωπα, αµφοτέρων φύλων, που έχουν δικαιοπρακτική 

ικανότητα, που έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν 

τελούν υπό απαγόρευση κ.τ.λ. 

           Οι γραµµατικές γνώσεις των µελών του διοικητικού συµβουλίου δεν 

ενδιαφέρουν. 

           Αλλοδαπά, καθώς και πρόσωπα που δεν είναι µέτοχοι της εταιρείας 

επιτρέπεται να διορισθούν µέλη του διοικητικού συµβουλίου. 

           Επίσης, στο διοικητικό συµβούλιο επιτρέπεται να µετέχουν και 

νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία εκπροσωπούνται 

µε τους νόµιµους εκπροσώπους αυτών. 

 

Χρόνος και τόπος συγκλήσεως του διοικητικού συµβουλίου 

 

           Ο νόµος ορίζει ότι το διοικητικό συµβούλιο οφείλει να συνέρχεται 

τουλάχιστον µια φορά κάθε ηµερολογιακού µήνα, χωρίς όµως να απειλεί 

κυρώσεις, σε περίπτωση µη τηρήσεως της επιταγής του αυτής. 

           Η σύγκληση και η συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου γίνεται 

στην έδρα της εταιρείας. 

           Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται να ορίζεται στο καταστατικό και άλλος 

– εκτός της έδρας της εταιρείας – τόπος, όπου θα µπορεί να συνεδριάζει το 
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διοικητικό συµβούλιο. Αν ο κατά τον τρόπο αυτό οριζόµενος στο 

καταστατικό τόπος είναι στο εξωτερικό, τότε απαιτείται και ειδική άδεια 

από το Υπουργείο Εµπορίου. 

 

 

3. Ελεγκτές 

 

α) Εισαγωγή 

 

           Η Γενική Συνέλευση για να αποφασίσει την έγκριση των ετήσιων 

οικονοµικών καταστάσεων πρέπει προηγουµένως αυτές να ελεγχθούν από 

τους κατά νόµους τακτικούς ελεγκτές, οι οποίοι εκλέγονται από τη Γενική 

Συνέλευση. 

           Εταιρείες οι οποίες υπερβαίνουν τα αριθµητικά όρια των δυο από τα 

τρία παρακάτω κριτήρια είναι υποχρεωµένες να εκλέγουν τους ελεγκτές 

τους από τα µέλη του Σώµατος Ορκωτών Ελεγκτών, ένα τακτικό και ένα 

αναπληρωµατικό. 

Τα κριτήρια είναι: 

 

α) Σύνολο Ενεργητικού  1.173.885,00 € 

β) Καθαρός κύκλος εργασιών (ετησίως) 2.347.765,00 €  
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γ) Μέσος Όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά την διάρκεια της 

χρήσης 50 άτοµα. 

           Εάν δεν προβλέπεται έλεγχος από Ορκωτό Ελεγκτή, η Γενική 

Συνέλευση εκλέγει δυο τουλάχιστον τακτικούς και δυο αναπληρωµατικούς 

ελεγκτές, οι οποίοι να είναι άτοµα που έχουν συµπληρώσει το 30ο έτος της 

ηλικίας τους και να είναι από 5ετίας πτυχιούχοι οικονοµικών σχολών. 

           Οι ελεγκτές επίσης παρακολουθούν κατά τη διάρκεια της χρήσης τη 

λογιστική και διαχειριστική κατάσταση της εταιρείας και όπως έχει ήδη 

αναφερθεί στο τέλος της χρήσης αφού έχουν παρακολουθήσει και ελέγξει 

όλες τις οικονοµικές καταστάσεις, υποβάλλουν στην ετήσια Τακτική 

Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) έκθεση µε τα πορίσµατα του ελέγχου τους. 

 

β) ∆ικαίωµα ελεγκτών να ζητήσουν έκτακτη γενική συνέλευση 

 

           Οι ελεγκτές δικαιούνται να ζητήσουν µε αίτησή τους από τον 

πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου τη σύγκληση έκτακτης γενικής 

συνελεύσεως των µετόχων. 

           Η συνέλευση αυτή συγκαλείται υποχρεωτικά από το διοικητικό 

συµβούλιο µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµέρα επιδόσεως της αιτήσεως 

των ελεγκτών και η ηµερησία διάταξη αυτής έχει ως θέµα της το 

περιεχόµενο της αιτήσεως. 
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           Ο νόµος ορίζει προθεσµία δέκα ηµερών, εντός της οποίας το 

διοικητικό συµβούλιο πρέπει να προσκαλέσει τη γενική συνέλευση, αλλά 

δεν τάσσει χρονικά όρια µέσα στα οποία πρέπει να συγκληθεί. 

Οπωσδήποτε, η χρονολογία της συνεδριάσεως της γενικής συνελεύσεως 

δεν µπορεί να προσδιορισθεί σε χρόνο που να απέχει υπερβολικά από τη 

χρονολογία επιδόσεως της αιτήσεως, γιατί αυτό θα ήταν αντίθετο µε την 

αρχή της καλής πίστεως και θα συνιστούσε κατάχρηση δικαιώµατος. 

 

γ) Ποια πρόσωπα µπορεί να ορισθούν ελεγκτές Α.Ε. 

 

           Όταν οι ελεγκτές της ανώνυµης εταιρείας δεν προέρχονται από το 

Σ.Ο.Ε., τότε πρέπει να έχουν τα προσόντα που αναφέρει το άρθρο 36α του 

Κ.Ν. 2190/20, δηλαδή, να έχουν πτυχίο ανωτάτης σχολής και άδεια 

ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το Οικονοµικό 

Επιµελητήριο Ελλάδος. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

1. Ισολογισµός 

 

1.1. Ισολογισµός είναι η οικονοµική κατάσταση που εµφανίζει σε µια 

δεδοµένη στιγµή: 

 

α) Τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην οικονοµική µονάδα. 

β) Τις υποχρεώσεις της οικονοµικής µονάδας προς τρίτους (ξένο 

κεφάλαιο). 

γ) Τα ποσά που οι ιδιοκτήτες της οικονοµικής µονάδας επένδυσαν σ’ αυτή 

µε τη µορφή εισφορών ή µη αναληφθέντων κερδών (ίδιο κεφάλαιο), και τα 

οποία στοιχεία και ποσά αποτιµήθηκαν, οµαδοποιήθηκαν και 

παρουσιάζονται στην κατάσταση αυτή σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεγµένες λογιστικές αρχές. 

           Ο ισολογισµός λοιπόν είναι µια στατική οικονοµική κατάσταση που 

δείχνει την χρηµατοοικονοµική θέση της επιχειρήσεως σε µια δεδοµένη 

στιγµή. Γι’ αυτό η σωστή ονοµασία της καταστάσεως αυτής είναι 

«κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσεως». 
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           Σε διεθνή κλίµακα έχει επικρατήσει η ονοµασία ισολογισµός που 

πηγάζει από το γεγονός ότι το ενεργητικό είναι πάντοτε ισοζυγισµένο µε το 

παθητικό, σύµφωνα µε την ακόλουθη εξίσωση η οποία αποτελεί το βάθρο 

της δίγραφης λογιστικής. 

Ενεργητικό = Υποχρεώσεις + Καθαρή θέση 

 

1.2. Είδη Ισολογισµών 

          

1. Ανάλογα µε την νοµική µορφή της επιχειρήσεως που συντάσσει τον 

Ισολογισµό έχουµε Ισολογισµό ατοµικών επιχειρήσεων και Ισολογισµό 

εταιρικών επιχειρήσεων. 

 

2. Ανάλογα µε τον κλάδο που ανήκει η επιχείρηση που συντάσσει τον 

Ισολογισµό έχουµε ισολογισµούς Εµπορικών, Βιοµηχανικών, Τραπεζικών, 

Ασφαλιστικών, Ξενοδοχειακών κ.λ.π. επιχειρήσεων. 

 

3. Ανάλογα µε το χρονικό σηµείο της σύνταξης του Ισολογισµού έχουµε 

Ισολογισµό ίδρυσης, εγκατάστασης, Ισολογισµοί τέλους κάθε λογιστικής 

περιόδου λειτουργίας της, Ισολογισµό ενάρξεως, εκκαθαρίσεως κ.λ.π. 

 

1.3. Γενικές διατάξεις που διέπουν τον Ισολογισµό 
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           Το Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει τους ακόλουθους γενικούς κανόνες: 

α) Η κατάσταση του ισολογισµού καταρτίζεται υποχρεωτικά στο τέλος 

κάθε χρήσεως. 

 

β) Η κατάσταση του ισολογισµού καταχωρείται στο Βιβλίο απογραφών και 

ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων και δηµοσιεύεται µαζί µε την 

κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως, τον πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσµάτων και το παράρτηµά τους. 

 

γ) Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του ισολογισµού απεικονίζονται σε 

δυο στήλες: 

στις αξίες που εµφανίζονται στους αντίστοιχους λογαριασµούς (1) κατά το 

τέλος της χρήσεως στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός και (2) κατά το 

τέλος της προηγούµενης χρήσεως. 

 

δ) Τα αποσβεστέα στοιχεία απεικονίζονται στην αξία κτήσης τους 

           Επίσης εµφανίζονται οι συνολικές αποσβέσεις µέχρι τέλους της 

χρήσης στην οποία αναφέρεται ο ισολογισµός και η αναπόσβεστη αξία 

καθενός αποσβεστέου στοιχείου. 
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1.4. Υπόδειγµα Ισολογισµού 
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2. Απογραφή 

 

2.1. Απογραφή είναι η λεπτοµερής και αναλυτική περιγραφή ποσοτική 

καταµέτρηση και αποτίµηση όλων των ενεργητικών και παθητικών 

στοιχείων µιας λογιστικής µονάδας. Γράφεται µαζί µε τον Ισολογισµό στο 

λογιστικό βιβλίο «Απογραφών και Ισολογισµού». 

 

2.2. ∆ιακρίσεις απογραφής 

 

Απογραφή ενάρξεως 

           Η ανώνυµη εταιρεία είναι υποχρεωµένη να καταχωρίσει στο βιβλίο 

απογραφών – ισολογισµών και την απογραφή ενάρξεως. Η καταχώρηση 

της απογραφής ενάρξεως θα γίνεται ευθύς µετά τη νόµιµη σύστασή της 

(άρθρ. 41 Κ.Ν. 2190/20, άρθρ. 26 Κ.Β.Σ.). 

           Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχουν πάγια ή εµπορεύσιµα στοιχεία 

κατά την έναρξη της εταιρείας, θα καταχωρηθούν αναλυτικά τ’ άλλα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, όπως προκύπτουν αυτά απ’ 

τις εγγραφές ανοίγµατος των Βιβλίων. Απ’ τη δεύτερη διαχειριστική 

περίοδο και µετά, ως απογραφή ενάρξεως θεωρείται η απογραφή λήψεως 

της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης. 
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Απογραφή λήξεως 

           Απογραφή λήξεως καλείται αυτή που συντάσσεται στο τέλος της 

διαχειριστικής χρήσης. 

           Επί συγχωνεύσεως επιχειρήσεων σε ανώνυµη εταιρεία 

υποχρεούνται οι συγχωνευόµενες επιχειρήσεις να συντάξουν απογραφή 

λήξης, η δε εκ της συγχωνεύσεως προκύπτουσα ανώνυµη εταιρεία να 

συντάξει απογραφή ενάρξεως. 

 

2.3. Είδη απογραφής 

Ανάλογα µε την έκταση σε: 

- Γενική, η οποία περιλαµβάνει όλα τα περιουσιακά στοιχεία της 

επιχείρησης. 

 

- Μερική, κατά την οποία έχουµε περιγραφή, καταµέτρηση και 

αποτίµηση µόνο µιας οµάδας περιουσιακών στοιχείων. 

 

Ανάλογα µε τον τρόπο διεξαγωγής σε: 

- Εξωτερική ή εξωλογιστική ή Πραγµατική, κατά την οποία έχουµε 

πραγµατικό προσδιορισµό των περιουσιακών στοιχείων. 

 

- Εσωτερική ή εξωλογιστική ή θεωρητική, κατά την οποία τα στοιχεία 
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της οικονοµικής µονάδας προσδιορίζονται απ’ τα δεδοµένα των 

λογιστικών βιβλίων. ∆ηλαδή στηρίζεται στα υπόλοιπα των 

λογαριασµών. 

 

Ανάλογα µε τον σκοπό σε: 

- Τακτική, όπου γίνεται µε κύριο σκοπό τον προσδιορισµό της 

περιουσιακής κατάστασης της επιχείρησης σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα. 

 

- Έκτακτη, όπου γίνεται για ειδικούς σκοπούς όπως π.χ. λόγω 

συγχώνευσης, εκκαθάρισης, πτώχευσης κ.λ.π.  

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ  Αναλ. 

Ποσά 

Μερικά 

Ποσά 

Ολικά 

Ποσά 

ΠΑΓΙΑ   ΧΧΧ 

10. Εδαφικές εκτάσεις 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή)  

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ 

 

11. Κτίρια – Εγκατ. Κτιρ. 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ 
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13. Μεταφορικά Μέσα  

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ

 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΑ   ΧΧΧ 

20 Εµπορεύµατα 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή)    

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ 

 

33 Χρεώστες διάφοροι 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ

 

∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ   ΧΧΧ 

38 Χρηµατικά διαθέσιµα 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ   ΧΧΧ 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Αναλ. 

Ποσά 

Μερικά 

Ποσά 

Ολικά 

Ποσά 

Ι∆ΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ   ΧΧΧ 

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

      ΞΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

     ΞΕΝΟ ΜΑΚΡ. ΚΕΦ.

 ΧΧΧ  

ΧΧΧ 

45 Μακροπρόθ. Υποχρ. 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ 

 

53 Πιστωτές διάφοροι 

     (Λεπτοµερής περιγραφή) 

     (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 

ΧΧΧ 

 

54 Υποχρεώσεις από Φ.Τ.  ΧΧΧ  

51 Γραµµάτια πληρωτέα 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

      (Λεπτοµερής περιγραφή) 

 

ΧΧΧ 

ΧΧΧ

 

 
 
ΧΧΧ 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ   ΧΧΧ 
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3. Η κατάσταση του λογ/σµού γενικής  εκµ/σης 

 

3.1. Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµ/σης έχει σηµαντική 

βαρύτητα γιατί παρέχει σπουδαίες πληροφορίες που δεν παρέχονται απ’ τις 

άλλες οικονοµικές καταστάσεις. Έτσι η κατάσταση αυτή: 

α) Παρουσιάζει το οργανικό αποτέλεσµα ή αποτέλεσµα εκµετάλλευσης της 

επιχείρησης δηλ. το αποτέλεσµα απ’ τις τακτικές οργανικές εργασίες της 

επιχείρησης. Το αποτέλεσµα αυτό είναι η διαφορά µεταξύ των εσόδων που 

προέκυψαν απ’ το κύριο αντικείµενο της επιχείρησης και τις παρεπόµενες 

δραστηριότητές της και των εξόδων που πραγµατοποιήθηκαν αντίστοιχα 

για την πραγµατοποίηση των εσόδων αυτών. 

 

β) Εµφανίζει αναλυτικά στοιχεία του µικτού κέρδους, αφού 

παρουσιάζονται σ’ αυτόν οι αγορές, οι πωλήσεις και τα αποθέµατα αρχής 

και τέλους χρήσης, καθώς και τα κατ’ είδος οργανικά έξοδα της χρήσης. 

 

γ) Παρέχει συνοπτική εικόνα της δραστηριότητας που συντελέστηκε απ’ 

την επιχείρηση και αποτελεί πηγή πληροφοριών τόσο για την ίδια την 

επιχείρηση όσο και για όσους συναλλάσσονται µε αυτήν. 

 

δ) Παρέχει την εικόνα της κυκλοφορίας των αποθεµάτων που συνιστούν τα 
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στοιχεία βάσεως για την επιχείρηση. 

 

ε) Με την προϋπόθεση ότι καταρτίζεται µε σταθερή διάρθρωση, παρέχει τη 

δυνατότητα γόνιµων διαχρονικών συγκρίσεων των οργανικών εξόδων, 

εσόδων και αποτελεσµάτων. 

 

στ) Παρέχει τη δυνατότητα συσχετισµών των στοιχείων που 

καταχωρούνται σ’ αυτόν και την εξαγωγή γόνιµων σχέσεων. 

 

ζ) Παρέχει τη δυνατότητα στατιστικολογιστικής επεξεργασίας των 

στοιχείων που αναγράφονται σ’ αυτήν και κατά κάποιο µέτρο είναι 

δυνατόν να αντικαταστήσει την Αναλυτική Λογιστική Εκµετάλλευσης. 

 

3.2. Γενικές διατάξεις που διέπουν την Κατάσταση Λογαριασµού 

Γενικής Εκµετάλλευσης 

 

           Σχετικά µε την Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης 

το Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει τους ακόλουθους γενικούς κανόνες: 

 

α) Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης, σύµφωνα µε το υπόδειγµα που θα 
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δούµε παρακάτω. 

 

β) Η κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης καταχωρείται 

στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών αµέσως µετά την καταχώρηση του 

ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης και τον πίνακα 

διαθέσεως αποτελεσµάτων. Η κατάσταση αυτή δεν δηµοσιεύεται 

υποχρεωτικά. 

 

γ) Στην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης 

περιλαµβάνονται τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγµατος που θα δούµε 

παρακάτω, εφόσον τα στοιχεία υπάρχουν στην οικονοµική µονάδα. 

 

δ) Όλα τα στοιχεία της κατάστασης του λογαριασµού γενικής 

εκµετάλλευσης απεικονίζονται σε δυο στήλες οι οποίες αντιστοιχούν: 1) 

στη χρήση του ισολογισµού και 2) στην προηγούµενη αυτού χρήση. 

 

ε) Στην κατάσταση του λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης που 

καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των οικονοµικών 

µονάδων, για κάθε κονδύλι γίνεται συσχέτιση µε τον ή τους Κωδικούς 

αριθµούς των αντίστοιχων λογαριασµών του Σχεδίου Λογαριασµών. 
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           Ο ν. 2190/1920 δεν υποχρεώνει τις εταιρείες στην κατάρτιση 

τέτοιας οικονοµικής καταστάσεως και συνεπώς η εταιρεία οφείλει µεν να 

καταρτίζει και καταχωρεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών την 

κατάσταση αυτή, δεν υποχρεούται όµως να την υποβάλλει στη 

δηµοσιότητα που υποβάλλει τις υπόλοιπες οικονοµικές καταστάσεις. 

Ευνόητο ότι δεν υποχρεούται να καταρτίζουν την υπό συζήτηση 

κατάσταση οι εταιρείες που εφαρµόζουν προαιρετικά το Ε.Γ.Λ.Σ. 

Σηµειώνεται επίσης ότι οι εταιρείες έχουν το δικαίωµα να δηµοσιεύουν τη 

σχολιαζόµενη κατάσταση που καταρτίζουν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  90 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      



3.3. Υπόδειγµα Κατάστασης λογαριασµού γενικής εκµετάλλευσης 
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4. Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 

 

4.1. Έννοια του αποτελέσµατος 

 

           Το αποτέλεσµα που πραγµατοποίησε η επιχείρηση σε µια χρονική 

περίοδο είναι ίσο µε τη µεταβολή που επήλθε στην καθαρή της θέση κατά 

την περίοδο, λαµβάνοντας υπόψη τις καταβολές και απολήψεις των 

φορέων της επιχείρησης. Η µεταβολή αυτή µπορεί να διακριθεί σε: 

 

● Ουσιαστική µεταβολή της καθαρής θέσης:

           Κατά τον υπολογισµό αυτής λαµβάνονται υπόψη οι αξίες όχι µόνο 

των υλικών στοιχείων, αλλά και των αύλων στοιχείων, αναγνωρίσιµων ή 

µη, που δηµιουργεί µε τη δράση της η επιχείρηση π.χ. του goodwill, των 

εµπορικών διασυνδέσεων, του εργατικού δυναµικού. 

            Ένας τέτοιος, όµως, υπολογισµός του αποτελέσµατος ανατρέπει 

«σε βάθρων» τις λογιστικές παραδοχές και περικλείει υποκειµενικές 

εκτιµήσεις και υπολογισµούς, που δεν παρέχουν εχέγγυα 

αντικειµενικότητας. 

 

● Τυπική µεταβολή της καθαρής θέσης:

           Κατά τον υπολογισµό της καθαρής θέσης λαµβάνονται υπόψη µόνο 
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τα γραµµένα στα βιβλία υλικά στοιχεία και από τα αύλα µόνο τα 

αναγνωρίσιµα αύλα στοιχεία, τόσο αυτά που αγόρασε η επιχείρηση όσο 

και αυτά που παρήγαγε η ίδια. ∆εν λαµβάνονται, συνεπώς, υπόψη τα αύλα 

στοιχεία που δηµιουργήθηκαν από τη δράση της επιχείρησης και τα οποία 

δεν είναι γραµµένα στα λογιστικά της βιβλία και τα οποία συνιστούν την 

καλούµενη υπεραξία. Έτσι, η αντίληψη αυτή, σε σχέση µε την 

προηγούµενη, είναι περισσότερο αντικειµενική, αφού δεν 

συνυπολογίζονται τα δηµιουργούµενα απ’ την επιχείρηση αύλα στοιχεία 

και τα σχετικά προβλήµατα επικεντρώνονται µόνο στην εκτίµηση της 

αξίας των γραµµένων στα βιβλία περιουσιακών στοιχείων. 

 

4.2. Περιεχόµενο και σπουδαιότητα του λογαριασµού αποτελεσµάτων 

χρήσης 

 

           Με βάση τον λογαριασµό 86 καταρτίζεται, στο τέλος της χρήσης, η 

Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων χρήσης, στην οποία πέραν απ’ 

τα στοιχεία που προκύπτουν απ’ τους υπολογισµούς του λογαριασµού 

αυτού, αναγράφονται αι ο συνολικός κύκλος εργασιών (πωλήσεις) και το 

κόστος πωλήσεων. 

           Ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσης, σε συνδυασµό και µε τον 

πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων, εκφράζει τις µεταβολές που επήλθαν στα 
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αδιανέµητα κέρδη µεταξύ δυο διαδοχικών ισολογισµών, δηλαδή είναι ο 

συνδετικός κρίκος δυο διαδοχικών ισολογισµών. 

           Ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσης είναι µια δυναµική 

οικονοµική κατάσταση, γιατί εκφράζει τη ροή των εσόδων και εξόδων της 

χρήσης, σε αντίθεση µε τον ισολογισµός που είναι µια στατική οικονοµική 

κατάσταση, ένα φωτογραφικό στιγµιότυπο της επιχείρησης, γιατί 

αποσκοπεί να εµφανίσει την οικονοµική κατάσταση της επιχείρησης σε µια 

δεδοµένη στιγµή. 

           Πρέπει πάντως να τονιστεί ότι ο λογαριασµός αυτός εκφράζει το 

αποτέλεσµα της χρήσης, όπως και ο ισολογισµός την οικονοµική 

κατάσταση της επιχείρησης, µε βάση τις γενικά παραδεγµένες λογιστικές 

αρχές, στα πλαίσια της λογιστικής του ιστορικού κόστους. 

           Τα συνοψισµένα και ταξινοµηµένα πληροφοριακά στοιχεία που 

αναγράφονται στον λογαριασµό αποτελέσµατα χρήσης είναι χρήσιµα για 

την εκτίµηση: 

- Της επιτυχίας της διοικήσεως της επιχείρησης στην συγκεκριµένη 

χρήση. Το αποτέλεσµα είναι ο πιο σηµαντικός δείκτης της επιτυχίας της 

διοικήσεως. 

- Της αξίας της επιχειρήσεως, γιατί από την ανάλυση των κερδών που 

πραγµατοποιεί η επιχείρηση σε οργανικά – τακτικά και ανόργανα – 

έκτακτα είναι δυνατόν να εκτιµηθούν µελλοντικά λειτουργικά κέρδη 
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της επιχείρησης και συνεπώς, η αξία της. 

- Της δυνατότητας επιστροφής στους µετόχους του κεφαλαίου που 

επένδυσαν στην επιχείρηση. 

- Της εκτάσεως που τα κεφάλαια της επιχείρησης απασχολούνται στις 

λειτουργικές ανάγκες αυτής. 

 

4.3. Βασικές αρχές και παραδοχές που διέπουν τα αποτελέσµατα 

χρήσεως 

 

           Αφού τα έσοδα και τα έξοδα είναι τα µεγέθη που διαµορφώνουν τ’ 

αποτελέσµατα χρήσης, πρέπει  να αναφερθούµε στις λογιστικές αρχές και 

παραδοχές που διέπουν αυτά τα δυο µεγέθη. 

           Τα έσοδα αναγνωρίζονται ότι ανήκουν στη χρήση που οι πωλήσεις 

πραγµατοποιούνται, οι υπηρεσίες προσφέρονται, ο τόκος καθίσταται 

δεδουλευµένος (παραδοχή πραγµατοποιήσεως εσόδων). 

           Τα έξοδα που πραγµατοποιούνται για την απόκτηση εσόδων, που 

περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα µιας χρήσης, πρέπει να βαρύνουν τ’ 

αποτελέσµατα της ίδιας χρήσης (αρχή του συσχετισµού εσόδων – εξόδων). 

           Τα έσοδα και τα έξοδα που καταχωρούνται στα αποτελέσµατα 

χρήσης πρέπει να αφορούν την αυτήν επιχειρηµατική οντότητα, την οποία 

αφορούν παρουσιαζόµενες οικονοµικές καταστάσεις (παραδοχή της 
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επιχειρηµατικής οντότητας). 

           Στα αποτελέσµατα της επιχείρησης περιλαµβάνονται µόνο τα έσοδα 

και τα έξοδα που µπορούν να εµφανιστούν σε χρηµατικές µονάδες, οι 

οποίες δεν πρέπει να προσαρµόζονται στις µεταβολές της γενικής 

αγοραστικής δύναµης του χρήµατος (παραδοχή νοµισµατικής µονάδας 

µέτρησης). 

           Τα έξοδα που περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα χρήσης είναι 

εκείνα που πραγµατοποιήθηκαν και αναλώθηκαν για την απόκτηση των 

εσόδων και µετριούνται µε βάση το ιστορικό κόστος κτήσης (βασική 

λογιστική αρχή του ιστορικού κόστους). 

           Τα έξοδα που προέρχονται από κατανοµές δαπανών ή έξοδα που 

πραγµατοποιήθηκαν αλλά δεν πληρώθηκαν καταχωρούνται στα 

αποτελέσµατα της χρήσης, επειδή η επιχείρηση πρόκειται να συνεχίσει τη 

δραστηριότητά της (παραδοχή της συνεχίσεως της δραστηριότητας της 

επιχείρησης). 

           Ο λογαριασµός αποτελέσµατα χρήσης καταρτίζεται σε τακτά 

χρονικά διαστήµατα που είναι συνήθως το ηµερολογιακό έτος, αλλά όχι 

σπάνια και το φυσικό έτος (παραδοχή της περιοδικότητας). 
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4.4. Γενικές διατάξεις που διέπουν την Κατάσταση του Λογαριασµού 

Αποτελέσµατα Χρήσης 

 

           Το Ε.Γ.Λ.Σ. καθιερώνει τους ακόλουθους κανόνες: 

 

Α) Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης καταρτίζεται 

υποχρεωτικά στο τέλος κάθε χρήσης. 

 

Β) Η κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης καταχωρείται 

στο βιβλίο απογραφών και ισολογισµών των οικονοµικών µονάδων και 

δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο τέλος της χρήσης, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της νοµοθεσίας που ισχύει κάθε φορά. 

 

Γ) Στην κατάσταση του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης 

περιλαµβάνονται υποχρεωτικά τουλάχιστον τα στοιχεία του υποδείγµατος 

που θα δούµε παρακάτω, εφόσον τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στην 

οικονοµική µονάδα. 

 

∆) Όλα τα στοιχεία της καταστάσεως του λογαριασµού αποτελεσµάτων 

χρήσης απεικονίζονται σε 2 στήλες, στις αξίες που εµφανίζονται στους 

οικείους υπολογισµούς του 86: 
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1. κατά το τέλος της χρήσης στην οποία αναφέρονται τ’ αποτελέσµατα και  

2. κατά το τέλος της προηγούµενης χρήσης. 

 

Ε) Στην Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης, για κάθε κονδύλι γίνεται 

συσχέτιση µε τον ή τους κωδικούς αριθµούς των αντίστοιχων 

λογαριασµών του Σχεδίου Λογαριασµών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  99 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      



4.5.  
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5. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ 

 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

 

ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ.Υ Π.Υ 

10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 50.000,00  50.000,00  

10.00 ΓΗΠΕ∆Α – ΟΙΚΟΠΕ∆Α 50.000,00  50.000,00  

11 ΚΤΙΡΙΑ-ΕΓΚ.ΚΤΙΡΙΩΝ 100.000,00  100.000,00  

11.00 Κτίρια 100.000,00  100.000,00  

12 ΜΗΧ/ΤΑ-ΤΕΧΝ.ΕΓΚΑΤ 30.000,00  30.000,00  

12.00 Μηχανήµατα 30.000,00  30.000,00  

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 40.000,00  40.000,00  

13.00 ΛΟΙΠΑ ΜΕΤΑΦ.ΜΕΣΑ 40.000,00  40.000,00  

14 ΕΠΙΠΛΑ & ΛΟΙΠΟΣ ΕΞ. 20.000,00  20.000,00  

14.00 Έπιπλα  20.000,00  20.000,00  

20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 10.000,00  10.000,00  

20.00 Εµπορεύµατα 10.000,00  10.000,00  

25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ 1.000,00  1.000,00  

25.00 ∆ιάφορα αναλώσιµα 1.000,00  1.000,00  
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ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ.Υ Π.Υ 

30 ΠΕΛΑΤΕΣ 8.000,00  8.000,00  

30.00 Πελάτες εσωτ. 8.000,00  8.000,00  

33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦ. 7.000,00  7.000,00  

33.00 Λογ. Καλ. Μετ. Κεφ. 7.000,00  7.000,00  

38 ΧΡΗΜ. ∆ΙΑΘ. 640.000,00  640.000,00  

38.00 Ταµείο 640.000,00  640.000,00  

40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ  300.000,00  300.000,00 

40.00 Κατ/νο Μετ. Κεφ.  300.000,00  300.000,00

50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ  250.000,00  250.000,00 

50.00 Προµηθ. Εσωτ.  250.000,00  250.000,00

53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ  66.000,00  66.000,00 

53.00 Πιστωτές διάφοροι  66.000,00  66.000,00

54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ Φ-Τ  10.000,00  10.000,00 

54.00 Φ.Π.Α.  10.000,00  10.000,00

60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ. ΠΡΟΣ. 10.000,00  10.000,00  

60.00 Αµοιβές προσωπικού 10.000,00  10.000,00  

61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ 1.000,00  1.000,00  
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ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ.Υ Π.Υ 

61.00 Αµοιβές & εξ. Τρίτων 1.000,00  1.000,00  

62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00  500,00  

62.00 Ηλεκτρ. Ρεύµα 500,00  500,00  

63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ 500,00  500,00  

63.00 ∆ηµοτικοί φόροι 500,00  500,00  

64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 300,00  300,00  

64.00 Έξοδα µεταφορών 300,00  300,00  

65 Τόκοι & ΣΥΝ. ΕΞ 100,00  100,00  

65.00 Τόκοι & εξ.διαν. 100,00  100,00  

66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 400,00  400,00  

66.01 Αποσβέσεις κτιρίων 100,00  100,00  

66.02 Αποσβέσεις µηχ/των 100,00  100,00  

66.03 Αποσβέσεις µετ. Μετ. 100,00  100,00  

66.04 Αποσβέσεις επίπλων 100,00  100,00  

70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ  232.800,00  232.800,00 

70.00 Πωλήσεις εσωτ.  232.800,00  232.800,00

73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  6.500,00  6.500,00 
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ΚΩ∆ ΤΙΤΛΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ Χ.Υ Π.Υ 

73.00 Πωλήσεις υπηρ. Εσωτ.  6.500,00  6.500,00

75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡ. ΑΣΧ.  20.000,00  20.000,00 

75.04 Ενοίκια Εδαφ. Εκτ.  20.000,00  20.000,00

76 ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ   20.000,00  20.000,00 

76.03 Λοιποί πιστ. Τόκοι  20.000,00  20.000,00

81 ΕΚΤ. & ΑΝ. ΑΠΟΤ/ΤΑ  700,00  700,00 

81.03 Έκτακτα κέρδη  700,00  700,00

 ΣΥΝΟΛΑ 918.800,00 918.800,00 918.800,00 918.800,00 

 

Τα έξοδα µη προσδιορ. Είναι: 30.000,00 (Εξ. διοικ. 10.000,00, εξ. διαθ. 10.000,00, 

                                                                   Εξ. συν. 10.000,00) 

 

Τα έσοδα µη προσδ. είναι: 40.000,00 (έσοδα ενοικίων 20.000,00 

                                                             Λοιποί πιστ. τόκοι 20.000,00) 
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 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 23.800,00  

80.00 Λογ. Γεν. εκµ/σης 23.800,00   

 20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ   10.000,00 

 20.00 Εµπορεύµατα  10.000,00   

 25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ   1.000,00 

 25.00 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.000,00   

 60 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ. ΠΡΟΣ.   10.000,00 

 60.00 Αµοιβές προσωπικού 10.000,00   

 61 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞ. ΤΡΙΤΩΝ   1.000,00 

 61.00 Aµοιβές εξ. Τρίτων 1.000,00   

 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ   500,00 

 62.00 Ηλεκτρικό ρεύµα 500,00   

 63 ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ   500,00 

 63.00 ∆ηµοτικοί φόροι 500,00   

 64 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α   300,00 

 64.00 Έξοδα µεταφ. 300,00   

 65 ΤΟΚΟΙ & ΣΥΝ.ΕΞ.   100,00 
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 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

 65.00 Τόκοι & εξ. ∆αν. 100,00   

 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ   400,00 

 66.01 Αποσβέσεις κτιρίων 100,00   

 66.02 Αποσβέσεις µηχ/των 100,00   

 66.03 Αποσβέσεις µετ. µες. 100,00   

 66.04 Αποσβέσεις επίπλων 100,00   

Μεταφορά εµπ/των και εξόδων στον 80.00    

70  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠ/ΤΩΝ  232.800,00  

70.00  Πωλ. εσωτερικού 232.800,00   

73  ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣ.  6.500,00  

73.00  Πωλήσεις υπηρ. Εσωτ. 6.500,00   

75  ΕΣΟ∆Α ΠΑΡ. ΑΣΧ.  20.000,00  

75.02  Ενοίκια εδαφ. Εκτ. 20.000,00   

76  ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  20.000,00  

76.03  Λοιποί πιστ. τόκοι 20.000,00   

 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ   279.300,00 

 80.00 Λογ. Γεν. εκµ/σης 279.300,00   

 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  106 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      



 

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

    

80  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ  255.500,00  

80.00  Λογ. γεν. εκµ/σης  255.500,00   

 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ   255.500,00 

 80.01 Μικτά απ/τα εκµ. 255.500,00   

Μεταφορά του οργ. απ/τος απ’ τον 80.00 στον 80.01     

80  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ  30.000,00  

80.02  Έξοδα µη προσδ. 30.000,00   

 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ   30.000,00 

 80.01 Μικτά από/τα εκ. 30.000,00   

Προσαύξηση οργ. απ/τος µε τα οργαν. εξ. που δεν συνιστούν 

κόστος παραγωγής 
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 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

80  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ  40.000,00  

80.01  Μικτά απ/τα εκµ/σης 40.000,00   

 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ   40.000,00 

 80.03 Έσοδα µη προσδ.  40.000,00   

Ελάττωση του οργ. Αποτ. Με τα οργ. Έσοδα που δεν συνιστούν πωλήσεις   

80  ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ  285.500,00  

80.01  Μικτά απ/τα εκµ/σης 245.500,00   

80.03  Έσοδα µη προσδ. 40.000,00   

 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   285.500,00 

 86.00 Απ/τα ερκµ/σης 285.500,00   

Μεταφορά του µικτού αποτ/τος και των µη προσδ. εσόδων στον 86   

86  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  30.000,00  

86.00  Απ/τα εκµ/σης 30.000,00   

 80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜ/ΣΗ   30.000,00 

 80.02 Έξοδα µη προσδ. 30.000,00   

Μεταφορά των µη προσδιορ. Εξόδων στον 86    
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81  ΕΚΤΑΚΤΑ & ΑΝΟΡ. ΑΠ/ΤΑ  700,00  

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

81.03  Έκτακτα κέρδη 700,00   

 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   700,00 

 86.02 Έκτακτα & ανορ. Απ/τα 700,00   

Μεταφορά των εκτ. Ανοργ. Εσόδων – κερδών στον 86    

86  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  286.200,00  

86.00  Απ/τα εκµ/σης 285.500,00   

86.02  Εκτ. & ανοργ. Απ. 700,00   

 86 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   286.200,00 

 86.00 Απ/τα εκµ. 30.000,00   

 86.99 Καθαρά απ. 256.200,00   

Απεικόνιση του απ/τος χρήσης στον 86.99    

86  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ  256.200,00  

86.99  Καθαρά απ/τα χρ. 256.200,00   

 88 ΑΠΟΤ. ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ   256.200,00 

 88.00 Καθαρά κέρδη 256.200,00   

Μεταφορά του καθαρού αποτ/τος στα απ/τα προς διάθεση    
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88  ΑΠ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  256.200,00  

 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88.00  Καθαρά κέρδη 256.200,00   

 88 ΑΠ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ   256.200,00 

 88.99 Κέρδη προς διάθεση 256.200,00   

    

88  ΑΠΟΤ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  256.200,00  

88.99  Κέρδη προς διάθεση 256.200,00   

 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   256.200,00 

 42.00 Υπόλοιπο Κερδών εις νέο 256.200,00   

 

* Υποσηµείωση: Κανονικά αν υπήρχε φόρος εισοδήµατος οι εγγραφές θα έχουν ως 

εξής:     
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 ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 

88  ΑΠ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΧΧΧ  

88.08  Φόρος εισοδήµατος    

 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣ 

ΤΡΙΤΟΥΣ 

  ΧΧΧ 

 54.07 Φόρος εισοδήµατος    

    

88  ΑΠ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΧΧΧ  

88.00  Κέρδη καθαρά    

 88 ΑΠΟΤ. ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ   ΧΧΧ 

 88.99 Κέρδη προς διάθεση    

    

88  ΑΠ/ΤΑ ΠΡΟΣ ∆ΙΑΘΕΣΗ  ΧΧΧ  

88.99  Κέρδη προς διάθεση    

 42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ   ΧΧΧ 

 42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο    
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ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

 

10 11 

50.000,00  

 

100.000,00  

 

 

12 13 

30.000,00  

 

40.000,00  

 

 

14 20 

20.000,00  

 

10.000,00 10.000,.00 

                                                                                                                 ≠      

 

25 30 

1.000,00 1.000,00 

 

8.000,00  

                          ≠ 

 

33 38 

7.000,00  

 

640.000,00  
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40 50 

 300.000,00 

 

 250.000,00 

 

 

53 54 

 66.000,00 

 

 10.000,00 

 

 

60 61 

10.000,00 10.000,00 

 

1.000,00 1.000,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

62 63 

500,00 500,00 

 

500,00 500,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

64 65 

300,00 300,00 

 

100,00 100,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

 

 
                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                  113 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                      



66 70 

400,00 400,00 

 

232.800,00 232.800,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

73 75 

6.500,00 6.500,00 

 

20.000,00 20.000,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

 

76 80 

20.000,00 20.000,00 

 

238.000,00 279.300,00 

  

255.500,00  

  30.000,00 

30.000,00   40.000,00 

40.000,00   30.000,00 

285.500,00 255.500,00 

                                                                                                     ≠ 
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81 86 

700,00 700,00 

 

30.000,00 285.500,00 

  

286.200,00  

       700,00 

  

256.200,00 

286.200,00 

                                                                                                     ≠ 

 

88 42 

256.200,00 256.200,00  256.200,00 

256.200,00 256.200,00 

 

 

                          ≠                                                                              
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΚΑΘΟΛΙΚΟ Β΄ ΒΑΘΜΙΩΝ 

 

10.00 11.00 

50.000,00  

 

100.000,00  

 

 

12.00 13.00 

30.000,00  

 

40.000,00  

 

 

14.00 20.00 

20.000,00  

 

10.000,00 10.000,00 

                                                                                                                 ≠      

 

25.00 30.00 

1.000,00 1.000,00 

 

8.000,00  

                          ≠ 
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33.00 38.00 

7.000,00  

 

64.000,00  

 

 

 

40.00 50.00 

 30.000,00 

 

 250.000,00 

 

 

53.00 54.00 

 66.000,00 

 

 10.000,00 

 

 

60.00 61.00 

10.000,00 10.000,00 

 

1.000,00 1.000,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

62.00 63.00 

500,00 500,00 

 

500,00 500,00 

                          ≠                                                                         ≠    
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64.00 65.00 

300,00 300,00 

 

100,00 100,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

 

66.01 66.02 

100,00 100,00 

 

100,00 100,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

66.03 66.04 

100,00 100,00 

 

100,00 100,00 

                          ≠                                                                         ≠    

 

70 

232.800,00 232.800,00 

 

                          ≠                                                                          

 

73.00 75.04 

6.500,00 6.500,00 

 

20.000,00 20.000,00 

                          ≠                                                                         ≠    
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76.03 80.00 

20.000,00 20.000,00 

 

238.000,00 279.300,00 

                     ≠                                                       255.500,00    30.000,00 

30.000,00   40.000,00 

40.000,00   30.000,00 

285.500,00 255.500,00 

                                                                                                     ≠ 

 

 

 

80.01 80.02 

  40.000,00 255.500,00 30.000,00 30.000,00 

245.500,00   30.000,00 

 

 

                          ≠                            

 

80.03 

40.000,00 40.000,00 
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81.03 86.00 

700,00 700,00 

 

30.000,00 285.500,00 

                                                        285.500,00     30.000,00 

                                                                                                     ≠ 

 

86.02 86.99 

700,00 700,00 

 

256.200,00  256.200,00      

                          ≠                                                                         ≠ 

 

 

88.00 88.99 

256.200,00 256.200,00 

 

256.200,00 256.200,00 

                          ≠    

 

                         

42  

256.200,00 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

♦ «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ Α.Ε.» ∆ΗΜΗΤΡΗ  ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 9 

 

♦ «ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ» ΜΙΛΤΙΑ∆Η  ΛΕΟΝΤΑΡΗ 

 

♦ «Ο ΠΑΝ∆ΕΚΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  ΣΑΚΚΕΛΗ. ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 2 

 

♦ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΣΕΝΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ 

ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ ΕΚ∆. 4 

 

♦ «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1»  ΕΠΙΚ. ΚΑΘ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ 

 

♦ «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» ΚΑΘ. ΧΑΤΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑΣ 
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