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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία , μελετάμε τις ανώνυμες εταιρίες ( Α.Ε. ) από φορολογική και νομική σκοπιά. Η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την εκπόνηση της μελέτης περιέχει γενικά στοιχεία τόσο για την σύσταση της 

Α.Ε όσο και για την λειτουργία της. Τα τελευταία έτη , οι συνεχής νομικές και φορολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει 

την σύσταση και τις διαδικασίες των Α.Ε. , ενώ αναφορικά οι φορολογικές αλλαγές έχουν επηρεάσει τις αποσβέσεις 

παγίων ως προς τους συντελεστές τους όσο και προς τον υπολογισμό τους .  

 

ABSTRACT 

In this thesis, we examine the public limited companies ( PLC ) from a tax and legal standpoint. The methodology 

used for the study contains general data for the recommendation of the PLC companies and for its operation. In recent 

years, the continuous legal and tax changes have affected the composition and procedures of the PLC companies, 

while regarding the tax changes have affected the asset depreciation, for the depreciation rates and for their 

calculation.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΕ 

 

Η ΑΕ είναι η εταιρική μορφή που επικρατεί για την ανάληψη σημαντικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Με 

υποτυπώδη μορφή εμφανίζεται στις εμπορικές πόλεις της Ευρώπης από το ΙΕ’ αιώνα, παίρνει όμως την ανάπτυξη της 

κατά τον ΙΗ’ αιώνα ιδίως στην Αγγλία και Ολλανδία, όταν με τις ανακαλύψεις νέων χωρών άρχισε να αναπτύσσεται 

έντονη επιχειρηματική δραστηριότητα για την εκμετάλλευση των. Η βιομηχανική επανάσταση, η δημιουργία 

επιχειρήσεων εντάσεως παγίου κεφαλαίου υπήρξαν παράγοντες που συντέλεσαν στη διάδοση της. Στην Ελλάδα ο 

θεσμός της ΑΕ εισήχθη από την Εθνοσυνέλευση της Επιδαύρου, και οι πρώτες ΑΕ της χώρας μας υπήρξαν 

τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, όπως η Εθνική Χρηματιστηριακή Τράπεζα (1828), η Εμπορική Τράπεζα 

Πειραιώς και παλαιών Πατρών (1840), η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1840). 

 

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

Το εταιρικό μόρφωμα της ΑΕ εμφανίσθηκε στον Μεσαίωνα και εμφανίσθηκε ως εταιρία δημοσίου δικαίου που 

ιδρυόταν με κρατική πράξη. Με τη σημερινή της μορφή όμως η ΑΕ εμφανίσθηκε κατά το 17ο αιώνα. Πρόκειται για 

τις companies που ιδρύθηκαν στη Δύση και κυρίως στην Ολλανδία, Γαλλία, Αγγλία και Γερμανία. Κύριος σκοπός 

τους ήταν το υπερπόντιο ταξίδι και η οικονομική εκμετάλλευση των αποικιών. Ωστόσο, η σύγχρονη εξέλιξη και 

αναμόρφωση του δικαίου της ΑΕ επηρεάζεται από το ευέλικτο δίκαιο των ΗΠΑ και από την παγκόσμια αγορά χωρίς 

σύνορα μέσα στην οποία δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Η παγκοσμιοποίηση του οικονομικού φαινομένου 

οδήγησε στην ανάγκη σύγκλισης των εθνικών εταιρικών δικαίων και κυρίως των εθνικών δικαίων περί ΑΕ. Με τον 

τρόπο αυτό ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων. 

Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης η σύγκλιση δικαίων για την ΑΕ επιδιώχθηκε κυρίως με την έκδοση μιας σειράς 

Οδηγιών με βάση το άρθρο 44§ 2 ζ’ ΣυνθΕΚ όπως και Κανονισμοί οι οποίοι θα αναφερθούν παρακάτω. 

Οι Οδηγίες που εκδόθηκαν είναι οι κάτωθι: 

1.Η Πρώτη Οδηγία 68/151/ΕΟΚ, με αντικείμενο τη δημοσιότητα των κεφαλαιουχικών εταιριών, την ισχύ των 

υποχρεώσεων που αναλαμβάνονται από αυτές κατά το ιδρυτικό στάδιο και την ακυρότητα των εταιριών αυτών. Η 

ελληνική νομοθεσία έχει εναρμονισθεί με τις διατάξεις της Οδηγίας αυτής με το πδ 409/1986 και στη συνέχεια με το 

πδ 498/1987. Η Πρώτη Οδηγία αναθεωρήθηκε από την Οδηγία 2003/58/ΕΚ. Η Οδηγία αυτή είχε ως στόχο να 

καταστεί ευκολότερη και ταχύτερη η πρόσβαση σε πληροφορίες εταιριών από τους ενδιαφερόμενους, να 

απλουστεύσει τις διατυπώσεις δημοσιότητας, να εκσυγχρονίσει τη διαδικασία καταχώρησης και δημοσίευσης  με την 

εισαγωγή της δυνατότητας ηλεκτρονικής καταχώρησης και δημοσίευσης και να ενημερώσει τον κατάλογο εταιριών 

που υπάγονται στην Οδηγία 68/151/ΕΟΚ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με την Οδηγία αυτή κυρίως με τον ν. 

3419/2005 για το ΓΕΜΗ και εν μέρει με το άρθρο 78 του κ.δ. 2190/1920, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 

3604/2007. 

2.Η Δεύτερη Οδηγία 77/91/ΕΟΚ με αντικείμενο τη σύσταση της εταιρίας, τη διατήρηση του κεφαλαίου της, την 

αύξηση και τη μείωση του. Η Οδηγία αυτή τροποποιήθηκε κατ’ αρχή με την Οδηγία 92/101/ΕΟΚ της 23.11.1992. Με 

την τροποποίηση αυτή οι διατάξεις των άρθρων 18-24 της Δεύτερης Οδηγίας επεκτάθηκαν και σε εταιρίες που 

ελέγχονται από την ΑΕ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με την Οδηγία αυτή με το π.δ. 60/2001. Παραπέρα, η Δεύτερη 

Οδηγία τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ με την οποία προστέθηκαν στην Δεύτερη Οδηγία τα άρθρα 10 α, 

10β, τροποποιήθηκαν τα άρθρα 19 και 23, προστέθηκε το άρθρο 23 α και τροποποιήθηκε το άρθρο 32 §1. Τέλος η 

Δεύτερη Οδηγία τροποποιήθηκε και με την Οδηγία 2006/99/ΕΚ. 

3.Η Τρίτη Οδηγία 78/855/ΕΟΚ, με αντικείμενο τη συγχώνευση Ανώνυμων Εταιριών που εδρεύουν σε κράτος-μέλος. 

Αφορά μόνο τις εγχώριες συγχωνεύσεις διότι το ζήτημα των διασυνοριακών συγχωνεύσεων αποτελεί αντικείμενο 

ρύθμισης της Δεκάτης Οδηγίας. Η Τρίτη Οδηγία έχει σκοπό να προστατεύσει κατά τη συγχώνευση των εταιριών τα 

συμφέροντα των εταίρων και των τρίτων και να εμπεδώσει την ασφάλεια δικαίου. Η Οδηγία αυτή έχει τροποποιηθεί 

από τις Οδηγίες 2007/63/ΕΚ και 2006/99/ΕΚ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με τα άρθρα 9-13, 20 και 22 πδ 498/1987. 
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4.Η Τέταρτη Οδηγία 78/660/ΕΟΚ, με αντικείμενο τους ετήσιους λογαριασμούς των κεφαλαιουχικών εταιριών η 

οποία έχει υποστεί αρκετές τροποποιήσεις με την Έβδομη Οδηγία 84/569/ΕΟΚ, την Ενδέκατη Οδηγία 89/666/ΕΟΚ, 

την Οδηγία 90/604/ ΕΟΚ, 90/605/ΕΟΚ, 94/8/ΕΟΚ, 2001/65/ΕΚ, 2003/51/ΕΚ, 2003/38/ΕΚ, 2006/43/ΕΚ, 2006/46/ΕΚ 

ΚΑΙ 2009/49/ΕΚ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με τα πδ 409/1986, 498/1987. Οι Οδηγίες 2006/46/ΕΚ και 2009/49/ΕΚ 

δεν έχουν ακόμη μεταφερθεί στο δίκαιό μας. 

5.Η Οδηγία 86/635/ΕΟΚ, με αντικείμενο τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των τραπεζών και άλλων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, που τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2001/65/ΕΚ, 2003/51/ΕΚ και 2004/46/ΕΚ. Η 

χώρα μας εναρμονίσθηκε με την Οδηγία 86/635/ΕΟΚ με το πδ 367/1994. Με τις τροποποιητικές Οδηγίες 2001/65 και 

2003/51 εναρμονίσθηκε με τους ν. 3460/2006 και ν.3487/2006. Η Οδηγία δεν μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο. 

6.Η Οδηγία 91/674/ΕΟΚ, με αντικείμενο τους ετήσιους και ενοποιημένους λογαριασμούς των ασφαλιστικών 

επιχειρήσεων, που τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 2003/51/ΕΚ και 2006/46/ΕΚ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με το πδ 

252/1996 όσον αφορά την Οδηγία 91/674/ΕΟΚ και με τον ν. 3487/2006 όσον αφορά την τροποποιητική Οδηγία 

2003/51/ΕΚ. 

7.Η Έκτη Οδηγία 82/891/ΕΟΚ, με αντικείμενο τη διάσπαση των ανώνυμων εταιριών, τροποποιήθηκε με την Οδηγία 

2007/63/ΕΚ. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με τα άρθρα 6,14, 17, 20 και 22 του πδ 498/1987. 

8.Η Έβδομη Οδηγία 83/349/ΕΟΚ, με αντικείμενο τους ενοποιημένους λογαριασμούς, που αποτελεί συμπλήρωμα της 

Τέταρτης Οδηγίας. Η Οδηγία αυτή υπέστη σειρά από τροποποιήσεις με διάφορες Οδηγίες. Η χώρα μας 

εναρμονίσθηκε προς την Έβδομη Οδηγία με το πδ 409/1986 και το πδ 498/1987. Με τις τροποποιητικές Οδηγίες 

εναρμονίσθηκε με το πδ 325/1994, το πδ 326/1994, το ν. 3460/2006, το ν. 3487/2006 και τον ν. 3693/2008. 

9.Η Όγδοη Οδηγία 84/253/ΕΟΚ, που αφορά τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους για το νόμιμο έλεγχο των 

λογιστικών εγγράφων. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με το νδ 3329/1955 περί συστάσεως Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών, το πδ 15/1989, το πδ 475/1991 και το πδ 121/1993. Η Όγδοη Οδηγία καταργήθηκε με την Οδηγία 

2006/43/ΕΟΚ, με την οποία η χώρα μας εναρμονίσθηκε με τον ν. 3693/2008. 

10.Η Ενδέκατη Οδηγία 89/666/ΕΟΚ, που έχει αντικείμενο τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν 

συσταθεί σε ένα κράτος-μέλος από ορισμένες μορφές εταιριών που διέπονται από το δίκαιο άλλου κράτους-μέλους. Η 

χώρα μας εναρμονίσθηκε με το πδ 360/1993. 

11.Η Οδηγία 2004/25/ΕΚ, που έχει ως αντικείμενο τις δημόσιες προτάσεις εξαγοράς εισηγμένων εταιριών και, που 

μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το ν. 3461/2006. 

12.Η Δέκατη Οδηγία 2005/56/ΕΟΚ, που αναφέρεται στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιριών. Η 

χώρα μας εναρμονίσθηκε με το ν. 3777/2009. 

13.Η Οδηγία 2006/43/ΕΚ, η οποία αφορά την εναρμόνιση των προϋποθέσεων υποχρεωτικού ελέγχου των ετήσιων 

και ενοποιημένων λογαριασμών. Η χώρα μας εναρμονίσθηκε με τον ν. 3693/2008. 

14.Η Οδηγία 2007/36/ΕΚ, που έχει ως σκοπό ωα ενισχύσει ορισμένα δικαιώματα των μετόχων εισηγμένων εταιριών. 

Ειδικότερα, σκοπεύει στην επέκταση των κανόνων για τη διαφάνεια, την πληροφόρηση, την άσκηση των 

δικαιωμάτων ψήφου μέσω πληρεξουσίου, την ηλεκτρονική συμμετοχή στη ΓΣ και τη διασυνοριακή ψήφο. 

Πέρα από τις Οδηγίες, σε κοινοτικό επίπεδο εκδόθηκαν και οι Κανονισμοί 2137/1985 εισάγει τον Ευρωπαϊκό Όμιλο 

Οικονομικού Σκοπού, 2157/2001 για την Ευρωπαϊκή Εταιρία και 1435/2003 για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική 

Εταιρία. Ειδικότερα: 

Α) Ο Κανονισμός 2137/1985 εισάγει τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ως υπερεθνικό κοινοτικό 

νομικό πρόσωπο. Μέλη του είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπά με έδρα διάφορα κράτη-μέλη. Προωθεί τη διασυνοριακή 

συνεργασία μεταξύ επιχειρηματιών και ελεύθερων επαγγελματιών. Πάντως ο ΕΟΟΣ δεν ασκεί ο ίδιος επαγγελματική 

ή επιχειρηματική δραστηριότητα. Σκοπό έχει να συντονίζει, να οργανώνει και να διευκολύνει τη δραστηριότητα των 

μελών του, χωρίς να αναπτύσσει ο ίδιος οικονομική δραστηριότητα και να πραγματοποιεί κέρδη. Η ελληνική 

νομοθεσία συντονίσθηκε με τον Κανονισμό αυτό με το πδ 38/1992. 

Β) Ο Κανονισμός 2157/2001 είναι ιδιαίτερα σημαντικός και δημοφιλής καθώς εισάγει την Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE). 

Ο Κανονισμός αυτός συμπληρώθηκε, από την Οδηγία 2001/86/ΕΚ που συμπληρώνει το καταστατικό της 



 
6 

 

Ευρωπαϊκής Εταιρίας όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων. Η Οδηγία αυτή μεταφέρθηκε στην ελληνική έννομη 

τάξη με το πδ 91/2006. 

Γ) Ο Κανονισμός 1453/2003 ρυθμίζει την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρία (SCE). Τον Κανονισμό αυτό 

συμπληρώνει η Οδηγία 2003/72/ΕΚ. Ο Κανονισμός έχει ως στόχο να δημιουργήσει ενιαίο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα 

αναπτύσσονται συνεταιρισμοί, άλλοι φορείς και φυσικά πρόσωπα από διαφορετικά κράτη-μέλη. Η Οδηγία έχει ως 

στόχο να διασφαλίσει τα κεκτημένα δικαιώματα των εργαζομένων, όσον αφορά το ρόλο τους στην Ευρωπαϊκή 

Συνεταιριστική Εταιρία. 

Στο ελληνικό δίκαιο η ΑΕ πρωτοεισήχθηκε με το ναπολεόντειο εμπορικό κώδικα (άρθρα 29-73, 40, 45 ΕΝ). Το 

βασικό νομοθέτημα, που αργότερα ρύθμισε την ΑΕ, είναι ο κ.ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιριών». Ο νόμος 

αυτός υπέστη κατά καιρούς διάφορες τροποποιήσεις. Οι σημαντικότερες από αυτές επήλθαν με το ν.δ. 4237/1962. 

Πρόσφατα με το π.δ. 409/1986 προσαρμόσθηκε ο κ.ν. 2190/1920 προς το κοινοτικό δίκαιο και κυρίως εισήχθησαν 

διατάξεις για την προστασία των μετόχων και των τρίτων και διατάξεις για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Με 

το π.δ. 498/1987 προσαρμόσθηκε, επίσης, ο ίδιος κ.ν. 2190/1920 προς άλλες παραπέρα διατάξεις του κοινοτικού 

δικαίου και κυρίως  προς διατάξεις σχετικές με τη συγχώνευση, τη διάσπαση των ΑΕ και τους ενοποιημένους 

λογαριασμούς. Τέλος, σημαντικές μεταβολές επήλθαν πρόσφατα με το ν. 3604/2007. Με τον νόμο αυτό 

επιχειρήθηκε, το δίκαιο της ΑΕ να καταστεί περισσότερο ενδοτικό ή με άλλα λόγια περισσότερο «ήπιο» και ευέλικτο. 

Εξάλλου, στις προθέσεις του νέου νόμου ήταν η δραστικότερη προστασία της μειοψηφίας, πράγμα που το πέτυχε 

κατά μικρό μέρος βέβαια. Επίσης, ως ειδικές ανώνυμες εταιρίες που υπάγονται σε ιδιαίτερο νομοθετικό καθεστώς 

έχουν εισαχθεί: η ανώνυμη τραπεζική εταιρία, η ασφαλιστική εταιρία, οι εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και 

αμοιβαίων κεφαλαίων, η ναυτιλιακή εταιρία, οι χρηματιστηριακές ανώνυμες εταιρίες, οι εταιρίες χρηματοδοτικής 

μίσθωσης, οι εταιρίες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου, οι εταιρίες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων. Οι 

εταιρίες αυτές υπάγονται σε ειδική νομοθετική ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, όμως, βρίσκει σε αυτές 

συμπληρωματική εφαρμογή και ο κ.ν. 2190/1920. 

 

ΙΙ. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΕ 

Η εξέλιξη του οικονομικού βίου, επέφερε τη διεύρυνση των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς 

επίσης και η τεχνολογική πρόοδος δημιούργησε τη μεγάλη και σύγχρονη πλέον επιχείρηση η οποία, για τη 

χρηματοδότηση της έχει ανάγκη τη συγκέντρωση κεφαλαίων σημαντικού ύψους. 

Η συγκέντρωση όμως των κεφαλαίων αυτών σε μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, πέρα από αυτό οι συνέπειες για τον χρηματοδότη αυξάνονται  υπέρμετρα, σε 

περίπτωση κακής εκβάσεως των εργασιών. 

Έτσι αναπτύχθηκε ο θεσμός της ΑΕ η οποία αποτελεί τη σοβαρότερη μορφή της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Την ανάπτυξη λοιπόν της ΑΕ υπαγόρευσαν κυρίως α) η ανάγκη συγκέντρωσης κεφαλαίων σημαντικού ύψους, β)η 

ανάγκη περιορισμού του κινδύνου που προέρχεται από την συγκέντρωση των κεφαλαίων αυτών γ) η ανάγκη να 

μεταβιβάζεται με ευχέρεια η ιδιότητα του κεφαλαιούχου-εταίρου (μετόχου) ώστε αυτός να μπορεί να αποδεσμεύσει 

εύκολα τα κεφάλαια του από μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα. 

Το εταιρικό κεφάλαιο της ΑΕ διαιρείται σε ισόποσα τμήματα που αντιπροσωπεύονται από τίτλους, τις μετοχές. Οι 

μετοχές είναι αξιόγραφα που μεταβιβάζονται εύκολα, ενώ κάθε εταίρος ευθύνεται μέχρι του ποσού της εισφοράς του. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των εταιρειών που έχουν μορφή ΑΕ είναι 1) Η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται με τη 

μεταβίβαση του τίτλου μετοχής 

2)Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις κάθε μετόχου εξαρτώνται από το ύψος της κεφαλαιακής του συμμετοχής, 

γι’αυτό η ΑΕ χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική εταιρεία και όχι ως προσωπική. 

3)Η ΑΕ αποτελεί νομικό πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις απορρέουν από το νόμο και το 

καταστατικό. 

4)Κατά τη διάταξη του νόμου, έχει την εμπορική ιδιότητα έστω και αν το αντικείμενο των εργασιών της δεν είναι 

εμπορικές πράξεις. 
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5)Η οικονομική ευθύνη των μετόχων έναντι των τρίτων περιορίζεται μέχρι το ποσό συμμετοχής τους στη 

διαμόρφωση του κεφαλαίου της ΑΕ 

6)Οι αποφάσεις στην ΑΕ παίρνονται κατά πλειοψηφία. Οι αποφάσεις για τα τρέχοντα ζητήματα και για όλη τη 

διοίκηση και διαχείριση της εταιρικής περιουσίας αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου και οι σοβαρότερες 

αποφάσεις π.χ. διορισμός  Διοικητικού Συμβουλίου, αύξηση κεφαλαίων, αλλαγή σκοπού, διάλυση της εταιρείας κ.α. 

είναι αρμοδιότητα της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων. Στη Γενική Συνέλευση έχουν δικαίωμα να παραστούν και 

να ψηφίσουν όλοι οι μέτοχοι. Κάθε μετοχή αντιπροσωπεύει μία ψήφο. Στην ΑΕ  η πλειοψηφία είναι πανίσχυρη και 

αποφασίζει για κάθε ζήτημα. Η μειοψηφία δεν έχει παρά μόνο κάποιες ασθενείς δυνατότητες ελέγχου. Όπως γίνεται 

αντιληπτό, αυτό εξασφαλίζει στην ΑΕ σταθερότητα διοικήσεως και απόλυτη ευχέρεια χειρισμών στην λειτουργία της. 

Η ΑΕ αποτελεί το μέσον με το οποίο ασκείται εταιρικά η μεγάλη επιχείρηση. Τα συμφέροντα που συνδέονται με την 

εταιρία αυτή είναι συμφέροντα του πλήθους των συναλλασσομένων, των μετόχων, των επενδυτών και της εθνικής 

οικονομίας. Τα συμφέροντα αυτά επιβάλλουν, οι διατάξεις που διέπουν την ΑΕ να είναι διατάξεις αναγκαστικού 

δικαίου, διατάξεις που να μη θίγουν τα δομικά χαρακτηριστικά της, διατάξεις να μη θίγονται οι διατάξεις που 

ρυθμίζουν τη σύσταση, την οργάνωση και τη λειτουργία της εταιρίας. Τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων 

όποτε και εάν υπάρχουν δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλα. Η προληπτική διοικητική παρέμβαση, πάντως, στη σύσταση και 

λειτουργία της εταιρίας έχει μειωθεί δραστικά. Έτσι, ο έλεγχος νομιμότητας της Διοίκησης για τη σύσταση της ΑΕ, 

που προβλέπονταν στο άρθρο 4§2α ν. 2190/1920 καταργήθηκε για όλες τις περιπτώσεις ανεξάρτητα από το ύψος του 

μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 11 ν. 3853/2010), διατηρείται μόνο στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο 

της παραγράφου 2 α και στην παράγραφο 2 β του ιδίου άρθρου, ήτοι για τις τράπεζες, τις ανώνυμες ασφαλιστικές 

εταιρίες, τις ανώνυμες εταιρίες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων καθώς και για τις εταιρίες με 

κινητές αξίες εισηγμένες στο χρηματιστήριο και τη συγχώνευση, μετατροπή και διάσπαση. 

Κατασταλτικός έλεγχος και εποπτεία ασκείται για κάθε εταιρία σύμφωνα με τα άρθρα 51-53 α. Ειδικότερα ο έλεγχος 

αυτός επί των ΑΕ και των υποκαταστημάτων και πρακτορείων των αλλοδαπών ΑΕ ασκείται από το Υπουργείο 

Ανάπτυξης (σήμερα ….) ή την κατά περίπτωση αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, στην έκταση που ορίζεται από τον νόμο 

(άρθρο 51).  Η εποπτεία αυτή, προκειμένου περί ιδρύσεως της εταιρίας, αύξησης του κεφαλαίου ή τροποποίησης του 

καταστατικού, αφορά στην εξακρίβωση της καταβολής του κεφαλαίου  της αξίας των εισφορών σε είδος και της 

τήρησης εν γένει των οικείων διατάξεων των νόμων (άρθρο 52). 

Σχετικά με την εποπτεία για τη λειτουργία της εταιρίας περιλαμβάνει, ιδίως, την τήρηση των διατάξεων του νόμου, 

του καταστατικού και των αποφάσεων των ΓΣ, καθώς και την εξακρίβωση της αλήθειας των οικονομικών 

καταστάσεων με την εξέταση και την επαλήθευση των εταιρικών βιβλίων (άρθρο 53 §1). Ο έλεγχος των ΑΕ και των 

υποκαταστημάτων και πρακτορείων αλλοδαπών ΑΕ όσον αφορά την κατά τους νόμους, το καταστατικό ή τις 

αποφάσεις της ΓΣ για κατάρτιση του ισολογισμού και την οικονομική εν γένει διαχείριση ασκείται όπως ορίζεται από 

το άρθρο 39 α. 

 

ΙII. ΑΤΥΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΕ 

Είναι κοινώς γνωστό ότι η ανώνυμη εταιρία προορίζεται για την άσκηση μεγάλων επιχειρήσεων. Τούτο προϋποθέτει 

συγκέντρωση υψηλού κεφαλαίου, δηλαδή το δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας έχει ως σκοπό να ρυθμίζει τον τύπο της 

εταιρίας της οποίας οι μετοχές κυκλοφορούν ευρέως στο κοινό. 

Στη χώρα μας ο μεγαλύτερος αριθμός των ανώνυμων εταιριών δεν έχει τα χαρακτηριστικά μιας τέτοιας ανώνυμης 

εταιρίας. Οι περισσότερες εταιρίες έχουν τη μορφή οικογενειακών εταιριών. Σε αυτές οι μέτοχοι είναι μέλη μιας 

οικογένειας, η οποία αποφάσισε να ασκήσει την οικογενειακή της επιχείρηση με τη μορφή της ΑΕ. Το εισόδημα που 

λαμβάνουν οι μέτοχοι της δεν συνίσταται πάντοτε σε μερίσματα αλλά σε αμοιβή από τη συμμετοχή τους στο 

Διοικητικό συμβούλιο ή από την υπαλληλική σχέση που τους συνδέει με την εταιρία.  

Σε μια τέτοιου είδους εταιρία οι προσωπικές σχέσεις των μετόχων διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Ας μην ξεχνάμε 

ότι ακόμη και ο κλυδωνισμός στις προσωπικές σχέσεις αντανακλάται στην εταιρία. Έτσι είναι συχνό το φαινόμενο 

της αδρανοποίησης των εταιριών αυτών, όταν το κεφάλαιο είναι κατανεμημένο από 50% σε δύο μετόχους ή σε δύο 

ομάδες μετόχων, αδρανοποίησης που μέχρι πρότινος οδηγούσε σε αδιέξοδο. Εξάλλου, στις οικογενειακές εταιρίες δεν 

λείπει η υποχρέωση  πίστης σε βάρος των μετόχων, όπως ευρέως συμβαίνει στις «μικρές» ή «κλειστές» ή 

«προσωποπαγείς» ανώνυμες εταιρίες. 
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Μια άλλη κατηγορία ΑΕ είναι η μικρή ανώνυμη εταιρία. Πρόκειται για την ΑΕ που ασκεί εταιρική επιχείρηση μικρού 

μεγέθους. Είναι γνωστό ότι κυρίως στη χώρα μας η ΑΕ χρησιμοποιήθηκε συχνά για να στεγάσει προσωποπαγή 

εταιρικά σχήματα και μικρές επιχειρήσεις. Έτσι εισχώρησε σε χώρους οι οποίοι ανήκουν σε άλλες εταιρικές μορφές 

όπως στις προσωπικές εταιρίες ή στις ΕΠΕ. Τούτο έχει ως αποτέλεσμα, ενώσεις προσώπων με μικρό αριθμό μετόχων, 

μεταξύ των οποίων αναπτύσσονται στενές προσωπικές σχέσεις, να υπάγονται στο αυστηρό σύστημα του ν. 

2190/1920. Συνεπώς οι ενώσεις αυτές δεν είναι ευέλικτες, δηλαδή οι εταίροι τους δεν έχουν δυνατότητα εξόδου από 

την εταιρία και δικαίωμα καταγγελίας αυτής. 

Οι εταιρίες αυτές μέχρι πρόσφατα δεν είχαν τύχει νομοθετικής ρύθμισης αποκλίνουσας από εκείνη των εταιριών που 

ασκούσαν μεγάλες επιχειρήσεις. Παρόλα αυτά υποστηρίζονταν η απαγόρευση ανταγωνισμού με αναλογική εφαρμογή 

του άρθρου 747 ΑΚ, η ύπαρξη υποχρέωσης πίστης σε βάρος των μετόχων και ότι θα μπορούσε το καταστατικό να 

προβλέπει το δικαίωμα εξόδου του μετόχου, το δικαίωμα αποκλεισμού μετόχου, το δικαίωμα καταγγελίας. 

Οι ισχύουσες σημερινές διατάξεις είναι οι ακόλουθες: 

Το άρθρο 42 α και συγκεκριμένα οι παράγραφοι 6-8, στις οποίες παραπέμπουν και άλλες διατάξεις του ν. 2190/1920, 

όπως τα άρθρα 43 α § 2, 36, 36α και 92. Με τις διατάξεις αυτές εισάγονται ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις μικρές ΑΕ όσον 

αφορά το λογιστικό δίκαιο. Συνεπώς συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό και προσάρτημα και δεν είναι υποχρεωμένες 

να εκλέγουν τους ελεγκτές τους από τους ορκωτούς ελεγκτές του ΣΟΛ. Μάλιστα, οι εταιρίες με ετήσιο κύκλο 

εργασιών κάτω από 1.000.000 ευρώ δεν υπόκεινται καν σε οικονομικό έλεγχο. Ακόμη, οι όμιλοι μικρών ΑΕ 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση κατάρτισης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Όπως ήδη λέχθηκε, κριτήριο υπαγωγής μιας εταιρίας στις παραπάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις είναι το μέγεθος της 

εταιρικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, η εταιρία για να χαρακτηρισθεί «μικρή» απαιτείται να μην υπερβαίνει τα 

αριθμητικά όρια των δύο από τα παρακάτω κριτήρια: Σύνολο ισολογισμού 2.500.000 ευρώ, καθαρό κύκλο εργασιών 

5.000.000 ευρώ, μέσο όρο απασχολούμενου προσωπικού κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτομα. Εξάλλου, σύμφωνα 

με το άρθρο 11 ν. 3853/2010, ο ουσιαστικός προληπτικός έλεγχος νομιμότητας για τη σύσταση των ΑΕ έχει 

καταργηθεί για όλες τις εταιρίες ανεξάρτητα από το ύψος του μετοχικού κεφαλαίου, με τις εξαιρέσεις που 

αναφέρονται στο ίδιο αριθμό. Πάντως δεν έχει εισαχθεί ολοκληρωμένο σύστημα ρύθμισης των μικρών και συνεπώς 

προσωποπαγών εταιριών. 

Μία Τρίτη κατηγορία άτυπης ΑΕ είναι η μονοπρόσωπη και οιονεί μονοπρόσωπη ανώνυμη εταιρία. Στην 

μονοπρόσωπη εταιρία όλες οι μετοχές ανήκουν σε ένα μόνο πρόσωπο. Στην οιονεί μονοπρόσωπη ένας μέτοχος είναι 

κυρίαρχος, κατέχοντας τόσο ποσοστό του κεφαλαίου ώστε να εξουθενώνει κάθε αξιόμαχη μειοψηφία. Και στις 

εταιρίες αυτές βρίσκουν εφαρμογή οι γενικές διατάξεις του ν. 2190/1920. Όμως ο μοναδικός ή ο κυρίαρχος μέτοχος 

από τη θέση του αυτή εκμεταλλεύεται ουκ ολίγες φορές καταχρηστικά σύμφωνα με το άρθρο 281 ΑΚ τη νομική 

προσωπικότητα της εταιρίας, προκειμένου να επιτύχει αποτελέσματα που μόνος του δεν μπορούσε κατά νόμο να 

επιτύχει. Χρησιμοποιεί για παράδειγμα το νομικό πρόσωπο για να ασκήσει μέσω αυτού ατομική δραστηριότητα, την 

οποία δεν μπορούσε προηγουμένως εξαιτίας κάποιας άλλης ιδιότητας. Συχνά επιδιώκει, καταστρατηγώντας το νόμο, 

με όργανο την εταιρία, να αποφύγει την εκπλήρωση υποχρεώσεων. Ακόμη, με όργανο την εταιρία μπορεί να 

αποβλέπει στη δόλια πρόκληση ζημίας σε άλλους. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις είναι δυνατό να παραμερισθεί η 

νομική προσωπικότητα της εταιρίας ώστε οι συνέπειες να πλήξουν μόνο τον μοναδικό ή κυρίαρχο μέτοχο. Μπορεί να 

μην επέλθουν καθόλου συνέπειες που προϋποθέτουν το χωρισμό μετόχων και νομικού προσώπου. 

Ως ενδείξεις καταχρηστικής εκμετάλλευσης της νομικής προσωπικότητας αναφέρονται: η ταύτιση ή ουσιαστική 

σύγχυση της εταιρικής περιουσίας με την περιουσία του μετόχου, η ανεπαρκής κεφαλαιοδότηση της εταιρίας, η 

συμμετοχή στο διοικητικό όργανο της εταιρίας προσώπων που ελέγχονται από το μέτοχο, η χρησιμοποίηση των ίδιων 

διακριτικών γνωρισμάτων και των ίδιων εγκαταστάσεων, η πρόθεση μετάκληση του επιχειρηματικού κινδύνου σε 

βάρος των δανειστών. Στις μονοπρόσωπες και στις οιονεί μονοπρόσωπες ανώνυμες εταιρίες, σε αντίθεση με τις 

κοινές εταιρίες, συνήθως τον μοναδικό ή κυρίαρχο μέτοχο βαρύνει και υποχρέωση πίστης απέναντι στην εταιρία. 

Η Ανώνυμη εταιρία μπορεί σύμφωνα με το άρθρο 1 § 3 να εμφανισθεί ως μονοπρόσωπη αρχής γενομένης της 

ιδρύσεως της ή να εξελιχθεί ως τέτοια με τη συγκέντρωση όλων των μετοχών στα χέρια ενός προσώπου. Κατά την 

ίδια διάταξη, η ίδρυσή της ως μονοπρόσωπης καθώς και η συγκέντρωση όλων των μετοχών της σε ένα πρόσωπο, 

καθώς και τα στοιχεία του μοναδικού μετόχου της, υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας που προβλέπονται στο 

άρθρο 7§ 2 παρ ε’ ν. 3853/2010 και στο άρθρο 11 παρ. α’ Κ1-802/23.03.2011 (ΚΥΑ). Η διάταξη του άρθρου 1 § 3 

δημιουργεί ερμηνευτικά προβλήματα, κυρίως όταν εξελίσσεται σε μονοπρόσωπη μετά την ίδρυσή της. Και αυτό διότι 

η εταιρία αυτή είναι ήδη καταχωρημένη στο ΓΕ.Μ.Η από τη σύστασή της ως μη μονοπρόσωπη. Συνεπώς δεύτερη 

καταχώρηση δεν απαιτείται. Επιπλέον, δεν προκύπτει το πρόσωπο το οποίο υποχρεούται να τηρήσει τη δημοσιότητα 
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του άρθρου 7β, κυρίως όσον αφορά τα ατομικά στοιχεία του μοναδικού μετόχου, αφού η εταιρία, ως μη 

συμβαλλομένη στη μεταβίβαση, δεν λαμβάνει πάντοτε γνώση της εκ των υστέρων συγκέντρωσης των μετόχων. Είναι 

προφανές ότι στην εταιρία βαρύνει τέτοια υποχρέωση, πέρα από την περίπτωση της από την αρχή ιδρύσεως της ως 

μονοπρόσωπης, σε κάθε περίπτωση όταν γίνει σ’αυτή γνωστή η μετεξέλιξή της σε μονοπρόσωπη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Ο Ν.3853/2010 ΣΤΙΣ ΑΕ 

 

Ι. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

Για τη σύσταση μιας ανώνυμης εταιρίας η οποία προβλέπεται από το άρθρο 7 του παρόντος νόμου, οι συμβαλλόμενοι 

ή ο μόνος ιδρυτής προβαίνουν, ενώπιον της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, στις παρακάτω ενέργειες: 

α) Υπογράφουν  το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2190/1920. 

β) Υποβάλλουν υπογεγραμμένη αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. 

γ) Υποβάλλουν αίτηση για την καταχώριση της επωνυμίας στο οικείο επιμελητήριο και για την εγγραφή της εταιρίας 

ως μέλος σε αυτό. 

δ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας. 

ε) Υποβάλλουν δήλωση για το Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου και εξοφλούν άμεσα το φόρο που αναλογεί. 

στ) Υποβάλλουν το μισθωτήριο συμβόλαιο ή τον τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν παραχώρησης του 

χώρου για εγκατάσταση της Εταιρίας. 

ζ) Υποβάλλουν τις απαραίτητες αιτήσεις και συμπληρώνουν τα απαραίτητα έντυπα για τη χορήγηση αριθμού 

φορολογικού μητρώου και για την εγγραφή των μελών του διοικητικού συμβουλίου στους οικείους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα και μετά την 

ολοκλήρωση των ενεργειών που προβλέπονται στην παράγραφο 1, η Υπηρεσία Μιας Στάσης υποχρεούται να: 

α) Προβεί σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των 

στοιχείων και εγγράφων, που αυτός υποβάλλει. 

β) Προβεί, μέσω της πρόσβασης στα ηλεκτρονικά αρχεία του Γ.Ε.ΜΗ. σε προέλεγχο της επωνυμίας και στη 

χορήγηση προέγκρισης χρήσης. Εφόσον η προτεινόμενη επωνυμία προσκρούει σε προγενέστερη καταχώριση, η 

Υπηρεσία Μιας Στάσης ενημερώνει τους ενδιαφερομένους και, μετά από συνεννόηση μαζί τους, προβαίνει σε 

τροποποίηση της επωνυμίας. 

γ) Προβεί στην είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου, καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης 

Εταιρείας, και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. 

δ) Μεριμνήσει για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους εταίρους, όπου απαιτείται, καθώς και για την έκδοση των 

απαιτουμένων πιστοποιητικών ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας που απαιτούνται. 

ε) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3, μεριμνήσει για την καταχώριση και εγγραφή της εταιρίας στην Υπηρεσία ή 

στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το 

άρθρο 13 του παρόντος νόμου, και για τη χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που 

προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το 

άρθρο 13 του παρόντος νόμου. 

στ) Συντάσσει και αποστέλλει σχέδιο ανακοίνωσης για την ανωτέρω καταχώριση στην αρμόδια Υπηρεσία του 

Γ.Ε.ΜΗ. 

ζ) Μεριμνήσει, μέσω πρόσβασης στα οικεία ηλεκτρονικά αρχεία, για την έκδοση Α.Φ.Μ. της εταιρίας, καθώς και για 

την εγγραφή της εταιρίας και των μελών του διοικητικού συμβουλίου στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής 

ασφάλισης. 

η) Προβεί στην εγγραφή της Εταιρίας στο αρμόδιο επιμελητήριο. 

 

 Εάν από τον έλεγχο που προβλέπεται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2, προκύψει ότι η αίτηση, τα 

προσκομιζόμενα δικαιολογητικά ή το συμφωνητικό σύστασης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, να προβούν 

εγγράφως στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις μέσα σε δύο εργάσιμες, ή, εφόσον 

δικαιολογείται από τις περιστάσεις, σε δέκα εργάσιμες ημέρες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η χορήγηση 

αυτής της προθεσμίας παρατείνει ανάλογα την προθεσμία που προβλέπεται παραπάνω στην παράγραφο 2. Αν η 

προθεσμία των δύο ή δέκα εργάσιμων ημερών παρέλθει άπρακτη ή τα στοιχεία, παρά την εμπρόθεσμη υποβολή τους, 

εξακολουθούν να μην πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η σύσταση της εταιρίας δεν καταχωρείται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

και το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και ο Φόρος Συγκέντρωσης Κεφαλαίου που καταβλήθηκαν 

επιστρέφονται, εν όλο ή εν μέρει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης Α΄ 

παράγραφος 2 του άρθρου 4. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 3 θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το οποίο περιλαμβάνει: 

α) το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., όπως αυτό προβλέπεται από το άρθρο 8 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297 ), όπως 

αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, 

β) το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας, το ποσό του οποίου αποδίδεται ανταποδοτικά στην Υπηρεσία Μιας 

Στάσεως και το οποίο καθορίζεται, όπως και κάθε άλλο σχετικό με αυτό (το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρίας) 

θέμα, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α, 

γ) το κόστος εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο και 

δ) την εισφορά υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, όπου κατά περίπτωση απαιτείται. 

Το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην 

Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας. Το ύψος του, η διαδικασία είσπραξης και 

απόδοσης των επί μέρους ποσών στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια 

ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του σε περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2Α του 

παρόντος. 

 

 Στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης δεν συμπεριλαμβάνεται: 

α) ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, ο οποίος καταβάλλεται στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, 

β) η αμοιβή του συμβολαιογράφου, 

γ) η αμοιβή του δικηγόρου, όπου απαιτείται, 

δ) το παράβολο προς την Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

4. Με την έναρξη ισχύος του Μέρους Α΄ του παρόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 21, με το Γραμμάτιο Ενιαίου 

Κόστους Σύστασης Εταιρίας καταργούνται: 

α) Το παράβολο προελέγχου επωνυμίας στο οικείο Επιμελητήριο και 

β) Το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και του ΤΑΠΕΤ, το οποίο καταβάλλεται κατά το στάδιο της σύστασης εταιρίας, 

στις περιπτώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

 

 

 Για την έκδοση αριθμού φορολογικού μητρώου σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7, η Υπηρεσία Μιας Στάσης 

διαβιβάζει ηλεκτρονικά προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) τον Κωδικό Γ.Ε.ΜΗ. και τον Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης, που προβλέπονται στο άρθρο 5 του ν. 3419/2005 

(ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, 

β) την απόδειξη εξόφλησης του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, 

γ) τα στοιχεία προσδιορισμού της έδρας και των λοιπών εγκαταστάσεων της επιχείρησης (τίτλος ιδιοκτησίας ή 

συμφωνητικό μίσθωσης ή υπομίσθωσης νομίμως θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν 

παραχώρησης χώρου) και 

δ) τα σχετικά έντυπα που έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία Μιας Στάσης από τον αιτούντα για την έκδοση Α.Φ.Μ. 

 Η αρμόδια Δ.Ο.Υ., με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων και εγγράφων που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, υποχρεούται να χορηγεί στον αιτούντα αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.), αν τα στοιχεία και τα 

έγγραφα αυτά είναι πλήρη και σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη 

αυτοψία στην έδρα της εταιρίας. 

  

  

Οι διατάξεις του άρθρου 42 του Ν. 3026/1954 (Κώδικας περί Δικηγόρων) δεν εφαρμόζονται στη σύνταξη 

συμβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών, εφόσον το 

κεφάλαιο της εταιρίας είναι ίσο ή μικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ. 

  

Ο έλεγχος νομιμότητας της Διοικήσεως για τη σύσταση της ανώνυμης εταιρίας που προβλέπεται στο άρθρο 4 

παράγραφος 2α του Ν. 2190/1920 καταργείται για όλες τις περιπτώσεις ανεξαρτήτως ύψους του μετοχικού 

κεφαλαίου, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2α και στην παράγραφο 2β 

του άρθρου 4 του Ν. 2190/1920. 

  

 

 Για τη σύσταση των ομορρύθμων εταιριών, των ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), των εταιριών περιορισμένης 

ευθύνης και των ανωνύμων εταιριών, δύναται να γίνει χρήση προτυποποιημένου καταστατικού, το οποίο 

συμπληρώνεται από τους ιδρυτές, αν πρόκειται για ομόρρυθμες εταιρίες και απλές ετερόρρυθμες εταιρίες ή από την 

Υπηρεσία Μιας Στάσης (συμβολαιογράφο), αν πρόκειται για εταιρία ετερόρρυθμη κατά μετοχές, εταιρία 

περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρία μόνο ως προς τα στοιχεία που διαφοροποιούν την εταιρεία από άλλες 

του ίδιου εταιρικού τύπου. Το προτυποποιημένο καταστατικό κατά περιεχόμενο ορίζεται με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 4 παράγραφος 2 παρ. Α΄ του παρόντος, και κατά περίπτωση, κατατίθεται στις Υπηρεσίες Μιας 

Στάσης του άρθρου 2αα, αν πρόκειται για ομόρρυθμες εταιρίες και ετερόρρυθμες εταιρίες και αν πρόκειται για 

εταιρία περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμη εταιρία, συντάσσεται από την Υπηρεσία Μιας Στάσης του άρθρου 2ββ. 
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Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης προβαίνουν στις ενέργειες που προβλέπονται στα άρθρα 5, 6, 7 του παρόντος 

προκειμένου να γίνει καταχώρισή του στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας: 

α) Προτείνεται κατά περιεχόμενο από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και 

της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. 

β) Περιέχει τις απολύτως αναγκαίες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο διατάξεις και κατά τα λοιπά παραπέμπει στις 

διατάξεις των οικείων νόμων. 

γ) Το προτυποποιημένο καταστατικό εταιρίας για κάθε τύπο εταιρίας θα είναι προσπελάσιμο από το διαδικτυακό 

τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. 

Στο μέτρο που ακολουθείται το προτυποποιημένο καταστατικό, τεκμαίρεται η νομιμότητα των διατάξεών του. 

  

 

ΙΙ.  ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ». 

Α. ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου νοούνται ως: 

α) «Υπηρεσία Μιας Στάσης»: 

αα) Με την επιφύλαξη του άρθρου 1 και του άρθρου 7 του νόμου 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297 ), όπως αυτός 

τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, τα φυσικά πρόσωπα ή τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα 

οποία ορίζονται ως αρμόδια για την έναρξη, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης ομορρύθμων 

και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής), εταιριών περιορισμένης ευθύνης και ανωνύμων εταιριών. Ως «Υπηρεσία 

Μιας Στάσης» για τη σύσταση ομορρύθμων και ετερορρύθμων εταιριών (κάθε μορφής) ορίζονται οι αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297 ), όπως αυτός 

τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, καθώς και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που 

λαμβάνουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης», όπως προβλέπεται στο άρθρο 4 του παρόντος. 

β) Ως Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη σύσταση εταιριών περιορισμένης ευθύνης, ανωνύμων εταιριών, καθώς και σε 

όλες τις άλλες περιπτώσεις που για τη σύσταση συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, ορίζεται ο 

συμβολαιογράφος που συντάσσει το συμβολαιογραφικό έγγραφο σύστασης. 

β) «Κεντρική Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.», «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.» ή «Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.»: Η προβλεπόμενη στο άρθρ. 2 

παράγραφος 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α 297 ), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, 

«Κεντρική υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.», η προβλεπόμενη στο άρθρο 2 παράγραφος 2 του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α), όπως 

αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.» και το προβλεπόμενο στο άρθρο 2 

παράγραφος 3 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α) όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, 

«Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ.». 

 

Β. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 

 
Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης είναι αρμόδιες: 

α) για την παραλαβή των εγγράφων που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιριών, 

β) για την καταχώριση των εγγράφων της περίπτωσης α στις Υπηρεσίες ή στο Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρ. 2 του ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως τροποποιείται με τον παρόντα, καθώς και για τη μέριμνα χορήγησης του Αριθμού 

Γ.Ε.ΜΗ. και του Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης που προβλέπονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 5 του Ν. 

3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄) όπως τροποποιείται με τον παρόντα, 

γ) να μεριμνούν για τη χορήγηση αριθμού φορολογικού μητρώου από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., 

δ) να μεριμνούν για τη χορήγηση και να λαμβάνουν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά φορολογικής ενημερότητας των 

ιδρυτών των Εταιριών, 

ε) να μεριμνούν για την εγγραφή της εταιρίας, των φυσικών προσώπων, εταίρων, διαχειριστών ή μελών Δ.Σ. στον 

οικείο οργανισμό κοινωνικής ασφάλισης και για τη χορήγηση αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, όπου αυτή 

απαιτείται, καθώς και ασφαλιστικής ενημερότητας, 

στ) για την είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, 

καθώς και τη χορήγηση σχετικής απόδειξης καταβολής του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας και του 

φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, 

ζ) για την κατανομή του εισπραττόμενου Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας στους φορείς που, κατά 

τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι και περιλαμβάνονται και ενσωματώνονται τα υπέρ αυτών τέλη, εισφορές και 

επιβαρύνσεις στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος, καθώς 

επίσης για την απόδοση του φόρου συγκεντρώσεως κεφαλαίου στο Δημόσιο, 

η) για την ειδοποίηση των ενδιαφερομένων για τη σύσταση των Εταιριών, 

θ) για την παράδοση των συστατικών εγγράφων με τις αναγκαίες βεβαιώσεις των αρμόδιων αρχών μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιριών και 

ι) οποιαδήποτε ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιριών, 

κ)  Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης του εδαφίου αα της παραγράφου α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου μπορούν να 
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προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας, καθώς και στην εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο 

αρμόδιο Επιμελητήριο, εφόσον έχουν τηρηθεί όσα η κείμενη νομοθεσία απαιτεί κατά περίπτωση για την έναρξη 

εμπορικής, οικονομικής ή επαγγελματικής δραστηριότητας, με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των φυσικών 

προσώπων - υπόχρεων εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 

(ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου και των φυσικών προσώπων - 

προαιρετικά εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 

Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, εφόσον τα φυσικά αυτά πρόσωπα το 

προαιρούνται. 

ββ. Στην περίπτωση που τα φυσικά πρόσωπα του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005 (ΦΕΚ 

297 Α΄), καθώς και τα φυσικά πρόσωπα του εδαφίου γ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3419/ 2005 (ΦΕΚ 297 

Α΄), κάνουν χρήση των Υπηρεσιών Μιας Στάσης του εδαφίου αα της παραγράφου α του άρθρου 2 του παρόντος 

νόμου και προκειμένου αυτές οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης να προβούν στις ενέργειες που ορίζονται στο προηγούμενο 

εδάφιο, τα φυσικά αυτά πρόσωπα καταβάλλουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Μιας Στάσης τα τέλη, εισφορές και 

επιβαρύνσεις που ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία για την πραγμάτωση των ενεργειών αυτών. 

γγ. Οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης του εδαφίου αα της παραγράφου α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου είναι αρμόδιες 

για την κατανομή των εισπραττόμενων τελών, εισφορών και επιβαρύνσεων στους δικαιούχους τους. 

δδ. Με την κοινή υπουργική απόφαση του εδαφίου Α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ορίζεται η 

διαδικασία είσπραξης και απόδοσης των τελών, εισφορών και επιβαρύνσεων στους δικαιούχους τους, τα 

παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε 

περίπτωση μη καταχώρισης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

 Α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων: 

α) Καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και 

συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και: 

αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών 

που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ και δ της παραγράφου 1, στις οποίες περιλαμβάνεται και η είσπραξη του Φόρου 

Συγκέντρωσης Κεφαλαίων και η χορήγηση των σχετικών εγγράφων, 

ββ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που 

αναφέρονται στην περίπτωση ε της παραγράφου 1 και η χορήγηση των σχετικών εγγράφων, 

γγ) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) β βαθμού, για τους σκοπούς του παρόντος. 

β) Καθορίζεται η μεταφορά των φυσικών αρχείων, μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και των Υπηρεσιών και του 

Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του 

παρόντος νόμου, για τους σκοπούς του παρόντος και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια και σχετικό θέμα. 

 

Β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και 

μετά από σύμφωνη γνώμη της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας, θα 

καθορίζονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να 

προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης», ως μέρος των 

υπηρεσιών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) του άρθρου 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), καθώς και 

των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) που θα λάβουν την «πιστοποίηση παροχής υπηρεσιών μιας στάσης». 

Γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύναται: 

α) να υπαχθούν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου και άλλες περιπτώσεις υπόχρεων καταχώρισης ή δυνάμεων 

να καταχωρηθούν στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως 

αυτός τροποποιείται με το άρθρο 13 του παρόντος νόμου, οι οποίοι δεν προβλέπονται στο σκοπό του παρόντος 

νόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 και 

β) να προβλέπει και άλλες εταιρικές πράξεις που είναι κατηγορητέες στο Γ.Ε.ΜΗ., δυνάμενες να υπαχθούν στη 

διαδικασία του παρόντος νόμου. 

Δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δύναται να καθορίζονται οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες που πρέπει να τηρηθούν 

για να λάβουν τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών «την πιστοποίηση υπηρεσιών μιας στάσης». 

 
 Γ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3419/2005  

 
α) H περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:  

«α) την οργάνωση και εποπτεία της βάσης ή των βάσεων δεδομένων που συναπαρτίζουν το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και το 

διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 5.» 

β) H περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«β. την παραλαβή, την πρωτοκόλληση και τον έλεγχο νομιμότητας των σχετικών αιτήσεων και των συνοδευτικών 

εγγράφων, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας των νομικών πράξεων, των δηλώσεων, των εγγράφων και των λοιπών 
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στοιχείων που αφορούν τους υπόχρεους και δικαιολογούν την καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή, εκτός από τις 

περιπτώσεις σύστασης της ομόρρυθμης και ετερόρρυθμης (απλή ή κατά μετοχές) εταιρίας, της εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης και της ανώνυμης εταιρίας, όταν αυτή πραγματοποιείται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης, 

όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία. 

Η καθ' υλών και κατά τόπο αρμοδιότητα του Επιμελητηρίου καθορίζεται με βάση την κύρια δραστηριότητα και την 

κύρια επαγγελματική κατοικία ή την εγκατάσταση του υπόχρεου, αντίστοιχα. Για τα υποκαταστήματα ή τα 

πρακτορεία, η καθ' υλών και κατά τόπο αρμοδιότητα της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., καθορίζεται από την κύρια 

δραστηριότητα και την έδρα του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου, αντίστοιχα. 

Κάθε υπόχρεος υπάγεται σε μία μόνο υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.» 

 

Το άρθρο 3 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το Γ.Ε.ΜΗ. εποπτεύεται από Εποπτικό Συμβούλιο, που εδρεύει στην Αθήνα, το οποίο απαρτίζεται από ένα μέλος 

Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής ή της πολιτικής ή της νομικής ή της οικονομικής 

επιστήμης ως Πρόεδρο, έναν δικηγόρο, με ειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο ιδιωτικό διεθνές δίκαιο, που 

αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, έναν ειδικό επιστήμονα με ειδίκευση σε 

θέματα πληροφορικής, που αποδεικνύεται από την κατοχή διδακτορικού ή μεταπτυχιακού διπλώματος, οι οποίοι 

ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με τους αναπληρωτές τους, 

έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Συλλόγων 

Υπαλλήλων Επιμελητηρίων, που ορίζονται από τους οικείους φορείς με τους αναπληρωτές τους. 

2. Το Εποπτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το συντονισμό των Τμημάτων, των Υπηρεσιών του Γ.Ε.ΜΗ. και των 

Υπηρεσιών Μιας Στάσης, μεριμνά για την έναρξη και εύρυθμη λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ., συντονίζει το έργο της 

μετάπτωσης των αρχείων από τα Μητρώα των Επιμελητηρίων στο Γ.Ε.ΜΗ., μεριμνά για την ομοιόμορφη εφαρμογή 

των διατάξεων του νόμου αυτού από όλα τα Επιμελητήρια της χώρας και τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης. Μεριμνά για 

την εκπαίδευση των χρηστών του Γ.Ε.ΜΗ. Παρακολουθεί τη λειτουργία, συγκεντρώνει τα προβλήματα και προτείνει 

προς το αρμόδιο - εποπτεύον Υπουργείο τις απαραίτητες νομοθετικές παρεμβάσεις. Επιλύει τα ανωτέρω εκδίδοντας 

κανονισμούς, εγκυκλίους και αποφάσεις. 

3. Το Συμβούλιο αυτό συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με 

θητεία πέντε (5) ετών. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται 

οι αμοιβές των μελών του Κεντρικού Εποπτικού Συμβουλίου, μετά από σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Ένωσης 

Επιμελητηρίων (Κ.Ε.Ε.), η δαπάνη των οποίων βαρύνει τον προϋπολογισμό της. Στο Εποπτικό Συμβούλιο παρέχεται 

διοικητική υποστήριξη από την Κ.Ε.Ε. 

5. Το Εποπτικό Συμβούλιο καταρτίζει τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας αυτού, ο οποίος εγκρίνεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.» 

Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 του άρθρου 4 του ν. 3419/ 2005, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού δεν θίγουν την αρμοδιότητα των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των υπηρεσιών των οικείων οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, για την έκδοση διοικητικών πράξεων και την άσκηση εποπτείας 

και ελέγχου νομιμότητας των καταχωρητέων πράξεων και στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας, οι οποίες αφορούν τις ανώνυμες εταιρίες, όπου γι' αυτές απαιτείται, τις ευρωπαϊκές εταιρίες, τις 

ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα αλλοδαπών εταιριών που υπάγονται στην αρμοδιότητά 

τους, καθώς και τις αρμοδιότητες των Ειρηνοδικείων σχετικά με τους συνεταιρισμούς που υπάγονται σε αυτά. 

Οι διοικητικές πράξεις των αρμόδιων υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, 

καθώς και οι αποφάσεις των Ειρηνοδικείων, αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και 

κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή των υπόχρεων που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. 

2. Οι υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. παράγουν με ευθύνη τους και χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, ψηφιακά αντίγραφα των 

αιτήσεων καταχώρισης, των συνοδευτικών εγγράφων και δικαιολογητικών και κάθε άλλου στοιχείου που 

υποβάλλεται σε αυτές, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη υποβληθεί σε ηλεκτρονική μορφή και τα διαβιβάζουν, χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες. Η ανωτέρω υποχρέωση των υπηρεσιών του 

Γ.Ε.ΜΗ. αναφέρεται και στις οικονομικές και λογιστικές καταστάσεις των ανωνύμων εταιριών, των ευρωπαϊκών 

εταιριών και των ευρωπαϊκών συνεταιριστικών εταιριών, για τις οποίες υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία. Ευθύς ως οι αρμόδιες υπηρεσίες ασκήσουν την αρμοδιότητά τους, όπως προβλέπεται στην 

κείμενη νομοθεσία, κατά την παράγραφο 1, κοινοποιούν αυθημερόν, με ηλεκτρονικά μέσα, τις διοικητικές πράξεις 

που εκδίδουν στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της σύμπραξης και 

συνεργασίας του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. και των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και των οργανισμών 

τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου βαθμού, αντίστοιχα, σε ζητήματα διαβίβασης και ανταλλαγής στοιχείων 

και δεδομένων που αφορούν τους υπόχρεους. Με όμοια απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την τήρηση, 

την οργάνωση, τις τεχνικές προδιαγραφές, την τεχνική διαχείριση και εν γένει λειτουργία και δημοσιότητα του 
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Γ.Ε.ΜΗ., τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση παρατεταμένης αδυναμίας πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ. ή 

παρατεταμένης αδυναμίας αποθήκευσης δεδομένων σε αυτό, για τεχνικούς λόγους, τη διασύνδεση του Γ.Ε.ΜΗ. με 

άλλα δημόσια Μητρώα, την πρόσβαση σε αυτό δημόσιων υπηρεσιών και φορέων, τη συνεργασία των υπηρεσιών 

Γ.Ε.ΜΗ. και του Τμήματος Γ.Ε.ΜΗ. με άλλες υπηρεσίες, αρχές και φορείς για τη συλλογή, την κοινοποίηση, τον 

έλεγχο και το συσχετισμό στοιχείων, γεγονότων, ανακοινώσεων και εγγράφων που αφορούν τους υπόχρεους και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα.» 

4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 5 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ 297 Α΄), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«9. Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το ελληνικό ηλεκτρονικό «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής 

Δημοσιότητας» κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 3 της Οδηγίας 2009/101/ΕΚ/16.9.2009 (EEEK L 

258). Στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. δημοσιεύονται το Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών, η μερίδα και κάθε άλλη 

πληροφορία απαραίτητη για τη δημόσια χρήση του Γ.Ε.ΜΗ.» 

5. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 3419/ 2005, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται τα ελάχιστα απαιτούμενα στοιχεία που 

καταχωρίζονται στη Μερίδα και αφορούν την εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ.: 

α) των φυσικών προσώπων, 

β) των εμπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων, 

γ) των υποκαταστημάτων που αναφέρονται στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1, 

δ) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του 

άρθρου 1, 

ε) των υποκαταστημάτων και πρακτορείων που αναφέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. 

2. Στη Μερίδα καταχωρίζονται, σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από το πρόσωπο του υπόχρεου, τα ακόλουθα 

στοιχεία: 

α. Ο Αριθμός του Γ.Ε.ΜΗ. του υπόχρεου, του υποκαταστήματος ή του πρακτορείου. 

β. Η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ. που διενήργησε την εγγραφή ή τη μεταγενέστερη καταχώριση και το 

ονοματεπώνυμο του αρμόδιου υπαλλήλου. 

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης εγγραφής και ο Κωδικός Αριθμός Καταχώρισης. 

δ. Τα στοιχεία της απόφασης των αρμόδιων αρχών ή υπηρεσιών οι οποίες χορηγούν άδεια άσκησης επιτηδεύματος ή 

επαγγέλματος ή άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης ή υποκαταστήματος, εφόσον, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, προαπαιτείται η άδεια αυτή για τη σύσταση εταιρίας ή την έναρξη εργασιών επιτηδευματία. 

ε. Οι δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες ο υπόχρεος κηρύσσεται σε κατάσταση πτώχευσης ή σε διαδικασία 

συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας ικανοποίησης των πιστωτών του. Επίσης, στη Μερίδα 

καταχωρίζονται το ονοματεπώνυμο, το ονοματεπώνυμο γονέων, ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή 

διαβατηρίου, ο τόπος και ο χρόνος γέννησης, η ιθαγένεια και η διεύθυνση κατοικίας των εκκαθαριστών, των 

αναγκαστικών διαχειριστών, των επιτρόπων και των συνδίκων του υπόχρεου. 

στ. Τα στοιχεία των δικαστικών αποφάσεων με τις οποίες περατώνονται, αναστέλλονται ή ανατρέπονται οι έννομες 

καταστάσεις, που αναφέρονται στην προηγούμενη περίπτωση. 

ζ. Τα στοιχεία των οποίων προβλέπεται η δημοσίευσή τους από την πτωχευτική νομοθεσία. 

η. Τα στοιχεία των εκκρεμών αιτήσεων πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής ή άλλης συλλογικής διαδικασίας 

ικανοποίησης των πιστωτών, 

θ. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην ημεδαπή, καθώς και η διεύθυνση και ο 

αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. που αφορά το καθένα από αυτά. 

ι. Ο αριθμός, η διεύθυνση και τα στοιχεία των υποκαταστημάτων ή πρακτορείων του υπόχρεου στην αλλοδαπή. 

 

Το άρθρο 8 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η καταχώριση και οποιαδήποτε μεταβολή αυτής στο Γ.Ε.ΜΗ. προϋποθέτει την προηγούμενη καταβολή από τον 

υπόχρεο, σχετικού τέλους στην αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

καθορίζεται το ύψος του τέλους καταχώρισης, που είναι ενιαίο για όλες τις υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. Με 

την ίδια απόφαση καθορίζονται και η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του τέλους καταχώρισης, τα παραστατικά 

της καταβολής, η διαδικασία ελέγχου τους και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια. Το ανωτέρω τέλος αποτελεί έσοδο της 

αρμόδιας υπηρεσίας καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ.» 

 

Η παράγραφος 5 το άρθρου 11 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«5. Οι γραμματείες των κατά τόπους αρμόδιων δικαστηρίων υποχρεούνται να διαβιβάζουν, χωρίς υπαίτια 

καθυστέρηση και με ηλεκτρονικά μέσα, στις αρμόδιες υπηρεσίες καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., τις δικαστικές 

αποφάσεις, τις αιτήσεις και τις δηλώσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και 

Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαβίβασης και καταχώρισης των ανωτέρω στοιχείων και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.» 
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Το άρθρο 13 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Το Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως 

μετονομάζεται σε Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ. κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 18. 

2. α) Αν η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και κάθε περαιτέρω καταχώριση, μεταβολή ή διαγραφή αφορά ανώνυμες εταιρίες, 

εταιρίες περιορισμένης ευθύνης, ευρωπαϊκές εταιρίες, ευρωπαϊκές συνεταιριστικές εταιρίες και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών εταιριών στην ημεδαπή, που αναφέρονται στις περιπτώσεις στ, ζ και η της παραγράφου 1 του άρθρου 1, η 

αρμόδια υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει, αυτεπαγγέλτως, στο Εθνικό Τυπογραφείο ανακοίνωση για 

τη σχετική καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου της καταχώρισης, μεταβολής ή 

διαγραφής και του χρόνου διενέργειας αυτών. Προϋπόθεση της αποστολής της ανακοίνωσης αποτελεί η προηγούμενη 

καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης 

Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, καταχώρισης, μεταβολής ή 

διαγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 11, η υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. αποστέλλει τη σχετική ανακοίνωση στο 

Εθνικό Τυπογραφείο και επιβάλλει τα σχετικά τέλη στον υπόχρεο. 

β) Προηγούμενη καταβολή από τον υπόχρεο των τελών δημοσίευσης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου, ακόμη και σε περίπτωση αυτεπάγγελτης εγγραφής, 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 11, δεν απαιτείται εξαιρετικά για τις περιπτώσεις δημοσίευσης της 

περιληπτικής αναφοράς του περιεχομένου της καταχώρισης σύστασης ανωνύμων εταιριών και εταιριών 

περιορισμένης ευθύνης στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών -Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού 

Μητρώου, η οποία (δημοσίευση) γίνεται ατελώς. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, 

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν την έκδοση και την κυκλοφορία του Τεύχους 

Ανωνύμων Εταιριών - Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τη διαδικασία 

δημοσίευσης, σε αυτό, των καταχωρίσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.  Με την ίδια απόφαση μπορεί να αποφασισθεί η τήρηση του 

Τεύχους Ανωνύμων Εταιριών -Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου σε ηλεκτρονική 

μορφή και να καθορισθούν οι αναγκαίες λεπτομέρειες.» 

 

 

Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Από την έναρξη της τήρησης του Γ.Ε.ΜΗ. και με την καταχώριση σε αυτό των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, 

εγγράφων και λοιπών στοιχείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, επέρχονται, ως προς τις ομόρρυθμες 

εταιρίες, τις ετερόρρυθμες εταιρίες (απλές ή κατά μετοχές), τις ανώνυμες εταιρίες, τις εταιρίες περιορισμένης 

ευθύνης, τους αστικούς συνεταιρισμούς, τις εταιρίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις γ, δκαιετης παραγράφου 1 

του άρθρου 1 και τους υπόχρεους που αναφέρονται στην περίπτωση β της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα ακόλουθα 

αποτελέσματα:». 

13.α) Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής: 

«1. α) Η εμπορική δημοσιότητα πραγματοποιείται με: αα) την καταχώριση, αρχική ή μεταγενέστερη, στο Γ.Ε.ΜΗ., 

σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα νόμο, και 

ββ) τη δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα 

Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υποχρέωση εμπορικής δημοσιότητας. 

β) Ο διαδικτυακός τόπος του Γ.Ε.ΜΗ. αποτελεί το «Εθνικό Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». Σε ειδικό κατάλογο 

του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας» δημοσιεύονται το Γενικό 

Ευρετήριο Επωνυμιών και η Μερίδα. 

γ) Οι δημοσιεύσεις στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. που αφορούν στις κεφαλαιουχικές εταιρίες προβάλλονται σε 

ειδικό υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης». Σε ειδικό τμήμα του Τεύχους αυτού προβάλλονται οι προσκλήσεις και κάθε άλλης μορφής 

επικοινωνία της εταιρίας με τους μετόχους της, οι ανακοινώσεις σχετικά με τους μετασχηματισμούς των εταιριών 

(μετατροπή, συγχώνευση, διάσπαση, απόσχιση κ.λπ.) και γενικά οι πράξεις για τις οποίες υπάρχει σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις υποχρέωση δημοσιότητας. 

δ) Πληροφορίες, στοιχεία και μεταβολές που προβλέπονται από τον Πτωχευτικό Κώδικα δημοσιεύονται σε ειδικό 

υποκατάλογο υπό τον τίτλο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας/Τεύχος Πτωχευτικού Κώδικα». 

2. α) Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτησή του που υποβάλλεται σε έγγραφη ή ηλεκτρονική μορφή στις Υπηρεσίες 

Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τμήμα Γ.Ε.ΜΗ., να ζητήσει να του χορηγηθούν αντίγραφα, αποσπάσματα των 

πράξεων και στοιχείων που εμφανίζονται στη Μερίδα ή πιστοποιητικά. Με τον ίδιο τρόπο οποιοσδήποτε έχει ειδικό 

έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά των πράξεων και στοιχείων που 

τηρούνται στο Φάκελο και δεν δημοσιεύονται στο «Δελτίο Εμπορικής Δημοσιότητας». 

β) Τα ως άνω αντίγραφα, αποσπάσματα ή πιστοποιητικά χορηγούνται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή μέχρι την 

1.1.2015 και έκτοτε αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή. 

γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται η διαδικασία, οι όροι 

και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων αυτών. Με όμοια απόφαση καθορίζονται ο 

τρόπος έκδοσης, θεώρησης και υπογραφής των αντιγράφων ή αποσπασμάτων σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή και 

κάθε σχετική λεπτομέρεια. 

3. Για τη χορήγηση των αντιγράφων και των αποσπασμάτων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο αιτών 

καταβάλλει προηγουμένως στην αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή στην Κ.Ε.Ε. ενιαίο ειδικό τέλος. 

 

Η παράγραφος 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
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«3. Οι καταχωρήσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. υπερισχύουν κάθε άλλης αποκλίνουσας καταχώρισης στα Μητρώα ή στα Βιβλία 

προσωπικών εταιριών και εταιριών περιορισμένης ευθύνης, στο Κεντρικό τα Ειδικά και τα Νομαρχιακά Μητρώα 

ανωνύμων εταιριών, στα Μητρώα αστικών συνεταιρισμών και τα Μητρώα ευρωπαϊκών ομίλων οικονομικού σκοπού. 

Τα εν λόγω Βιβλία και Μητρώα διατηρούνται μόνο ως αρχεία ανάκλησης δεδομένων και μέχρι την πλήρη 

μεταφορά  μετάπτωσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ. Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, 

όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται 

στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ. Όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά σε «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών 

Περιορισμένης Ευθύνης» ή «ΤΑΕΠΕ», νοείται στο εξής το «Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών -Εταιριών Περιορισμένης 

Ευθύνης και Γενικού Εμπορικού Μητρώου». 

Όπου σε διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας γίνεται αναφορά στο Γ.Ε.ΜΗ. στοιχεία (π.χ. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.), χωρίς το 

Γ.Ε.ΜΗ. να έχει τεθεί σε λειτουργία ως προς το πρόσωπο του εγγραφόμενου, νοείται ως αναφορά στο προϊσχύον 

καθεστώς ή στην αντίστοιχη ρύθμιση του προϊσχύοντος καθεστώτος.» 

 

 

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΤΗΣ Α.Ε. 

 

Στην ομάδα του πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνεται το σύνολο των  περιουσιακών στοιχείων (αγαθών, αξιών, 

δικαιωμάτων), τα οποία προορίζονται να παραμείνουν στην οικονομική μονάδα, συνήθως με την ίδια μορφή, για 

περισσότερα από ένα έτη, με προορισμό τη χρησιμοποίησή τους ως μέσων για την επίτευξη των σκοπών της. Επίσης, 

περιλαμβάνονται τα έξοδα εγκαταστάσεως (πολυετούς αποσβέσεως), οι συμμετοχές και οι μακροπρόθεσμες 

απαιτήσεις. Κύριο χαρακτηριστικό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων είναι το ότι έχουν διάρκεια ζωής μεγαλύτερη 

από ένα έτος και κατά συνέπεια έχουν ταχύτητα κυκλοφορίας μικρότερη της μονάδας. Η κατάταξη περιουσιακού 

στοιχείου στην κατηγορία του πάγιου ενεργητικού εξαρτάται από το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκε από την 

οικονομική μονάδα και την ταχύτητα κυκλοφορίας του μέσα σε αυτή και όχι από το είδος του. Έτσι π.χ. τα 

αυτοκίνητα που παράγονται από την αυτοκινητοβιομηχανία είναι για την ίδια εμπορεύσιμα αγαθά και ανήκουν στο 

κυκλοφορούν ενεργητικό της, ενώ για την επιχείρηση η οποία θα αγοράσει αυτοκίνητα, για κάλυψη λειτουργικών της 

αναγκών, αυτά ανήκουν στο πάγιο ενεργητικό της (το ίδιο συμβαίνει με τις λοιπές κατηγορίες πάγιων στοιχείων, 

όπως τα μηχανήματα, τα έπιπλα κ.λπ.). 

 Στην ομάδα του πάγιου ενεργητικού περιλαμβάνονται οι εξής κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων: 

α) Ενσώματες ακινητοποιήσεις ή υλικά πάγια στοιχεία: 

Είναι τα υλικά αγαθά, τα οποία η οικονομική μονάδα αποκτά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει ως μέσα για την 

επίτευξη του σκοπού της, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους, η οποία είναι υποχρεωτικά μεγαλύτερη από ένα 

έτος. Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 10 έως και 15. 

β) Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία 

Είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά, τα οποία είναι δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως, αποκτώνται από 

την οικονομική μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και 

είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα ως ενιαίο 

σύνολο. Οι ασώματες ακινητοποιήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 16.00 έως και 16.05. 

γ) Έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

Είναι τα έξοδα τα οποία πραγματοποιούνται για την ίδρυση και αρχική οργάνωση της οικονομικής μονάδας, την 

απόκτηση διαρκών μέσων εκμεταλλεύσεως, καθώς και για την επέκταση και την αναδιοργάνωσή της. Τα έξοδα αυτά 

εξυπηρετούν την δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας για χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και για το λόγο 

αυτό αποσβένονται τμηματικά. Τα έξοδα πολυετούς αποσβέσεως παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 16.10 έως 

και 16.90. 

δ) Συμμετοχές 

Είναι οι μετοχές Ανώνυμων Εταιριών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής 

μορφής εταιριών, των οποίων η διαρκής κατοχή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δραστηριότητα της οικονομικής 

μονάδας, κυρίως διότι της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες εταιρίες. Οι συμμετοχές παρακολουθούνται 

στους λογαριασμού 18.00 έως και 18.01. 

ε) Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

Είναι οι απαιτήσεις των οποίων η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει μετά το τέλος της επόμενης χρήσεως. Οι 

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις παρακολουθούνται στους λογαριασμούς 18.02 έως και 18.16 

 

2. Επέκταση ή προσθήκη, βελτίωση, συντήρηση και επισκευή ενσώματων ακινητοποιήσεων 
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Επειδή το κόστος των επεκτάσεων, προσθηκών και βελτιώσεων των ενσώματων πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

συνιστά στοιχείο αυξητικό της αξίας κτήσεώς τους, ενώ αντίθετα οι δαπάνες συντηρήσεως και επισκευής τους 

βαρύνουν τα αποτελέσματα της χρήσεως, θα πρέπει οι περιπτώσεις αυτές να ερευνώνται προσεκτικά, με βάση τους 

κατωτέρω εννοιολογικούς προσδιορισμούς των Ε.Λ.Π., τους οποίους υιοθετεί και ο Κ.Β.Σ. (παρ. 4 του άρθρου 28 του 

Π.Δ.186/1992), ώστε σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση να δίδεται η σωστή λύση. 

 

3. Αποσβέσεις ενσώματων ακινητοποιήσεων 

 

1) Εννοιολογικοί προσδιορισμοί τους οποίους υιοθετεί το ΕΛ.Π. 

α) Απόσβεση είναι η χρονική κατανομή της μειώσεως της αποσβεστέας αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου 

και η λογιστική της απεικόνιση και καταλογισμός σε κάθε χρήση. Η προαναφερόμενη μείωση υπολογίζεται με βάση 

την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του και επέρχεται από: 

•Τη χρήση του πάγιου στοιχείου (λειτουργική φθορά), δηλαδή τη χρησιμοποίησή του για την επίτευξη των 

σκοπών της οικονομικής μονάδας. 

•Την πάροδο του χρόνου (χρονική φθορά), έστω και αν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες της οικονομικής 

μονάδας. 

•Την οικονομική απαξίωση που προκαλείται από τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, η οποία συμβάλλει στην 

κατασκευή αρτιότερων και αποδοτικότερων μηχανημάτων, με τα οποία παράγονται προϊόντα ή υπηρεσίες 

χαμηλότερου κόστους ή βελτιωμένης ποιότητας, με συνέπεια την πρόωρη αχρήστευση του πάγιου εξοπλισμού. Η 

αλλαγή του συρμού (μόδας), εξαιτίας της οποίας δεν αγοράζονται πλέον από τους καταναλωτές τα παραγόμενα 

προϊόντα, συντελεί επίσης στην πρόωρη αχρήστευση του πάγιου εξοπλισμού. 

β) Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι αυτό που αποκτάται από την οικονομική μονάδα για διαρκή 

παραγωγική χρήση και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά οπωσδήποτε μεγαλύτερη από ένα έτος. 

γ) Ωφέλιμη διάρκεια ζωής είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία υπολογίζεται ότι το αποσβέσιμο πάγιο 

στοιχείο θα χρησιμοποιείται παραγωγικά από την οικονομική μονάδα. 

δ) Απόσβεστέα αξία αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι το ιστορικό κόστος του ή άλλο ποσό που 

αντικατάστησε νομότυπα το ιστορικό κόστος (αξία αναπροσαρμογής που επιβλήθηκε από το νόμο ή αξία που 

προέκυψε από εκτίμηση λόγω συγχωνεύσεως κ.λπ.), μειωμένο κατά την υπολειμματική αξία του, εφόσον αυτή είναι 

αξιόλογη. Αν η υπολειμματική αξία δεν είναι αξιόλογη, δεν λαμβάνεται υπόψη για τον προσδιορισμό της 

αποσβεστέας αξίας. Η κρίση για την αξιολόγηση αυτή ανήκει στην οικονομική μονάδα. 

ε) Υπολειμματική αξία αποσβέσιμου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία του, η 

οποία υπολογίζεται να πραγματοποιηθεί κατά το τέλος της ωφέλιμης διάρκειας της ζωής του. 

2) Γενικές αρχές λογισμού των αποσβέσεων τις οποίες υιοθετεί το Ε.Λ.Π. 

 

4. Αποτίμηση ενσώματων ακινητοποιήσεων 

 

Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις αποτιμούνται στην αξία της τιμής κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής τους, 

προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων και μειωμένης με τις προβλεπόμενες από το νόμο 

αποσβέσεις. Σε περίπτωση υποτιμήσεως ενσώματου πάγιου στοιχείου, ανεξάρτητα αν αυτό υπόκειται ή όχι σε 

απόσβεση, εφόσον η υποτίμηση προβλέπεται ότι θα είναι διαρκής, σχηματίζεται ανάλογη πρόβλεψη, η οποία 

καταχωρείται στη χρέωση του λογαριασμού 83.10 "Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων", με 

πίστωση του λογαριασμού 44.10 "Προβλέψεις απαξιώσεων και υποτιμήσεων πάγιων στοιχείων", ώστε η αποτίμηση 

του στοιχείου αυτού, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, να γίνεται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ της τιμής 

κτήσεως ή του κόστους ιδιοκατασκευής και της υποτιμημένης τρέχουσας τιμής του (βλ. παρ. ε’ της παρ. 5 του 

άρθρου 43 του κωδ.Ν.2190/1920). 

 

 

 

 

Πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί: 

 

10 Εδαφικές εκτάσεις 

11 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων - Τεχνικά έργα 

12 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις -  

 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

13 Μεταφορικά μέσα 
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14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση 

16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

19 Πάγιο ενεργητικό υποκαταστημάτων ή άλλων κέντρων 

 

 

10 Εδαφικές εκτάσεις 

 

1) Εδαφικές εκτάσεις είναι τα οικόπεδα, γήπεδα, αγροτεμάχια, δάση, ορυχεία, μεταλλεία, λατομεία, οι φυτείες και 

γενικά οποιαδήποτε έκταση γης, της οποίας η κυριότητα ανήκει στην οικονομική μονάδα. 

2) Οι εδαφικές εκτάσεις διακρίνονται σε εκείνες που έχουν απεριόριστη διάρκεια ωφέλιμης ζωής, όπως π.χ. είναι τα 

οικόπεδα, γήπεδα ή αγροτεμάχια και σε εκείνες που η διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους είναι περιορισμένη και για το 

λόγο αυτό η αξία τους είναι αποσβεστέα, όπως π.χ. τα ορυχεία, μεταλλεία και λατομεία. Η αξία κτήσεως των 

τελευταίων αποσβένεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 6 του Π.Δ.100/1998. 

3) Οι εδαφικές εκτάσεις παρακολουθούνται στους οικείους υπολογαριασμούς του 10 με καταχώριση σ’ αυτούς της 

αξίας κτήσεώς τους, η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν.2190/1920, καθώς και των 

παρ. 3 και 4 του άρθρου 28 του Π.Δ.186/1992, αποτελείται: 

α) Σε περίπτωση αγοράς, από την αξία που αναφέρεται στο σχετικό συμβόλαιο αγοράς. 

β) Σε περίπτωση συγχωνεύσεως εταιριών ή εισφοράς σε είδος, από την αξία εκτιμήσεως της αρμόδιας επιτροπής. 

γ) Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της αξίας κτήσεως με βάση ειδικό νόμο, η αναπροσαρμοσμένη αξία που προκύπτει 

είναι η νέα αξία κτήσεως (για το μέλλον). 

4) Τα έξοδα κτήσεως των ακινήτων, όπως είναι ο φόρος μεταβιβάσεως, τα συμβολαιογραφικά και μεσιτικά έξοδα και 

οι αμοιβές μελετητών και δικηγόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. β’ της παρ. 5 του άρθρου 43 του 

Ν.2190/1920, δεν περιλαμβάνονται στην αξία κτήσεως των στοιχείων αυτών, αλλά καταχωρούνται στο λογαριασμό 

16.14 "Έξοδα κτήσεως ακινητοποιήσεων" και αποσβένονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α’ της παρ. 3 του 

άρθρου 43 του Ν.2190/1920 και της παρ. ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994, είτε εφάπαξ κατά το έτος 

της πραγματοποιήσεώς τους, είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία. 

5) Τα έργα διαμορφώσεως των γηπέδων και άλλων εδαφικών εκτάσεων διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

α) Σε εκείνα που δεν φθείρονται (π.χ. εκβραχισμοί ή ισοπεδώσεις) και επομένως προσδίδουν αξία στο γήπεδο, οπότε 

τα σχετικά έξοδα προσαυξάνουν την αξία κτήσεώς του. 

β) Σε εκείνα που φθείρονται (π.χ. έξοδα κατεδαφίσεως παλαιού κτιρίου, μαντρότοιχος, πλακόστρωση, αποχέτευση) 

και επομένως υπόκεινται σε τμηματική απόσβεση. Τα έξοδα αυτά, εάν δεν επακολουθεί ανέγερση κτιρίου, στο 

κόστος ανεγέρσεως του οποίου πρέπει να περιληφθούν ή, εάν δεν έχουν περιληφθεί στο κόστος κτιρίων ή τεχνικών 

έργων σαν κόστος υποδομής της κατασκευής τους, καταχωρούνται στο λογαριασμό 11.03 "Υποκείμενες σε απόσβεση 

διαμορφώσεις γηπέδων" και αποσβένονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.100/1998. 

6) Σε περίπτωση εκποιήσεως μη οικοδομημένης εδαφικής εκτάσεως ισχύουν τα εξής: 

α) Στην πίστωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως καταχωρείται το τίμημα πωλήσεως και 

μεταφέρονται η τυχόν σχηματισμένη πρόβλεψη από το λογαριασμό 44.10 και οι σωρευμένες αποσβέσεις από τον 

οικείο υπολογαριασμό του 10.99. 

β) Στη χρέωση του οικείου λογαριασμού της εδαφικής εκτάσεως καταχωρούνται τα τυχόν έξοδα που δημιουργούνται 

για την πραγματοποίηση της πωλήσεως και μεταφέρεται το αναπόσβεστο υπόλοιπο των εξόδων κτήσεώς της από το 

λογαριασμό 16.14 και των εξόδων διαμορφώσεώς της από το λογαριασμό 11.03. Οι μεταφορές αυτές θα γίνουν αφού 

προηγηθεί η μεταφορά στους προαναφερόμενους λογαριασμούς των διενεργημένων αποσβέσεων, αντίστοιχα από 

τους λογαριασμούς 16.99.14 και 11.99.03. 

γ) Το αποτέλεσμα, το οποίο προκύπτει μετά από τις ανωτέρω καταχωρίσεις και μεταφορές, μεταφέρεται αναλόγως 

στους λογαριασμούς 81.02.00 "Ζημίες από εκποίηση ακινήτων" ή 81.03.00 "Κέρδη από εκποίηση ακινήτων". 

 

10.00 Γήπεδα - οικόπεδα 

 

Είναι οι εκτάσεις γης πάνω στις οποίες έχουν κατασκευαστεί και οργανωθεί τα εργοστάσια ή εργοτάξια της 

οικονομικής μονάδας ή έχουν ανεγερθεί λοιπά κτίρια και εγκαταστάσεις αυτής (π.χ. γραφεία, καταστήματα ή 

κατοικίες), καθώς και εκείνες που προορίζονται για την εξυπηρέτηση παρόμοιων σκοπών. 

 

10.01 Ορυχεία 
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10.02 Μεταλλεία 

 

1) Είναι οι ιδιόκτητες εκτάσεις γης, από τις οποίες, με κατάλληλα τεχνικά μέσα, αντλείται ο υπόγειος ή επιφανειακός 

φυσικός πλούτος τους (μεταλλεύματα ή ορυκτά), τα οποία προσδιορίζονται από το άρθρο 2 του Ν.Δ.210/1973 "Περί 

Μεταλλευτικού Κώδικα". 

2) Τα μεταλλεύματα ή ορυκτά δεν ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους, αλλά στον έχοντα αποκτήσει νόμιμα το 

δικαίωμα της έρευνας και εκμεταλλεύσεως αυτών (δικαίωμα μεταλλειοκτησίας), το οποίο είναι αυτοτελές 

εμπράγματο δικαίωμα, τελείως διαφορετικό από την κυριότητα επί του εδάφους. 

10.03 Λατομεία 

 

1) Είναι οι ιδιόκτητες εκτάσεις γης, από τις οποίες, με κατάλληλα τεχνικά μέσα, γίνεται εξόρυξη λατομικών 

προϊόντων, δηλαδή των ορυκτών εκείνων τα οποία δεν χαρακτηρίζονται ως μεταλλεύματα από τη νομοθεσία περί 

μεταλλείων, όπως είναι τα διάφορα πετρώματα, τα μάρμαρα, οι κοινοί λίθοι, τα κονιάματα και τα χώματα. 

2) Τα λατομικά ορυκτά ανήκουν στον ιδιοκτήτη του εδάφους στο οποίο βρίσκονται και ο οποίος δικαιούται να τα 

εκμεταλλεύεται, υπό τους περιορισμούς των ειδικών περί λατομείων διατάξεων. 

 

10.04 Αγροί 

10.05 Φυτείες 

10.06 Δάση 

 

Είναι οι καλλιεργήσιμες, καθώς και οι με οποιοδήποτε άλλο φυσικό τρόπο εκμεταλλεύσιμες εκτάσεις γης. 

 

11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων 

 

1) Κτίρια είναι οι οικοδομικές κατασκευές που γίνονται με χρησιμοποίηση δομικών υλικών και προορίζονται για 

κατοικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες ή οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση ή δραστηριότητα της οικονομικής 

μονάδας. 

2) Εγκαταστάσεις κτιρίων είναι πρόσθετες εγκαταστάσεις, όπως ηλεκτρικές, υδραυλικές, μηχανολογικές, 

κλιματιστικές, τηλεπικοινωνιακές, αποχετεύσεως, εσωτερικής μεταφοράς, ενδοσυνεννοήσεως και άλλες, οι οποίες 

είναι συνδεμένες με το κτίριο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε ο αποχωρισμός τους να μην είναι δυνατόν να γίνει εύκολα και 

χωρίς βλάβη αυτών ή του κτιρίου ή χωρίς αλλοίωση της ουσίας ή του προορισμού τους. Οι εγκαταστάσεις αυτές 

παρακολουθούνται στους ίδιους λογαριασμούς με τα κτίρια στα οποία είναι ενσωματωμένες ή συνδεμένες. 

 

11.01 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών 

11.02 Λοιπά τεχνικά έργα 

 

Είναι οι μόνιμες, κατά κανόνα, τεχνικές κατασκευές, με τις οποίες τροποποιείται το φυσικό περιβάλλον με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων της οικονομικής μονάδας (π.χ. δρόμοι, πλατείες, λιμάνια, φράγματα, λίμνες, 

διώρυγες, περιφράξεις, σήραγγες, γέφυρες, αεροδρόμια, στάδια). Όσα από τα έργα αυτά εξυπηρετούν τις μεταφορές 

της οικονομικής μονάδος, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 11.01 και τα υπόλοιπα στο λογαριασμό 11.02. 

11.03 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων 

 

11.07 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων σε ακίνητα τρίτων 

11.08 Τεχνικά έργα εξυπηρετήσεως μεταφορών σε ακίνητα τρίτων 

11.09 Λοιπά τεχνικά έργα σε ακίνητα τρίτων 

11.10 Υποκείμενες σε απόσβεση διαμορφώσεις γηπέδων τρίτων 

 

1) Στους λογαριασμούς παρακολουθούνται τα κτίρια και τεχνικά έργα τα οποία έχουν κατασκευαστεί σε ακίνητα 

τρίτων και η οικονομική μονάδα έχει δικαίωμα χρήσεως για ορισμένο χρόνο, ο οποίος καθορίζεται συμβατικά και 

μετά την πάροδο του οποίου τα έργα αυτά περιέρχονται στον κύριο του ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα. 

2) Τα προαναφερόμενα περιουσιακά στοιχεία αποσβένονται ανάλογα με το χρόνο συμβατικής χρησιμοποιήσεώς τους, 

με τον όρο ότι ο συντελεστής αποσβέσεως που προκύπτει κατά τον τρόπο αυτό δεν θα είναι μικρότερος από το 

συντελεστή αποσβέσεως που προβλέπεται για ομοειδή ιδιόκτητα πάγια στοιχεία. 

 

12.00 Μηχανήματα 
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Είναι οι μηχανολογικές κατασκευές, μόνιμα εγκατεστημένες ή κινητές, οι οποίες χρησιμεύουν για να αποσπούν από 

τη φύση, να επεξεργάζονται ή να μετασχηματίζουν υλικά αγαθά ή για να παράγουν υπηρεσίες που αποτελούν το 

αντικείμενο δραστηριότητας της οικονομικής μονάδας. 

 

12.01 Τεχνικές εγκαταστάσεις 

 

Είναι οι τεχνικές κατασκευές και γενικά οι τεχνολογικές διευθετήσεις που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάσταση 

μηχανημάτων και τη σύνδεσή τους στο παραγωγικό κύκλωμα της οικονομικής μονάδας, καθώς και οι κάθε είδους 

εγκαταστάσεις της οικονομικής μονάδας, οι οποίες, χωρίς να συσχετίζονται με τα μηχανήματα, έχουν σχέση με το 

παραγωγικό και γενικά το λειτουργικό κύκλωμά της (π.χ. εγκαταστάσεις θερμάνσεως, υδραυλικές και τηλεφωνικές 

εγκαταστάσεις ή αποθηκευτικές δεξαμενές), με την προϋπόθεση ότι δεν είναι συνδεμένες με τις κτιριακές 

εγκαταστάσεις ή είναι συνδεμένες με αυτές, αλλά κατά τρόπο που ο αποχωρισμός τους είναι δυνατό να συντελείται 

εύκολα και χωρίς βλάβη της ουσίας τους ή των κτιριακών εγκαταστάσεων. 

 

12.02 Φορητά μηχανήματα χειρός 

 

Είναι τα φορητά μικρομηχανήματα που έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα (1) έτος και μικρότερη από αυτή 

των μηχανημάτων του λογαριασμού 12.00. 

 

12.03 Εργαλεία 

 

Είναι τα μηχανολογικά ή άλλης φύσεως αντικείμενα που χρησιμοποιούνται με το χέρι και έχουν παραγωγική 

διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από ένα (1) έτος. Τα μικροεργαλεία που αποσβένονται εφάπαξ στη χρήση που θα 

χρησιμοποιηθούν, παρακολουθούνται στο λογαριασμό 25.00 "Μικρά εργαλεία" των αποθεμάτων. 

 

12.04 Καλούπια - Ιδιοσυσκευές 

 

Είναι οι μηχανολογικές και άλλης φύσεως κατασκευές, οι οποίες προσαρμόζονται στα καθ’ αυτό μηχανήματα για την 

παραγωγή εξειδικευμένων αντικειμένων, αποχωρίζονται από αυτά μετά από την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου 

και παραμένουν σε αδράνεια μέχρι να επαναχρησιμοποιηθούν (καλούπια, μήτρες, κεφαλές κ.λπ.). 

 

12.05 Μηχανολογικά όργανα 

 

Είναι τα όργανα που χρησιμοποιούνται για μετρήσεις, πειράματα ή ελέγχους. 

 

12.06 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

 

Είναι ο μηχανολογικός εξοπλισμός της οικονομικής μονάδας, ο οποίος δεν είναι δυνατό να ενταχθεί σε μια από τις 

προαναφερόμενες κατηγορίες του λογαριασμού 12. 

 

12.07 Μηχανήματα σε ακίνητα τρίτων 

12.08 Τεχνικές εγκαταστάσεις σε ακίνητα τρίτων 

12.09 Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός σε ακίνητα τρίτων 

 

1) Στους λογαριασμούς παρακολουθούνται τα μηχανήματα, οι τεχνικές εγκαταστάσεις και ο λοιπός μηχανολογικός 

εξοπλισμός της οικονομικής μονάδας, που έχουν εγκατασταθεί σε ακίνητα τρίτων και που, μετά παρέλευση 

ορισμένου χρόνου, συμβατικά καθορισμένου, η κυριότητά τους περιέρχεται στους κυρίους των ακινήτων χωρίς 

αντάλλαγμα. 

 

  

13 Μεταφορικά μέσα 

 

1) Στους οικείους υπολογαριασμούς του 13 παρακολουθούνται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η οικονομική 

μονάδα διενεργεί μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της, είτε μέσα στους χώρους 

εκμεταλλεύσεως, είτε έξω από αυτούς. 

2) Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 13, ισχύουν όσα 
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αναφέρονται ανωτέρω για το λογαριασμό 12. 

 

  

14 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

 

1) Στους οικείους υπολογαριασμούς του 14 παρακολουθούνται τα έπιπλα και ο λοιπός εξοπλισμός των διαφόρων 

κτιριακών χώρων της οικονομικής μονάδας (π.χ. γραφείων, εργοστασίων, εργαστηρίων, καταστημάτων ή αποθηκών). 

2) Σχετικά με τη λειτουργία και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν τους υπολογαριασμούς του 14, ισχύουν ανάλογα 

όσα αναφέρονται ανωτέρω για το λογαριασμό 12. 

 

14.00 Έπιπλα 

 

Είναι τα κινητά αντικείμενα ή τα εγκατεστημένα αλλά δυνάμενα να αποχωριστούν εύκολα, τα οποία προορίζονται για 

τη συμπλήρωση ή τον καλλωπισμό των κτιριακών χώρων της οικονομικής μονάδας και χρησιμοποιούνται, κατά 

κανόνα, από το προσωπικό της. 

 

14.01 Σκεύη 

 

Είναι τα διάφορα είδη εστιάσεως, τα οποία χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση αναγκών εστιατορίων, κυλικείων, 

ξενοδοχείων κλπ. 

 

14.02 Μηχανές γραφείων 

 

Είναι οι κάθε είδους μηχανικές μηχανές γραφείων (π.χ. αριθμομηχανές, γραφομηχανές, λογιστικές μηχανές), που 

εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας. 

 

14.03 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα 

 

Είναι τα κάθε είδους ηλεκτρονικά μηχανήματα (π.χ. ηλεκτρονικές λογιστικές μηχανές, ηλεκτρονικές οθόνες, 

διατρητικές μηχανές), που εξυπηρετούν τις ανάγκες της οικονομικής μονάδας. 

 

14.04 Μέσα αποθηκεύσεως και μεταφοράς 

 

Είναι τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για τον δηλωτικό του τίτλου σκοπό (π.χ. δεξαμενές, 

δοχεία, σιλό, κοντέινερ, παλέτες) και έχουν παραγωγική ζωή μεγαλύτερη από ένα (1) έτος. 

 

14.05 Επιστημονικά όργανα 

 

Είναι τα φορητά μέσα (π.χ. αντιδραστήρες, αποστακτήρες, ζυγοί ακριβείας, μετρητές αντοχής υλικού σε κρούσεις, 

εφελκυσμό ή θραύσεις, συσκευές τεχνητής δημιουργίας διαφόρων συνθηκών περιβάλλοντος, συσκευές δημιουργίας 

κενού), τα οποία χρησιμοποιούνται για την πραγματοποίηση των αναγκαίων αναλύσεων, μετρήσεων και δοκιμών 

πάνω σε υλικά, δυνάμεις και διάφορες μορφές ενέργειας. 

 

14.06 Ζώα για πάγια εκμετάλλευση 

 

Είναι τα ζώα (π.χ. άλογα, βόδια που χρησιμοποιούνται για το όργωμα αγρών ή για μεταφορές, αγελάδες που 

χρησιμοποιούνται για αναπαραγωγή ή παραγωγή γάλακτος), τα οποία προορίζονται για πάγια εκμετάλλευση, κυρίως 

από γεωργικές και κτηνοτροφικές μονάδες. 

 

14.08 Εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών 

 

Είναι τα κάθε είδους φορητά ή εγκατεστημένα μέσα τηλεπικοινωνιών (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα, τηλεφωνικές 

συσκευές, συσκευές τέλεξ). 

 

  

15 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως 



 
22 

 

 πάγιων στοιχείων 

 

1) Στους υπολογαριασμούς του πρωτοβάθμιου λογαριασμού 15 παρακολουθούνται τα ποσά τα οποία διαθέτονται για 

την κατασκευή νέων πάγιων στοιχείων, καθώς και τα ποσά τα οποία προκαταβάλλονται για την αγορά όμοιων 

στοιχείων. Ο λογαριασμός αυτός καταχωρείται στον ισολογισμό στην κατηγορία του πάγιου ενεργητικού, το δε 

υπόλοιπό του, κατά την ημέρα κλεισίματος του ισολογισμού, απεικονίζει το μη ολοκληρωμένο κόστος των νέων 

πάγιων στοιχείων, είτε διότι, μέχρι την ημέρα εκείνη, δεν είχε συντελεστεί η αποπεράτωση της κατασκευής τους, είτε 

διότι δεν είχαν παραδοθεί από τους προμηθευτές, εκείνα για τα οποία είχαν δοθεί οι σχετικές προκαταβολές. 

 

16 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς αποσβέσεως 

 

Ι. Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία 

1) Ασώματες ακινητοποιήσεις ή άυλα πάγια στοιχεία είναι τα ασώματα εκείνα οικονομικά αγαθά, τα οποία είναι 

δεκτικά χρηματικής αποτιμήσεως, αποκτώνται από την οικονομική μονάδα με σκοπό να χρησιμοποιηθούν 

παραγωγικά για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους και είναι δυνατό να αποτελέσουν αντικείμενο συναλλαγής, 

είτε αυτά μόνα, είτε μαζί με την οικονομική μονάδα ως ενιαίο σύνολο. Τα άυλα αυτά οικονομικά αγαθά διακρίνονται 

στις εξής κατηγορίες: 

α) Δικαιώματα, όπως, π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμποροβιομηχανικά σήματα, πνευματική ιδιοκτησία. 

β) Πραγματικές καταστάσεις, ιδιότητες και σχέσεις, οι οποίες δεν προστατεύονται από τη νομοθεσία ως δικαιώματα, 

όπως, π.χ. η πελατεία, η φήμη, η πίστη, η καλή οργάνωση της οικονομικής μονάδας, η ειδίκευση στην παραγωγή 

ορισμένων αγαθών. Δηλαδή στη δεύτερη αυτή κατηγορία ανήκουν τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν, κατά κύριο λόγο, 

την έννοια του γνωστού όρου Υπεραξία ή Φήμη και πελατεία (Goodwill, FondsdeCommerce) της οικονομικής 

μονάδας και τα οποία της προσδίδουν, όταν αυτή λειτουργεί παραγωγικά, συνολική αξία μεγαλύτερη από εκείνη που 

προκύπτει από την αποτίμηση των επιμέρους περιουσιακών της στοιχείων. 

2) Τα άυλα πάγια στοιχεία, τα οποία η οικονομική μονάδα αποκτά από τρίτους, παρακολουθούνται στους 

λογαριασμούς 16.00 έως και 16.05 και καταχωρούνται σ’ αυτούς με την αξία κτήσεώς τους, η οποία αποτελείται από 

το ποσό που καταβλήθηκε στους τρίτους και από τα τυχόν ειδικά έξοδα αποκτήσεως (δικηγορικές αμοιβές, 

συμβολαιογραφικά, κ.λπ.). Όταν στους τρίτους, πέραν του εφάπαξ ποσού, καταβάλλεται ετησίως και κάποιο ποσό 

(Royalties), το οποίο υπολογίζεται με βάση το όφελος από την εκμετάλλευση του άυλου στοιχείου, το ποσό αυτό 

βαρύνει τα έξοδα εκμεταλλεύσεως και καταχωρείται στο λογαριασμό 61.98.00 "Χρήσεις δικαιωμάτων (Royalties)". 

3) Τα άυλα πάγια στοιχεία, τα οποία δημιουργούνται από την ίδια την οικονομική μονάδα, δεν απεικονίζονται 

λογιστικά, εκτός εάν για τη δημιουργία τους πραγματοποιήθηκαν έξοδα, τα οποία υπόκεινται σε τμηματική 

απόσβεση, οπότε τα ποσά αυτά θεωρούνται ότι αποτελούν την αξία κτήσεως του άυλου πάγιου στοιχείου. Και αυτά 

τα πάγια στοιχεία παρακολουθούνται στους λογαριασμούς της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 

4) Για την αποτίμηση των ασώματων ακινητοποιήσεων ισχύουν όσα αναφέρονται στην παράγραφο (4) ανωτέρω για 

τις ενσώματες ακινητοποιήσεις. 

 

17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

Ο λογαριασμός 17 είναι κενός. Η συμπλήρωσή του είναι δυνατή μόνο μετά από σχετική απόφαση του κατά νόμο 

αρμόδιου οργάνου. 

 

18 Συμμετοχές και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

 

Ι. Συμμετοχές 

1) Συμμετοχές είναι οι μετοχές Ανώνυμων Εταιριών, τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές μερίδες των άλλης 

νομικής μορφής εταιριών, των οποίων η διαρκής κατοχή κρίνεται ιδιαίτερα χρήσιμη για τη δραστηριότητα της 

οικονομικής μονάδας, κυρίως διότι της εξασφαλίζει άσκηση επιρροής στις αντίστοιχες εταιρίες. 

α) Οι μετοχές Ανώνυμων Εταιριών θεωρούνται ως πάγιας μορφής επένδυση και κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται ως 

συμμετοχές, όταν κατά την απόκτησή τους υπάρχει σκοπός για διαρκή κατοχή τους και επί πλέον το ποσοστό 

συμμετοχής υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του κεφαλαίου κάθε εταιρίας. 

β) Οι μετοχές Ανώνυμων Εταιριών για τις οποίες δεν συντρέχουν οι προαναφερόμενες προϋποθέσεις χαρακτηρισμού 

τους ως συμμετοχών, καθώς και όλοι οι άλλοι τίτλοι (ομολογίες, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, έντοκα γραμμάτια 

Ελληνικού Δημοσίου και Ομόλογα Τραπεζών) χαρακτηρίζονται ως χρεόγραφα και παρακολουθούνται στο 

λογαριασμό 34 του κυκλοφορούντος ενεργητικού, γιατί αποκτώνται από την οικονομική μονάδα, με σκοπό την 

προσωρινή τοποθέτηση κεφαλαίων της και την πραγματοποίηση άμεσης προσόδου. 
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γ) Τα εταιρικά μερίδια Ε.Π.Ε. και οι εταιρικές μερίδες των άλλης νομικής μορφής (προσωπικών) εταιριών 

θεωρούνται πάντοτε ως πάγιας μορφής επένδυση και κατά συνέπεια χαρακτηρίζονται ως συμμετοχές, ανεξάρτητα 

από το ποσοστό συμμετοχής, επειδή από την ισχύουσα νομοθεσία η μεταβίβασή τους δεν είναι ευχερής, οπότε η 

απόκτησή τους θεωρείται ότι γίνεται με σκοπό τη διαρκή κατοχή. Επομένως, αποκλείεται σε κάθε περίπτωση ο 

χαρακτηρισμός των προαναφερόμενων εταιρικών μεριδίων ή εταιρικών μερίδων ως χρεογράφων. Για το λόγο αυτό 

στο σχέδιο λογαριασμών του Ε.Λ.Π., ενώ προβλέπονται κατάλληλοι υπολογαριασμοί των λογαριασμών 18.00 και 

18.01, για την παρακολούθηση των συμμετοχών σε εταιρίες της προαναφερόμενης μορφής, δεν προβλέπονται 

αντίστοιχοι υπολογαριασμοί του 34. 

2) Οι συμμετοχές παρακολουθούνται στους υπολογαριασμούς των λογαριασμών 18.00 "Συμμετοχές σε συνδεμένες 

επιχειρήσεις" και 18.01 "Συμμετοχές σε λοιπές επιχειρήσεις". 

  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΕ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΟ  

Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ Α.Ε. 

Τον Ιούλιο του 2013 επίσης  ψηφίσθηκε ο Ν. 4172/2013 ο οποίος στα άρθρα 1 έως 72 περιλαμβάνει τον Νέο Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος. Ο νέος αυτός κώδικας ρυθμίζει τη φορολογία εισοδήματος των φυσικών προσώπων και 

νομικών προσώπων και των κάθε είδους νομικών οντοτήτων και οι διατάξεις αυτού έχουν εφαρμογή για τα 

εισοδήματα που αποκτώνται και τις δαπάνες που πραγματοποιούνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από 1 

Ιανουαρίου 2014 και έπειτα. 

Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα μερικές από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι οι κάτωθι: 

Α)Όλα τα έσοδα που πραγματοποιούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες θεωρούνται έσοδα από 

επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Β)Η φορολογία εισοδήματος νομικών προσώπων επεκτείνεται σε όλα γενικά τα νομικά πρόσωπα και περιλαμβάνει 

και τους υπόχρεους της παρ. 4 του άρθρου 2 Ν. 2238/1994 (ΟΕ, ΕΕ, κοινοπραξίες, αστικές εταιρείες, κοινωνίες 

αστικού δικαίου) καθώς και τις νομικές οντότητες. 

Γ)Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 Ν. 2238/1994 για την έκπτωση των δαπανών από τα ακαθάριστα έσοδα 

των επιχειρήσεων και προβλέπεται ότι εκπίπτουν όλες οι επιχειρηματικές δαπάνες με ορισμένες προϋποθέσεις, με 

εξαίρεση εκείνες που περιοριστικά αναφέρονται στο νόμο. 

Δ)Εισάγονται νέοι κανόνες για το σχηματισμό προβλέψεων απόσβεσης επισφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών 

με ορισμένες προϋποθέσεις.  

Η «ΦΛΟΡΕΛ» ΑΕ για το οικονομικό έτος 2012 δήλωσε εισόδημα 200.000,00 ευρώ. 

Πλήρωσε φόρο ύψους 40.000,00 ευρώ στο όνομα της εταιρείας. 

Στη συνέχεια έγινε παρακράτηση τακτικού αποθεματικού 5%, ύψους 10.000,00 ευρώ δηλαδή 200.000 * 5%= 

10.000,00 ευρώ. 

Συνεπώς το ποσό που απέμεινε να αποδοθεί στους εταίρους είναι ίσο με 200.000,00-40.000,00 – 10.000,00= 

150.000,00 ευρώ. 

Όμως για αυτή τη διανομή έπρεπε να αποδοθεί φόρος 150.000,00 * 25% = 37.500,00 ευρώ. 

Έτσι το 2012 για το εισόδημα της εταιρείας των 200.000,00ευρώ αποδόθηκε συνολικά στο δημόσιο ποσό φόρου ίσο 

με 40.000,00 + 35.500,00 = 75.500,00 ευρώ 
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Με τις νέες αλλαγές του ν. 4172/2013 για το οικονομικό έτος 2013 η ίδια εταιρεία με το ίδιο δηλωθέν εισόδημα θα 

πλήρωνε τα κάτωθι: 

200.000,00 * 26% = 52.000,00 ευρώ φόρο στο δημόσιο στο όνομα της εταιρείας. 

Θα γίνει παρακράτηση τακτικού αποθέματος  5%, ήτοι 10.000,00 ευρώ και κατά συνέπεια τα διανεμόμενα μερίσματα 

και πάλι θα είναι  200.000,00 – 52.000,00 – 10.000 = 138.000,00 ευρώ. 

Για τη διανομή του ως άνω ποσού στους μετόχους πρέπει να παρακρατηθεί και να αποδοθεί ποσό φόρου ίσο με  

138.000,00 * 10% = 13.800,00 ευρώ. 

Ήτοι για τη χρήση του 2013 για το δηλωθέν εισόδημα των 200.000,00 ευρώ θα αποδοθεί στο δημόσιο συνολικά το 

ποσό των 52.000,00 + 13.800,00 = 65.800,00 ευρώ. 

Η σημαντική διαφορά που προκύπτει είναι πλέον η αύξηση από το 10% στο 155 του ποσού παρακράτησης για 

φόρους από τους τόκους των καταθέσεων. Ελαφρύνσεις προκύπτουν επίσης από τις αλλαγές στη φορολογία των 

κερδών για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ. Η συνολική φορολογική επιβάρυνση των κερδών των συγκεκριμένων εταιρειών θα 

περιοριστεί από το 40% που ανέρχεται σήμερα στα επίπεδα του 32,8%. 

Πιο συγκεκριμένα, (α) τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 26% από 20% που ισχύει 

σήμερα. 

(β) Στα μερίσματα θα επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 10% από 25% που ανέρχεται σήμερα. 

Επιπλέον αυξάνεται ο συντελεστής παρακρατούμενου φόρου για αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου ΑΕ από 

35% σε 40% εξαντλούμενης της φορολογικής υποχρέωσης των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά. 

Όσον αφορά το τέλος επιτηδεύματος , αυτό εξαρτάται από τον τόπο που η ΑΕ εκτελεί την δραστηριότητα της καθώς 

και από τον πληθυσμό της κάθε περιοχής. 

Άξιο μνείας είναι το γεγονός της απλοποίησης της κλίμακας σε όλα τα εισοδήματα, δηλαδή οι νομοθέτες είχαν ως 

σκοπό την μείωση των κλιμάκων φορολογίας. 

ΙΙ. ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΑΠΟ 01/01/2013 

ΚΑΙ ΑΠΟ 01/01/2014 

Ο τρόπος και η αντιμετώπιση των αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων των επιχειρήσεων δέχτηκε ριζικές αλλαγές από 

01/01/2013 επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις στα πιθανά ταμειακά αποθέματα των επιχειρήσεων. Απόρροια της 

σημαντικής μείωσης των συντελεστών απόσβεσης, που σε μερικές περιπτώσεις φθάνει και το 50%, είναι η αύξηση 

των κερδών ή η πλασματική μετατροπή των ζημιών σε κερδοφορία, που συνεπάγεται αύξηση στο φόρο εισοδήματος.  

Οι αλλαγές αφορούν σε όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, ανεξάρτητα από το χρόνο απόκτησής 

τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών τα οποία αποκτήθηκαν μέχρι τις 31/12/2012. 

Οι διατάξεις της παρ. 22 του άρθρου 28 του Ν.4110/2013, οι οποίες αντικαθιστούν την περίπτωση στ’ της 

παραγράφου 1 του άρθρου 31 του Ν.2238/1994 και όπως η τελευταία ισχύει μετά τις αλλαγές με τους Ν. 4141/2013, 

4152/2013,4170/2013, και των διευκρινήσεων που δόθηκαν με την ΠΟΛ.1216/24-9-2013, φέρουν σημαντικές 

αλλαγές στον υπολογισμό των δαπανών των αποσβέσεων που πραγματοποιούνται στις διαχειριστικές περιόδους που 

αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά. 

Για τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από την 01/01/2014 και μετά, ο υπολογισμός των αποσβέσεων θα 

γίνεται με βάσει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4172/2013. 

A. ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΥΠΑΡΧΕΙ : 

α. Στην περίπτωση που η διαχειριστική περίοδος μίας επιχείρησης άρχισε πριν την 01/01/2013 και θα κλείσει 

μετά την 01/01/2013. Για τον υπολογισμό των αποσβέσεων των παγίων στοιχείων της θα έχουν εφαρμογή οι 

διατάξεις του Π.Δ. 299/2003 αποκλειστικά και μόνο για τη χρήση αυτή και οι νέες διατάξεις θα εφαρμοστούν από την 

επόμενη διαχειριστική περίοδο. 
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β. Όταν η επιχείρηση κάνει χρήση της φθίνουσας μεθόδου υπολογισμού αποσβέσεων, όπως αυτή ορίζεται στο 

Π.Δ. 299/2003 και μέχρι τις 31/12/2012 είχε αποσβέσει λιγότερο από το 50% της αρχικής αξίας των παγίων 

περιουσιακών στοιχείων της. 

ΙΙΙ. ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ Ν. 4110/2013 

Καταργείται η χρήση κατώτερου και ανώτερου ή ενδιάμεσου συντελεστή απόσβεσης και θεσπίζονται νέοι 

συντελεστές όπως αυτοί περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα: 

i)ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
Ν.4110/2013 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ Π.Δ 
299/2003 

Εδαφικές εκτάσεις 0% 0% 

Κτιριακές εγκαταστάσεις, 
γραφεία, οικίες, 
βιομηχανοστάσια, αποθήκες, 
σταθμοί και ειδικά οχήματα 
φορτοεκφόρτωσης 

4% 5% - 8% 

Μη κτιριακές εγκαταστάσεις 
(συμπ.  Αιολικά πάρκα και 
φωτοβολταϊκές μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας), ειδικές 
εγκαταστάσεις, οικοδομές. 

4% 3% - 6% 

Μηχανήματα, εξοπλισμός 
(εκτός Η/Υ και λογισμικού) 

10% 3% - 20% 

Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και 
περιφερειακός) και λογισμικό 

20% 24% - 30% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων 
(επιβατικά αυτοκίνητα, 
μηχανές, Λεωφορεία) 

10% 11% - 20% 

Μέσα μεταφοράς φορτίων –
Φορτηγά μέσα 

12% 15% - 20% 

Λοιπά Πάγια Στοιχεία (πάγια τα 
οποία δεν εμπίπτουν σε καμία 
από τις ανωτέρω περιπτώσεις) ₁ 

10% 15% - 20% 

Άυλα στοιχεία, δικαιώματα, 
έξοδα πολυετούς απόσβεσης ₂ 

10%  

 

1.Με την Πολ. 1216/24-09-13 ερμηνευτική εγκύκλιο διευκρινίσθηκε ότι δεν πρέπει να γίνεται καταχρηστική 

εφαρμογή του προβλεπόμενου συντελεστή απόσβεσης 10% των «λοιπών πάγιων στοιχείων» κάθε φορά που 

διαπιστώνεται ότι, κάποια πάγια δεν περιγράφονται επακριβώς στον πίνακα των καθορισμένων νέων συντελεστών 

απόσβεσης. Ενδεικτικό παράδειγμα τα «αιολικά πάρκα και τις φωτοβολταϊκές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας» τα οποία κατηγοριοποιούνται στις «μη κτιριακές εγκαταστάσεις» και αποσβένονται με συντελεστή 4%. 
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2.Ο συντελεστής απόσβεσης για τα άυλα στοιχεία και δικαιώματα ισχύει, εφόσον δεν προκύπτει συμβατικά από την 

αρχική συμφωνία διαφορετική των δέκα (10) ετών οικονομική διάρκεια ζωής, οπότε και ο συντελεστής 

διαμορφώνεται ως το πηλίκο «1 διά έτη διάρκειας δικαιώματος» 

 

ii) ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ 
ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ: 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ 
Ν.4110/2013 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΣΕΙ Π.Δ. 
299/2003 

Εδαφικές εκτάσεις: 
Τομέας Β (Ορυχεία – 
Λατομεία), πλην του Β.09 
(Υποστηρικτικές 
δραστηριότητες εξόρυξης). 

5% 7% - 10% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 
Τομέας Ν77.11 (Ενοικίαση και 
εκμίσθωση αυτοκινήτων και 
ελαφρών μηχανοκίνητων 
οχημάτων) 

20% 19% - 25% 

Μέσα μεταφοράς ατόμων: 
Τομέας 085 (Εκπαίδευση) 

20% 15% - 20% 

Μέσα μεταφοράς φορτίων : 
Τομέας Ν77.12 (Ενοικίαση και 
εκμίσθωση φορτηγών) 

20% 15% - 20% 

Λοιπά μέσα μεταφοράς: 
Τομέας Η49.1 (Υπεραστικές 
σιδηροδρομικές μεταφορές 
επιβατών), Τομέας Η49.2 
(Σιδηροδρομικές μεταφορές 
εμπορευμάτων), 

5% 3% - 5% 

Τομέας Η50 (Πλωτές 
μεταφορές) 

5% 15% - 20% 1ο έτος 
7% - 10% 2ο έτος 
3% - 5% 3ο έτος 

Τομέας Η51 (Αεροπορικές 
μεταφορές) – Για τρένα, 
πλοία και πλωτά μέσα και 
αεροσκάφη. 

5% 4% - 6% 
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ΙV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ  

Οι βασικές αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού δαπανών αποσβέσεων είναι : 

i. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 

Όλες οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν εμφανίζουν κέρδη ή ζημίες, υποχρεούνται να διενεργήσουν αποσβέσεις 

με τους συντελεστές που προβλέπονται από την παρούσα διάταξη. 

ii. ΑΥΞΗΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Πάγια στοιχεία των οποίων η αξία κτήσης τους είναι μέχρι 1.500€ μπορούν να αποσβεσθούν εξ’ ολοκλήρου μέσα στη 

χρήση κατά την οποία αποκτήθηκαν ‘η τέθηκαν σε λειτουργία. Η αξία αυτή δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά 

πενταετία. Η επιλογή της εφάπαξ ή τμηματικής απόσβεσης αφορά κάθε πάγιο ξεχωριστά. Διευκρινίζεται, ότι η αξία 

των πάγιων αυτών δεν μπορεί να καταχωρηθεί σε λογαριασμό εξόδων, αλλά καταχωρείται στον οικείο λογαριασμό 

παγίων και αποσβένεται εφάπαξ. 

iii. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ  

Η δυνατότητα εφάπαξ απόσβεσης της αξίας κτήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του λογισμικού 

(ν.3522/2006) καταργείται και θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση των συντελεστών απόσβεσης. 

iv. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 

Καταργείται η δυνατότητα εφαρμογής της φθίνουσας απόσβεσης και καθιερώνεται υποχρεωτική η χρήση της 

σταθερής μεθόδου. Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης (Π/Δ 299/2003) και μέχρι 

τις 31/12/2012 είχαν αποσβέσει περισσότερο από το 50% της αρχικής αξίας του παγίου στοιχείου, υποχρεούνται να 

μεταβούν στη σταθερή μέθοδο απόσβεσης. Σε περιπτώσεις που δεν είχε αποσβεστεί μέχρι το 50% της αρχικής αξίας 

του παγίου, οι επιχειρήσεις μπορούν :  

α. Να διατηρήσουν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης μέχρι τη διαχειριστική χρήση που η αποσβεστέα αξία θα 

υπερβεί το 50% της αξίας του παγίου, οπότε και υποχρεούνται να μεταβούν στη νέα μέθοδο. Κατά τη διάρκεια της 

μεταβατικής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης που ορίζονται με το νέο 

σύστημα, πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή δύο (2). 

β. Να εφαρμόσουν το νέο σύστημα της σταθερής μεθόδου ανεξάρτητα από την αναπόσβεστη αξία του παγίου. 

 

v.  ΝΕΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

Δύνεται η δυνατότητα σε νέες επιχειρήσεις να μην διενεργήσουν αποσβέσεις για τις 3 πρώτες διαχειριστικές 

περιόδους με τον περιορισμό ότι : 

1. Δε θα διενεργήσουν αποσβέσεις και ια τις 3 διαχειριστικές περιόδους, και  

2. Δε θα διενεργήσουν για κανένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο. 

Ανεξαρτήτως πότε αποκτήθηκαν τα πάγια κατά την διάρκεια των τριών πρώτων χρήσεων, από την 4η χρήση όλα τα 

πάγια αυτά υπόκεινται στον υπολογισμό αποσβέσεων. Εφ’ όσον γίνει χρήση του όρου αυτού, η δαπάνη αποσβέσεων 

και για τις 3 πρώτες χρήσεις θα είναι μηδενική (Δηλαδή δεν μπορεί μία επιχείρηση να διενεργήσει για τη 1η χρήση 

και να μην διενεργήσει για τη 2η και 3η χρήση, ούτε θα μπορεί να διενεργήσει αποσβέσεις κατά τη διάρκεια των τριών 

πρώτων χρήσεων σε επιλεκτικά πάγια περιουσιακά στοιχεία ή με μειωμένο συντελεστή). 

Στην περίπτωση νέας εταιρίας (π.χ. με πρώτη διαχειριστική χρήση το 2010) που έχει κάνει χρήση του Π.Δ.299/2003 

και της ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 και έχει διενεργήσει αποσβέσεις  την πρώτη χρήση αλλά δεν έχει διενεργήσει τις δύο 

επόμενες (χρήσεις 2011 και 2012), θα διενεργήσει υποχρεωτικά αποσβέσεις τη χρήση του 2013 με τους νέους 

συντελεστές. 
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Η παραπάνω διάταξη δεν είναι περιοριστική και οι επιχειρήσεις, εφ’ όσον το επιθυμούν, μπορούν να διενεργήσουν 

αποσβέσεις από την πρώτη διαχειριστική χρήση στο σύνολο των παγίων τους. 

Διευκρινίζεται ότι η εταιρία που προέρχεται από συγχώνευση ή μετατροπή δε θεωρείται νέα, εκτός αν η 

συγχωνευόμενη ή μετατρεπόμενη εταιρία είναι νέα (ΠΟΛ. 1122/28.4.1998). 

vi. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ 

Για τα πάγια τα οποία αποκτήθηκαν, τέθηκαν σε λειτουργία ή πωλήθηκαν μέσα στο μήνα, οι αποσβέσεις λογίζονται 

για όλο το μήνα. Δηλαδή, αν ένα πάγιο αγορασθεί στις 10/05/13, θα διενεργηθούν αποσβέσεις που αφορούν στα 8/12 

για το πάγιο αυτό.  

Σημειώνεται ότι από τη διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 01/01/2014,η απόσβεση των παγίων στοιχείων θα 

αρχίζει από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιήθηκε ή τέθηκε σε λειτουργία το πάγιο αυτό σύμφωνα με 

το άρθρο 24 του ν.4172/2013. 

vii. ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΑΓΙΑ ΣΕ ΑΔΡΑΝΕΙΑ  

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά, δηλαδή λειτουργούν συγκεκριμένους  μήνες κάθε διαχειριστικής 

περιόδου (π.χ. ξενοδοχειακές, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων κλπ), θα υπολογίζουν αποσβέσεις για όλους τους 

μήνες της διαχειριστικής χρήσης, δεδομένου ότι η μη χρησιμοποίηση  των παγίων τους για όλους τους μήνες της 

διαχειριστικής χρήσης οφείλεται στον τρόπο λειτουργίας τους. Για τα πάγια που τίθενται εκτός εκμετάλλευσης ή σε 

αδράνεια, διακόπτεται η διενέργεια αποσβέσεων, οι οποίες αρχίζουν πάλι όταν το πάγιο τεθεί ξανά σε λειτουργία. 

viii. ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ 

ΜΙΣΘΩΤΗ 

Από την 01/01/2013 οι επιχειρήσεις που εκμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους, αποκλειστικά με 

δαπάνες του μισθωτή, διενεργούν αποσβέσεις επί της αξίας των κτιριακών εγκαταστάσεων που έχουν ανεγείρει τρίτοι 

σε έδαφος ιδιοκτησίας τους. 

Ο τρόπος υπολογισμού της αποσβεστέας δαπάνης του ανεγερθέντος κτηρίου διαφέρει για την ιδιόκτητη του εδάφους 

και τον μισθωτή,  καθόσον ο πρώτος υπολογίζει τη δαπάνη με χρήση του συντελεστή απόσβεσης επί της αξίας κτίσης 

του κτηρίου, ενώ ο μισθωτής υπολογίζει τη δαπάνη ισόποσα στις χρήσεις που διαρκεί η μίσθωση. 

ix. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

Σε περιπτώσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης, οι δαπάνες απόσβεσης των παγίων στοιχείων από τη διαχειριστική 

χρήση που ξεκινάει την 01/01/2014 θα εκπίπτουν από τον μισθωτή (χρήστη), σύμφωνα με το αρθρ. 24 του 

Ν.4172/2013, εφόσον πληρούνται ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα κριτήρια: 

1. Η κυριότητα του περιουσιακού στοιχείου περιέρχεται στον μισθωτή με τη λήξη του χρόνου της μίσθωσης, 

2. Η σύμβαση της μίσθωσης περιλαμβάνει όρο συμφέρουσας προσφοράς για την εξαγορά του εξοπλισμού σε 

τιμή κατώτερη της αγοραίας αξίας, 

3. Η περίοδος της μίσθωσης καλύπτει τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) της οικονομικής διάρκειας 

της ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ακόμα και στην περίπτωση που ο τίτλος δεν μεταβιβάζεται κατά τη 

λήξη της μίσθωσης, 

4. Κατά τη σύναψη της μίσθωσης, η παρούσα αξία των μισθωμάτων ανέρχεται στο ενενήντα τοις εκατό (της 

αγοραίας αξίας του περιουσιακού στοιχείου που εκμισθώνεται, 

5. Τα περιουσιακά στοιχεία που εκμισθώνονται είναι τέτοιας ειδικής φύσης, που μόνον ο μισθωτής δύναται να 

τα μεταχειριστεί δίχως να προβεί σε σημαντικές αλλοιώσεις. 
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x. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

Στην περίπτωση υπολογισμού δαπανών αποσβέσεων με συντελεστή μεγαλύτερο από τον προβλεπόμενο, η επιπλέον 

δαπάνη που προκύπτει δεν αναγνωρίζεται φορολογικά και η επιχείρηση υποχρεούται να την παρουσιάσει ως 

λογιστική διαφορά, με αναμόρφωση των κερδών της στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 

Στην περίπτωση υπολογισμού δαπανών αποσβέσεων με συντελεστή μικρότερο από τον προβλεπόμενο, η επιχείρηση 

δεν έχει το δικαίωμα να μεταφέρει τη διαφορά σε επόμενη χρήση και χάνει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει στο 

μέλλον τις αποσβέσεις που όφειλε να διενεργήσει και δεν το έκανε. 

 

Οι αλλαγές που περιγράφονται παραπάνω είναι πολλές και οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν εγκαίρως 

κάνοντας τις σχετικές αλλαγές των συντελεστών στο Μητρώο Παγίων τους και υπολογίζοντας τις αποσβέσεις με τους 

νέους συντελεστές, ώστε να έχουν μια πρώτη εκτίμηση της αξίας των αποσβέσεων, η οποία ενδέχεται να έχει 

σημαντική επίδραση στην αύξηση των Αποτελεσμάτων Χρήσεως και συνεπώς στον φόρο εισοδήματος που θα 

καταβάλλουν. 
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V. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – 

CASE STUDY  

Ιδρύεται στις  1/1/2015 η  « S.D.  Α.Ε » μετοχικού κεφαλαίου  42.000 €  με τους τρείς ιδρυτές Α,Β και Γ . Ο μέτοχος 

Α θα καλύψει το 42 %  με καταβολή μετρητών 18.000 € , ο Β θα καλύψει το 23 %  με καταβολή μετρητών 10.000 € 

και στο τέλος ο Γ θα καταβάλει το 35 % με εισφορά εμπράγματων στοιχείων που αποτιμήθηκαν από την ειδική 

επιτροπή του άρθρου 9 του νόμου 2190 ως εξής : 

Εμπορεύματα : 1.800 €  ,  Κτίρια 5.000 € , Οικόπεδα 3.000 €  και Μηχανήματα 4.200 €  

     

                             1                                                                                 Χ                                                                        Π 

33 Χρεώστες διάφοροι                                                                     42.000 €  

  33.03 Μέτοχοι λογ. Κάλυψης κεφαλαίου   

  33.03.00  Μέτοχος Α                   18.000 €   

  33.03.01 Μέτοχος Β                    10.000 €  

  33.03.02 Μέτοχος Γ                     14.000 € 

        40  Κεφάλαιο                                                                                                                                                42.000 €  

         40.02 Οφειλόμενο Κεφάλαιο  

40.02.00 Μερίδα Μετόχου Α        18.000 € 

40.02.01 Μερίδα Μετόχου Β        10.000 €  

40.02.02 Μερίδα Μετόχου Γ         14.000 € 

Σύσταση Α.Ε. σύμφωνα με το καταστατικό 

                           2                                                                                           Χ                                                                Π      

33 Χρεώστες διάφοροι                                                                          42.000 € 

 33.04 Οφειλόμενο κεφάλαιο  

 33.04.00 Οφειλή Μετόχου Α          18.000 € 

 33.04.01 Οφειλή Μετόχου Β          10.000 € 

 33.04.02 Οφειλή Μετόχου Γ          14.000 € 

          33 Χρεώστες διάφοροι  

           33.03 Μέτοχοι λογ. Κάλυψης Κεφαλαίου                                                                                                  42.000 € 

           33.03.00 Μέτοχος Α             18.000 € 

           33.03.01Μέτοχος Β              10.000 € 

           33.03.02 Μέτοχος Γ             14.000 €  

Εμφάνιση οφειλής των εταίρων  
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                       3                                                                                    Χ                                                                           Π   

10 Εδαφικές Εκτάσεις                                                                     3.000 € 

 10.00 Γήπεδα – Οικόπεδα                           3.000 €  

11 Κτήρια                                                                                        5.000 €  

 11.00 Κτήρια – Εγκαταστάσεις Κτηρίων    5.000 € 

12 Μηχανήματα- Τεχνικές Εγκατ/σεις –Λοιπός μηχαν. Εξοπλ.     4.200 €  

 12.00 Μηχανήματα                                     4.200 € 

20 Εμπορεύματα                                                                             1.800 €  

 20.00 Εμπορεύματα                                   1.800 €  

38 Χρηματικά Διαθέσιμα                                                             28.000 € 

 38.00 Ταμείο                                            28.000 € 

      33 Χρεώστες Διάφοροι                                                                                                                                    42.000 € 

        33.04 Οφειλόμενο Κεφάλαιο          

        33.04.00 Οφειλή Μετόχου Α             18.000 € 

        33.04.01 Οφειλή Μετόχου Β             10.000  € 

        33.04.02 Οφειλή Μετόχου Γ              14.000 € 

Καταβολή του Κεφαλαίου  

                4                                                                                                Χ                                                                      Π 

40 Κεφάλαιο                                                                                      42.000 € 

 40.02 Οφειλόμενο Κεφάλαιο  

 40.02.00 Μερίδα Μετόχου Α                  18.000 € 

 40.02.01 Μερίδα Μετόχου Β                  10.000 € 

 40.02.02 Μερίδα Μετόχου Γ                  14.000 € 

     40 Κεφάλαιο                                                                                                                                                     42.000 € 

      40.00 Καταβλημένο Κεφάλαιο         42.000 €  

Εμφάνιση κεφαλαίου ως καταβλημένου  
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Έστω στις 31/12/2015 το 1ο Προσωρινό Ισοζύγιο της « S.D. A.E. » 

Κωδικοί   

Ε.Λ.Π. 

Λογαριασμοί  Χρεωστικά Πιστωτικά 

10 

10.00  

11 

11.00  

12  

12.00 

20 

20.00.00 

20.00.01 

30 

30.00  

31  

31.00 

38 

38.00 

40 

40.00 

50 

50.01 

54 

54.00 

60 

60.00  

60.03  

63 

63.04  

70 

70.00 

76 

76.03 

Εδαφικές Εκτάσεις  

Γήπεδα – Οικόπεδα 

Κτήρια  

Κτήρια –Εγκ/σεις Κτηρίων 

Μηχανήματα κ Εξοπλισμός  

Μηχανήματα  

Εμπορεύματα  

Αρχική Απογραφή  

Αγορές Εσωτερικού 

Πελάτες 

Πελάτες Εσωτερικού  

Γραμμάτια Εισπρακτέα  

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο  

Χρηματικά Διαθέσιμα  

Ταμείο  

Κεφάλαιο  

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο  

Προμηθευτές  

Προμηθευτές Εσωτερικού  

Υποχρεώσεις από φόρους  

Φ.Π.Α. 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

Αποδοχές Προσωπικού 

Εργοδοτικές Εισφορές  

Φόροι – Τέλη 

Δημοτικοί Φόροι – Τέλη  

Πωλήσεις Εμπορευμάτων  

Πωλήσεις Εσωτερικού  

Έσοδα Κεφαλαίων  

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι  

 

3.000 € 

 

5.000 € 

 

4.200 € 

 

1.800 € 

23.400 € 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

22.820 €  

 

42.000 €  

 

4.000 € 

 

1.304 € 

 

10.460 € 

2.663,11 € 

 

603,40 € 

 

41.816,51 € 

 

326 € 

 3.000 € 

 

5.000 € 

 

4.200 € 

 

25.200 € 

 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

22.820 € 

 

 

 

 

 

 

 

13.123,11 € 

 

 

603,40 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.000 € 

 

4.000 € 

 

1.304 € 

 

 

 

 

 

 

41.816,51 € 

 

326 € 

 ΣΥΝΟΛΑ   89.446,51 € 89.446,51 € 

 

 

Στις 31/12/2015  προέκυψαν τα εξής γεγονότα : 

1. Διαπιστώθηκε πλεόνασμα ταμείου                                             864,20 € 

2. Κατεστραμμένα εμπορεύματα αξίας                                       1.134,40 € 

3. Πρόστιμο εφορίας λόγου μη έκδοσης Δελτίου Αποστολής       442,00 € 

4. Αποσβέσεις κτηρίων ( 4 % )                                                      200,00 € 

5. Αποσβέσεις μηχανημάτων (10 % )                                            420,00 € 

 

 

Εγγραφές Προσαρμογής  

 

                          1                                                                                                  Χ                                                          Π 

38 Χρηματικά διαθέσιμα                                                                                 864,20 €  

 38.00 Ταμείο                                                          864,20 € 

   81 Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα                                                                                                           864,20€ 

    81.01.99 Λοιπά έκτατα έσοδα                           864,20 € 

Εμφάνιση πλεονάσματος ταμείου  
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                       2                                                                                                       Χ                                                        Π  

81 Έκτατα και ανόργανα αποτελέσματα                                                           1.134,40 € 

 81.02.99 Λοιπά έκτακτα έξοδα                             1.134,40 € 

   72 Πωλήσεις λοιπών αποθεμάτων κ άχρηστου υλικού                                                                                   1.134,40 € 

    72.94 Αξία κατεστραμμένων εμπορευμάτων    1.134,40 €  

Καταστροφή εμπορευμάτων 

                    3                                                                                                       Χ                                                           Π 

81 Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                                       442 €  

 81.00.00 Φορολογικά  Προστίματα & προσαυξήσεις      442 € 

   54 Υποχρεώσεις από φόρους &τέλη                                                                                                                     442 € 

     54.09.15 Προστίματα ΚΒΣ                                           442 € 

Πρόστιμο εφορίας 

                 4                                                                                                      Χ                                                               Π    

66 Αποσβέσεις πάγιων ενσωμ. στο Λ.Κ.                                                       200 € 

 66.01 Αποσβέσεις Κτηρίων                                           200 €     

   11 Κτήρια                                                                                                                                                                 200 €   

    11.99 Αποσβεσμένα κτήρια                                        200 € 

Αποσβέσεις κτηρίων  

               5                                                                                                        Χ                                                               Π    

66 Αποσβέσεις πάγιων ενωσμ. Στο Λ.Κ.                                                       420 € 

 66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων                                  420 € 

   12 Μηχανήματα και  λοιπός μηχαν. εξοπλισμός                                                                                                      420€ 

    12.99 Αποσβεσμένα μηχανήματα                              420 €         

Αποσβέσεις μηχανημάτων 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
34 

 

2ο προσωρινό ισοζύγιο  

Κωδικοί   

Ε.Λ.Π. 

Λογαριασμοί  Χρεωστικά Πιστωτικά 

 
10 

10.00  

11 

11.00  

11.99 

12  

12.00 

12.99 

20 

20.00.00 

20.00.01 

30 

30.00  

31  

31.00 

38 

38.00 

40 

40.00 

50 

50.01 

54 

54.00 

54.09.15 

60 

60.00  

60.03  

63 

63.04  

66 

66.01 

66.02 

70 

70.00 

72 

72.94 

76 

76.03 

81 

81.00.00 

81.01.99 

81.02.99 

Εδαφικές Εκτάσεις  

Γήπεδα – Οικόπεδα 

Κτήρια  

Κτήρια –Εγκ/σεις Κτηρίων 

Αποσβεσμένα Κτήρια 

Μηχανήματα κ Εξοπλισμός  

Μηχανήματα  

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 

Εμπορεύματα  

Αρχική Απογραφή  

Αγορές Εσωτερικού 

Πελάτες 

Πελάτες Εσωτερικού  

Γραμμάτια Εισπρακτέα  

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο  

Χρηματικά Διαθέσιμα  

Ταμείο  

Κεφάλαιο  

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο  

Προμηθευτές  

Προμηθευτές Εσωτερικού  

Υποχρεώσεις από φόρους  

Φ.Π.Α. 

Πρόστιμα ΚΒΣ 

Αμοιβές και Έξοδα Προσωπικού 

Αποδοχές Προσωπικού 

Εργοδοτικές Εισφορές  

Φόροι – Τέλη 

Δημοτικοί Φόροι – Τέλη  

Αποσβέσεις Παγίων 

Αποσβέσεις Κτηρίων 

Αποσβέσεις Μηχανημάτων 

Πωλήσεις Εμπορευμάτων  

Πωλήσεις Εσωτερικού  

Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών 

Πωλήσεις Κατεστραμμένων 

Έσοδα Κεφαλαίων  

Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι  

Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσματα 

Φορολ. Προστιμ. και Προσαυξήσεις 

Λοιπά Έκτακτα Έσοδα 

Λοιπά Έκτακτα Έξοδα 

 

3.000 € 

 

5.000 € 

 (200 €) 

 

4.200 € 

(420 €) 

 

1.800 € 

23.400 € 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

23.684,20 €  

 

42.000 €  

 

4.000 € 

 

1.304 € 

442 € 

 

10.460 € 

2.663,11 € 

 

603,40 € 

 

200 € 

420€  

 

41.816,51 € 

 

1.134,40 € 

 

326 € 

 

442 € 

 (864,20 € ) 

1.134,40 € 

 3.000 € 

 

4.800 € 

 

 

3.780 € 

 

 

25.200 € 

 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

23.684,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.123,11 € 

 

 

603,40 € 

 

                     620 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

712,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.000 € 

 

4.000 € 

 

1.746 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41.816,51 € 

1.134,40€ 

 

 

326 € 

 ΣΥΝΟΛΑ   91.022,91 € 91.022,91 € 

 
 

 

 

Στην συνέχεια ακολουθεί η διαμόρφωση του λογαριασμού 80 « Γενική Εκμετάλλευση » όπου θα συγκεντρώσουμε 

όλα τα οργανικά έσοδα και έξοδα, τις αγορές χρήσης , τα αρχικά και τελικά αποθέματα. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
35 

 

 

Διαμόρφωση της  Γενικής Εκμετάλλευσης    

Το τελικό απόθεμα με βάση την απογραφή είναι 5.683,60 €.` 

                   1                                                                                               Χ                                                                    Π        

80 Γενική εκμετάλλευση                                                                     39.546,61 €  

 80.00 Λογ/μος Γενικής εκμεταλ.                    39.546,61 € 

   20 Εμπορεύματα                                                                                                                                                 25.200 € 

    20.00.00 Αρχική Απογραφή                          1.800 € 

    20.01.00 Αγορές Εσωτερικού                      23.400 € 

   60 Αμοιβές & Έξοδα Προσωπικού                                                                                                                13. 123,11 € 

    60.00 Αποδοχές Προσωπικού                      10.460 € 

    60.03 Εργοδοτ. Εισφορές Προσωπικού         2.663,11 €  

   63 Φόροι – Τέλη                                                                                                                                                 603,40 € 

63.04  Δημοτικοί Φόροι – Τέλη                    603,40 € 

66 Αποσβέσεις Παγίων                                                                                                                                               620 € 

66.01 Αποσβέσεις Κτηρίων                          200 € 

66.02 Αποσβέσεις Μηχανημάτων                 420 € 

Μεταφορά ομάδων 2 και 6 στον λογ/μο 80.00 

                 2                                                                                                      X                                                               Π 

70 Πωλήσεις Εμπορευμάτων                                                                     41.816,51 € 

 70.00 Πωλήσεις Εσωτερικού                    41.816,51 € 

72 Λοιπές Πωλήσεις Αγαθών                                                                      1.134,40 € 

 72.94 Πωλήσεις Κατεστραμμένων             1.134,40 € 

76 Έσοδα Κεφαλαίων                                                                                     326 €  

 76.03Λοιποί Πιστωτικοί Τόκοι                     326€ 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                               43.276,91 € 

    80.00 Λογ/μος Γενικής Εκμετάλλευσης    43.276,91 € 

Μεταφορά  ομάδας 7 στον λογ/μο 80.00 
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                      3                                                                                                     Χ                                                           Π               

20 Εμπορεύματα                                                                                       5.683,60 € 

 20.00.01 Τελική Απογραφή                          5.683,60 € 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                                 5.683,60 €  

    80.00 Λογ/μος Γενικής Εκμετάλλευσης    5.683,60 €  

Μεταφορά Απογραφής Τέλους στον Λογ/μο 80.00 

 

Συνοπτικά ο Λογ/μος 80.00 μετά τις μεταφορές των οργανικών εσόδων και εξόδων έχει ως εξής : 

  

 

80.00 « Λογαριασμός Γενικής Εκμετάλλευσης » 

                                         Ομάδα 2              25.200 €             43.276,91 €            Ομάδα 7 

                                         Ομάδα 6             14.345,51€           5.683,60 €           Τελικό απόθεμα 

                                            

                                                                    39.546,51 €           48.960,51 € 

                                  Μικτό κέρδος              9.414,00 € 

 

 

 

                      4                                                                                             Χ                                                                   Π  

80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                        9.414 €  

 80.00 Λογ/μός Γενικής Εκμετάλλευσης                 9.414 € 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                                      9.414 € 

    80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης     9.414 € 

Μεταφορά Μικτού Αποτελέσματος στον 80.01 
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   Για να συνεχίσουμε στην διαμόρφωση του λογαριασμού 86 « Αποτελέσματα Χρήσης» , θα πρέπει πρώτα να 

διαμορφώσουμε τους Λογαριασμούς 80.01 « Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης» , 80.02 «Έξοδα μη 

προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων» , 80.03 « Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων».  

Οι ανωτέρω λογαριασμοί υπολογίζονται από το φύλλο μερισμού στο οποίο μερίζονται οι δαπάνες της ομάδας 6 . Στο 

σύνολο των οργανικών εξόδων τα μη προσδιοριστικά έξοδα κατανέμονται ως εξής :  

1. 80.02.00 « Έξοδα  Διοικητικής Λειτουργίας»  30% 

2. 80.02.01 « Έξοδα λειτουργίας Έρευνας & Ανάπτυξης» 20 % 

3. 80.02.02 «Έξοδά  Λειτουργίας Διάθεσης»  50%  

 

Φύλλο Μερισμού των κατ’ είδος εξόδων 

Κωδικοί 

Ε.Λ.Π. 

Είδος εξόδων Ποσά Λειτ. Διοικήσης Λειτ. Έρευνας & 

Ανάπτυξης  

Λειτ. Διάθεσης 

60 

 

 

63 

 

66                                   

Αμοιβές & έξοδα 

Προσωπικού 

 

Φόροι – Τέλη 

 

Αποσβέσεις Παγίων 

13.123,11€ 

 

 

603,40 € 

 

620€  

3.936,93 € 

 

 

181,02 € 

 

186 € 

2.624,62 € 

 

 

120,68 € 

 

124 € 

6.561,56 € 

 

 

301,70  € 

 

310 €  

 Σύνολα: 14.346,51€ 4.303,95 € 2.869,30 € 7.173,26 € 

 

Σημείωση: Για τον λογ/μό 80.03 «Έσοδα μη προσδιοριστικά των μικτών αποτελεσμάτων» θα λογίσουμε τα ποσά από 

τους λογαριασμούς 74,75 και 76 . 

 

 

                   5                                                                                                  Χ                                                                 Π  

80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                        14.346,51 € 

 80.02 Έξοδα μη Προσδιοριστικά των Μ.Α.                4.303,95 € 

  80.02.00 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας                 2.869,30 € 

 80.02.01 Έξοδα Λειτ. Έρευνας & Ανάπτυξης            7.173,26 € 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                               14.346,51 € 

    80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης          4.346,51 € 

Μεταφορά Εξόδων στον 80.01 
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                      6                                                                                               Χ                                                                 Π 

80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                            326 € 

 80.01 Μικτά Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης                   326 € 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                                         326 € 

    80.03 Έσοδα μη προσδ. των Μ.Α. 

    80.03.04 Πιστωτικοί Τόκοι                                            326 € 

Μεταφορά Εσόδων στον 80.01  

 

 

Στην συνέχεια θα πρέπει να διαμορφώσουμε τους ανωτέρω λογαριασμούς στον 86 « Αποτελέσματα Χρήσης» και 

κλείνοντας τους από τους λογαριασμούς 80.01 , 80.02 ,80.03 . 

Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι εξής:  

                        7                                                                                           Χ                                                                   Π 

86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                     14.346,51 € 

 86.00 Αποτελέσματα Εκμετάλευσης                      

 86.00.02 Έξοδα Διοικητικής Λειτ.                         4.303,95 € 

 86.00.03 Έξοδα Λειτ. Έρευνας & Ανάπτυξης       2.869,30 € 

 86.00.04 Έξοδα Λειτ. Διάθεσης                             7.173,26 € 

   80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                                                               14.346,51 € 

    80.02 Έξοδα μη προσδ. των Μ.Α. 

    80.02.00 Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας           4.303,95 € 

    80.02.01Έξοδα Λειτ. Ερευνών & Αναπτ.            2.869,30 € 

    80.02.01 Έξοδα Λειτουργ. Διάθεσης                   7.173,26 € 

Μεταφορά χρεωστικών υπολοίπων 80.02 στον 86.00  
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                  8                                                                                                        Χ                                                            Π 

80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                                326 € 

 80.03 Έσοδα μη προσδ.των Μ.Α. 

 80.03.04 Πιστωτικοί Τόκοι                                326 € 

   86 Απότελέσματα Χρήσης                                                                                                                                       326 € 

    86.00 Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης  

    86.00.03 Πιστωτικοί Τόκοι                            326 € 

Μεταφορά Εσόδων στον 86.00  

                 9                                                                                                     Χ                                                                Π 

80 Γενική Εκμετάλλευση                                                                       23.434,51 €  

 80.01 Μικτά Αποτελέσματα                       23.434,51 € 

   86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                                                                             23.434,51 € 

    86.00 Αποτελέσματα Εκμεταλ.               23.434,51 € 

Μεταφορά Μικτού Αποτελέσματος στον 86.00 

Ο λογαριασμός 86.00 « Αποτελέσματα Χρήσης »  παρουσιάζει τις εξής κινήσεις και υπόλοιπα :  

86.00 « Αποτελέσματα Χρήσης  » 

                                                (7)                  14.346 , 51 €        326 €             (8) 

                                                (12)                   9.414  €           23.434,51 €     (9) 

                                            

 

 

Ο λογαριασμός 86.00 παραμένει ανοιχτός και εμφανίζει πιστωτικό υπόλοιπο 9.414 € .Στην συνέχεια θα μεταφέρουμε 

τα υπόλοιπα της ομάδας 81 στην ομάδα 86 . 

                       10                                                                                               Χ                                                              Π      

81 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελ.                                                                                                                         712,20 € 

 81.01 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελ.                      712,20 € 

   86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                         712,20 € 

    86.02 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελ.                   712,20 €  

Μεταφορά του 81 στον 86.02 
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                          11                                                                                                   Χ                                                       Π 

86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                                                                                     712,20 € 

 86.02 Έκτακτα & Ανόργανα Αποτελ.                     712,20 € 

   86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                            712,20 € 

    86.99 Καθαρά Αποτελ. Χρήσης                           712,20 € 

Μεταφορά του 86.02 στον 86.99  

                        12                                                                                                           Χ                                                 Π   

86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                                       9.414 €  

 86.00 Αποτελέσματα Χρήσης                                9.414 € 

   86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                                                                                    9.414 €  

    86.99 Καθαρά Αποτελέσματα                            9.414 € 

 

 

 

86.99 « Καθαρά Αποτελέσματα  » 

                                                (11)                      712,20 €        9.414  €             (12) 

                                                (13)                   8.701,80  €          

                                            

                                                                           9.414 €        9.414 € 

 

 

 

 

                          13                                                                                            Χ                                                              Π 

86 Αποτελέσματα Χρήσης                                                                           8.701,80  € 

 86.99 Καθαρά Αποτελέσματα                             8.701,80€ 

   88  Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                                                                     8.701,80€ 

    88.00 Κέρδη προς Διάθεση                             8.701,80 € 

Μεταφορά στα αποτελέσματα προς Διάθεση 
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                         14                                                                                                         Χ                                                  Π          

88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                           8.701,80 € 

 88.00 Κέρδη προς Διάθεση                            8.701,80 € 

   88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                                                                     8.701,80 € 

88.99 Καθαρά κέρδη προς Διάθεση             8.701,80 € 

 

Στο σημείο αυτό θα κάνουμε την διανομή κερδών χρήσης σύμφωνα με τους υποχρεωτικούς λόγους διανομής των 

κερδών σε μια Α.Ε : 

 

Υπολογισμός Φορολογητέων Κερδών 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 8.701,80 € 

Μείον ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ  0 € 

Μείον ΕΣΟΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΕΙ 0€ 

Μείον ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 0 € 

Συν ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 0 € 

= ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑ ΚΕΡΔΗ 8.701,80 € 

Μείον ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ( 29 % ) 2.523,52 € 

= ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ  6.178,28 € 

 

 

Διανομή Κερδών 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΧΡΗΣΗΣ 8.701,80 € 

Μείον ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 0 € 

Μείον ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  2.523,52 €  

= ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ 6.178,28 € 

Μείον ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  ( 5 % ) 308,91 € 

= ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗ  5.869,36 € 

Μείον Α’ ΜΕΡΙΣΜΑ 2.520 € 

= ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΕΡΔΩΝ ΕΙΣ ΝΕΟ  3.349,36 € 

 

 

 

Υπολογισμός Ά μερίσματος είναι το μεγαλύτερο πόσο ανάμεσα στα εξής: 

 6 % x  καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο =   6% x 42.000 €  = 2.520 € 

 35 %  x υπολοίπου κερδών = 35% x 6.178,28 = 2. 162,39 € 

Στην συνέχεια θα κάνουμε τις λογιστικές εγγραφές . 
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                      15                                                                                                     Χ                                                         Π 

88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                   2.523,52 € 

 88.02 Φόρος Εισοδήματος                                   2.523,52 € 

   54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη                                                                                                                2.523,52 € 

    54.07 Φόρος Εισοδήματος                               2.523,52 € 

Μεταφορά στα καθαρά κέρδη προ διάθεση 

 

                       16                                                                                               Χ                                                              Π 

88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                 2.523,52 € 

 88.99 Καθαρά Κέρδη προς Διάθεση                  2.523,52 € 

   88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                                                                     2.523,52 € 

     88.02 Φόρος εισοδήματος                              2.523,52 € 

Κάλυψη φόρου εισοδήματος 

                          17                                                                                              Χ                                                            Π 

88 Αποτελέσματα προς Διάθεση                                                                6.178,28 € 

 88.99 Καθαρά κέρδη προς Διάθεση                         6.178,28 € 

   41 Αποθεματικά – Διαφορές Αποθεματικών                                                                                                      308,91 € 

    41.02 Τακτικό αποθεματικό                                    308,91 € 

   42 Αποτελέσματα εις Νέο                                                                                                                                3.349,36 € 

    42.00 Υπόλοιπο κερδών εις Νέο                            3.349,36 € 

   53 Μερίσματα Πληρωτέα                                                                                                                                      2520 € 

    53.01 Α’ Μέρισμα                                                       2520 € 

Μεταφορά κερδών στον Ισολογισμό 
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Οριστικό Ισοζύγιο  

Κωδικοί   

Ε.Λ.Π. 

Λογαριασμοί  Χρεωστικά Πιστωτικά 

 
10 

10.00  

11 

11.00  

11.99 

12  

12.00 

12.99 

20 

20.00.00 

20.00.01 

20.01.00 

30 

30.00  

31  

31.00 

38 

38.00 

40 

40.00 

41 

41.02 

42 

42.00 

50 

50.01 

53 

53.01 

54 

54.00 

54.07 

54.09.15 

 

 

 

Εδαφικές Εκτάσεις  

Γήπεδα – Οικόπεδα 

Κτήρια  

Κτήρια –Εγκ/σεις Κτηρίων 

Αποσβεσμένα Κτήρια 

Μηχανήματα κ Εξοπλισμός  

Μηχανήματα  

Αποσβεσμένα Μηχανήματα 

Εμπορεύματα  

Αρχική Απογραφή  

Τελική Απογραφή  

Αγορές Εσωτερικού 

Πελάτες 

Πελάτες Εσωτερικού  

Γραμμάτια Εισπρακτέα  

Γραμμάτια στο Χαρτοφυλάκιο  

Χρηματικά Διαθέσιμα  

Ταμείο  

Κεφάλαιο  

Καταβεβλημένο Κεφάλαιο  

Αποθεματικά 

Τακτικό Αποθεματικό 

Αποτ/ματα εις Νέο 

Υπολ. Κερδών εις Νέο 

Προμηθευτές  

Προμηθευτές Εσωτερικού  

Μερίσματα Πληρωτέα 

Α’ Μέρισμα 

Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη 

Φ.Π.Α. 

Φόρος Εισοδήματος 

Πρόστιμα ΚΒΣ 

 

3.000 € 

 

5.000 € 

 (200 €) 

 

4.200 € 

(420 €) 

 

(1.800 €) 

5.683,60 € 

(23.400 €) 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

23.684,20 €  

 

(42.000 €) 

  

(308,91 €) 

 

(3.349,36 €) 

 

(4.000 €) 

 

 (2.520 € ) 

 

(1.304 €) 

(2.523,52 €) 

(442 €) 

 

 

 3.000 € 

 

4.800 € 

 

 

3.780 € 

 

 

5.683,60 € 

 

 

 

12.300 € 

 

3.200 € 

 

23.684,20 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.000 € 

 

308,91 € 

          

         3.349,36€ 

 

             4.000 € 

 

2.520 € 

 

4.269,52 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΣΥΝΟΛΑ   56.447,8€ 56.447,8€ 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 Δίκαιο Α.Ε. & Ε.Π.Ε , Βασίλης Γ. Αντωνόπουλος ,Δ’ έκδοση , Εκδόσεις Σάκκουλα 

 Η πλειοψηφική δύναμη στην ΑΕ υπό τον έλεγχο για καταχρηστικότητα , Λ. Κοτσίρης, ΕΕμπΔ 2005  

 Δίκαιο εμπορικών εταιρειών, ΙΙ, Αντωνόπουλος Β., Κεφαλαιουχικές εταιρείες, Έκδοση Β 

 Η ονομαστική αύξηση του κεφαλαίου και ο νόμος 2190/1920 ΕΕμπΔ 1971, Ρόκας Ν. 

 Το δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας στο δρόμο προς τον 21 αιώνα, ΕΕμπΔ 2009, Ρόκας Ν. 

 Βέρβεσος, Εις το Δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας, Επιμ. Ε, Περάκη, τόμος 2ος, τεύχος α΄, εκδ. β 

 www.taxheaven.gr 

 www.e-forologia.gr 

 www.capital.gr 

 

 

 

   

 

 

http://www.taxheaven.gr/
http://www.e-forologia.gr/
http://www.capital.gr/

