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ΔΗΑΓΩΓΖ  

 

Ο ζεζκφο ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (ΔΠΔ) εηζήρζε ζηελ  

Διιάδα κε ηνλ Νφκν 3190/1955, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο ηχπνο εηαηξίαο  

πνπ λα πξνζθέξεηαη ζε κεζαίεο θπξίσο επηρεηξήζεηο, γηα ηηο νπνίεο ηφζν ε  

κνξθή ηεο πξνζσπηθήο εηαηξίαο φζν θαη ηεο θεθαιαηνπρηθήο (Α.Δ.)  

παξνπζηάδνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα.  

 

Πξάγκαηη, ην απεξηφξηζην ηεο επζχλεο ησλ νκκνξχζκσλ εηαίξσλ ζηηο  

πξνζσπηθέο εηαηξίεο, θαζψο θαη ε εμάξηεζε ηεο ηχρεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ  

έρνπλ πεξηβιεζεί ηχπν Ο.Δ. ή Δ.Δ. απφ ηα πξφζσπα ησλ εηαίξσλ, απνηεινχλ  

ζνβαξά αληηθίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζε  

πεξηπηψζεηο πνπ ε εηαηξία πξνβιέπεηαη λα έρεη δηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα  

μεπεξλνχλ αηζζεηά ην κηθξφ κέγεζνο.  

 

Αιιά θαη ν ηχπνο ηεο Α.Δ. κπνξεί λα κελ είλαη ν ελδεδεηγκέλνο, φρη κφλν  

επεηδή ην ειάρηζην φξην θεθαιαίνπ πνπ επηβάιεη ν λφκνο είλαη θαηά πνιχ  

πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ, αιιά αθφκε επεηδή ε Α. Δ.  

έρεη δνκή πξνζαλαηνιηζκέλε ζηελ εμππεξέηεζε ησλ κεγάινπ κεγέζνπο  

επηρεηξήζεσλ θαη ππφθεηληαη ζε έληνλν θξαηηθφ έιεγρν θαη επνπηεία πνπ  

απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ θαη ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο.  

 

Απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ θαζίζηαηαη αηζζεηή ε αλάγθε λα ππάξμεη  

έλαο ελδηάκεζνο ηχπνο εηαηξίαο πνπ λα κπνξεί λα παξεκβιεζεί κεηαμχ  

πξνζσπηθψλ θαη Α.Δ., ζέιεζε λα εμππεξεηήζεη ν λνκνζέηεο, εηζάγνληαο ην  

ζεζκφ ηεο ΔΠΔ ζηελ νπνία ακβιχλεηαη, ρσξίο φκσο θαη λα εμαθαλίδεηαη, ην  

πξνζσπηθφ ζηνηρείν, ελψ ηαπηφρξνλα ν θεθαιαηνπρηθφο ραξαθηήξαο δελ είλαη  

ηδηαίηεξα έληνλνο.  

 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ν  

 

1. ΔΣΑΗΡΔΗΔ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ ΔΤΘΤΝΖ ( Δ.Π.Δ.)  

 

1.1. Γεληθά γηα ηελ εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο  

 

Ο ζεζκφο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο εηζήρζε ζηελ Διιάδα κε  

ην λφκν 3190/1955, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη έλαο ηχπνο εηαηξείαο πνπ λα  

πξνζθέξεηαη ζε κεζαίεο θπξίσο επηρεηξήζεηο γηα ηηο νπνίεο ηφζν ε κνξθή 

ηεο  

πξνζσπηθήο εηαηξείαο φζν θαη ηεο θεθαιαηνπρηθήο (αλψλπκε εηαηξεία)  

παξνπζηάδνπλ ζνβαξά κεηνλεθηήκαηα.  

 

Σν απεξηφξηζην ηεο επζχλεο ησλ νκνξξχζκσλ εηαηξεηψλ ζηηο πξνζσπηθέο  

εηαηξείεο θαζψο θαη ε εμάξηεζε ησλ Ο. Δ θαη Δ. Δ απφ ηα πξφζσπα ησλ 

εηαίξσλ,  

απνηεινχλ αληηθίλεηξα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο.  

Αιιά θαη ν ηχπνο ηεο Α. Δ εθηφο απφ ην ειάρηζην φξην θεθαιαίνπ πνπ 

επηβάιιεη  

ν λφκνο ην νπνίν είλαη ην κεγαιχηεξν πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο ζε  

ζρέζε κε απηφ ησλ άιισλ εηαηξεηψλ, έρεη θαη δνκή ηέηνηα πξνζαλαηνιηζκέλε  

ζηελ εμππεξέηεζε κεγάινπ κεγέζνπο επηρεηξήζεσλ θαη ππφθεηηαη ζε έληνλν  

θξαηηθφ έιεγρν πνπ απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ πηζησηψλ θαη ησλ κεηφρσλ  

ηεο κεηνςεθίαο.  

 

Γηα απηέο ηηο πεξηπηψζεηο θαζίζηαηαη αλαγθαία ε χπαξμε κηαο ελδηάκεζνπ  

ηχπνπ εηαηξείαο πνπ λα κπνξεί λα παξεκβιεζεί κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη Α. Δ .  

Έηζη ζεζπίζηεθε ε Δ.Π.Δ ζηελ νπνία ακβιχλεηαη ρσξίο φκσο λα εμαθαλίδεηαη 

ην  

πξνζσπηθφ ζηνηρείν ελψ ηαπηφρξνλα ν θεθαιαηνπρηθφο ραξαθηήξαο δελ είλαη  

ηδηαίηεξα έληνλνο. (Λενληάξεο, 2003)  

 

1.2. Σν λνκηθφ πιαίζην ηεο Δ.Π.Δ  

 

Οη Βαζηθέο λνκηθέο δηαηάμεηο νξίδνληαη ζην Θεζκηθφο Νφκνο Πεξί ΔΠΔ  

3190/1955. Γηα ηελ λφκηκε ίδξπζε ΔΠΔ απαηηνχληαη:  

 

  



α. Καηαζηαηηθφ, πνπ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα έρεη ζπκβνιαηνγξαθηθφ ηχπν,  

ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη ππνρξεσηηθά ηα ηδξπηηθά κέιε, ε εηαηξηθή 

επσλπκία,  

ν ζθνπφο, ε έδξα, ε δηάξθεηα, ην πνζφ θαη ν ηξφπνο θαηαβνιήο ηνπ 

εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ, ην χςνο ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο,  

 

β. Καηαβνιή ζηελ Δθνξία ηνπ αλαινγνχληνο θφξνπ ζπγθέληξσζεο  

θεθαιαίνπ (1% επί ηνπ θεθαιαίνπ).  

 

γ. Καηαβνιή (κέζσ Δζληθήο Σξάπεδαο) ησλ αλαινγνχλησλ δηθαησκάησλ  

Σακείνπ Ννκηθψλ (0,5% επί ηνπ θεθαιαίνπ).  

 

δ. Πξνεγγξαθή ζην Δπηκειεηήξην θαη ιήςε ζρεηηθήο βεβαίσζεο.  

 

ε. Καηάζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην Πξσηνδηθείν Ζξαθιείνπ γηα θαηαρψξεζε  

ζην Μεηξψν Δ.Π.Δ.  

 

ζη. Γεκνζίεπζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην ΦΔΚ (αθνχ έρνπλ  

θαηαβιεζεί ηα ηέιε δεκνζίεπζεο).Όιεο νη παξαπάλσ δηαηππψζεηο απαηηνχληαη  

θαη ζε θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, θαζψο θαη γηα θάζε πξάμε 

ζρεηηθή  

κε ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο. Γηα ηελ ζχζηαζε ΔΠΔ 

απαηηείηαη  

ειάρηζην θεθάιαην 4.000 επξψ (Ν.2842/2000,απφ ην νπνίν ην % ηνπιάρηζηνλ  

πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά). χκθσλα κε ην άξζξν 43Α ηνπ Ν.  

3190/1955 επηηξέπεηαη ε ίδξπζε ΔΠΔ απφ έλα πξφζσπν (κνλνπξφζσπε ΔΠΔ). .  

 

1.3. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο Δ.Π.Δ ζε ζρέζε κε ηηο  

ππφινηπεο εηαηξείεο  

 

Οη ΔΠΔ απνηεινχλ κηθξφηεξν ξίζθν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία, δηφηη νη επζχλεο 

γηα  

δεκηέο, βιάβεο, απψιεηεο, θφξνπο ή δηθαζηηθέο δηακάρεο πεξηνξίδνληαη ζηα  

θεθάιαηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο (Παπαδάηνπ, 2004).  

 

  

 

  



. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ θεθάιαηα κε ηελ πψιεζε κεηνρψλ. Οη  

πηζησηέο έρνπλ κεγαιχηεξε έθεζε ζηνλ δαλεηζκφ εηαηξεηψλ απφ φ,ηη ζε  

ηδηψηεο, αηνκηθέο επηρεηξήζεηο ή ζπλεηαηξηζκνχο.  

. Αληίζεηα απφ ηηο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, φπνπ νη  

δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα δηαθνπνχλ απφ ηνλ ζάλαην ή ηελ πηψρεπζε  

ελφο ηδηνθηήηε, νη εηαηξείεο δελ επεξεάδνληαη απφ ηέηνηα ζπκβάληα, δηφηη  

ε ιεηηνπξγία ηνπο ζπλερίδεηαη αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζπκβαίλεη ζηνλ θάζε  

κέηνρν πξνζσπηθά  

. Αθνχ νη κέηνρνη (ηδηνθηήηεο) δελ δηνηθνχλ πξνζσπηθά ηελ επηρείξεζε, ε  

ηδηνθηεζία κπνξεί λα αιιάδεη ηδηνθηήηε κε ηελ αγνξά θαη ηελ πψιεζε  

κεηνρή ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη θαζεκεξηλέο ιεηηνπξγίεο ηεο  

επηρείξεζεο.  

 

 

Μεηνλεθηήκαηα  

 

. Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο φπνπ θάπνηνο θνξνινγείηαη πεξηζζφηεξν απφ κία  

θνξά γηα ην εηζφδεκα πνπ έιαβε απφ κηα επηρείξεζε.  

. Λεηηνπξγψληαο σο λνκηθή νληφηεηα ε επηρείξεζε πιεξψλεη θφξν  

εηζνδήκαηνο γηα ηα ρξήκαηα πνπ θέξδηζε. Δπηπξφζζεηα νη κέηνρνη  

πιεξψλνπλ θαη θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηα κεξίζκαηα ηα νπνία πήξαλ απφ  

ηελ επηρείξεζε. Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη θαη κέηνρνη πξέπεη θπζηθά λα  

πιεξψζνπλ θφξν εηζνδήκαηνο γηα ηνπο κηζζνχο ηνπο θαη έηζη  

θνξνινγνχληαη κία αθφκε θνξά  

. Μηα εηαηξεία ππάγεηαη ζε ζεηξά λφκνπο, νη ν πνίνη δελ ηζρχνπλ γηα ηηο  

αηνκ επηρεηξήζεηο θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Παξαδείγκαηα δηαθνξψλ  

είλαη ε ππνρξέσζε γηα δηαηήξεζε βηβιίσλ, γηα ζπλειεχζεηο ηνπ  

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη γηα ηελ χπαξμε ελφο απαηηνχκελνπ αξηζκνχ  

ζπλειεχζεσλ ηνπ ζπκβνπιίνπ απηφ.  

 

 

  

 

  



  

 

Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΠΔ (1):  

 

. Οη ΔΠΔ (καδί κε ηηο ΑΔ) σο κνξθέο θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ  

εθπξνζσπνχλ ην 1/3 ησλ εηαηξηψλ ζηελ Διιάδα  

. Οη ΔΠΔ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ.  

. Οη ΔΠΔ είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε λνκηθή κνξθή επηρείξεζεο ζηελ  

ΑΣΣΗΚΖ  

. Οη κηθξέο θαη νη κεζαίεο θεθαιαηνπρηθέο επηρεηξήζεηο (ΔΠΔ & ΑΔ)  

απνηεινχλ πεξίπνπ ην 97% ησλ ζπλνιηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ  

ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα κε λνκηθή κνξθή ΔΠΔ & ΑΔ. Απαζρνινχλ δε  

ην 56,5% ηνπ ζπλνιηθνχ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ ΔΠΔ & ΑΔ πνπ  

ιεηηνπξγνχλ ζηε ρψξα.  

 

 

  

 

  



Σν παξαθάησ ζρήκα δείρλεη ην πιήζνο ησλ Δ. Π. Δ πνπ ππάξρεη ζηελ  

Διιάδα ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο επηρεηξήζεηο. Οη ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο 

ησλ  

Δ. Π. Δ είλαη 19% ζηε βηνκεραλία ,35% ζηηο ππεξεζίεο θαη 46% ζην εκπφξην 

.  

 

  

 

Γξάθεκα 1 -  

 

  

 

1.4. Πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο- δηαδηθαζίεο ίδξπζεο - δηθαηνινγεηηθά  

θαη νινθιήξσζε εγγξαθήο πξνυπνζέζεηο ίδξπζεο  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3190/1995, ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο  

επζχλεο είλαη εκπνξηθή, έζησ θαη αλ ν ζθνπφο ηεο δελ είλαη εκπνξηθή  

επηρείξεζε. Ωζηφζν, απαγνξεχεηαη ε άζθεζε νξηζκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ, φπσο  

ηξαπεδηθέο, αζθαιηζηηθέο, ρξεκαηηζηεξηαθέο, δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ  

αμηφγξαθσλ, δηαρείξηζε ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε,  

πξαθηνξεία επηρεηξεκαηηθψλ απαηηήζεσλ, πξνψζεζε θαη πινπνίεζε επελδχζεσλ  

πςειήο ηερλνινγίαο (κφλν venture capital) θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

(Λενληαξίηεο, 2006)  

 

  



Γηα ηελ ίδξπζε Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, απαηηείηαη εηαηξηθφ  

θεθάιαην ην νπνίν δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ 4.000 επξψ (άξζξν 4  

παξ.1 ηνπ Ν. 3190/1995, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 13, παξ.1 ηνπ Ν.  

2842/2000) ελψ ζα πξέπεη λα έρεη θαηαβιεζεί νιφθιεξν θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ (άξζξν 4 παξ.1 ηνπ Ν. 3190/1995 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ  

παξ.3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Ν. 2579/1998). Σν κηζφ ηνπιάρηζηνλ ηνπ πνζνχ 

απηνχ  

πξέπεη λα είλαη θαηαβεβιεκέλν ζε κεηξεηά. Πεξηνξηζκφο σο πξνο ην χςνο ηνπ  

θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη.  

 

χκθσλα κε ην Ν. 2842/2000, γηα ηηο ήδε ππάξρνπζεο εηαηξίεο  

πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ κε 2,5% ρακειφηεξν  

θεθάιαην.  

 

Σν θεθάιαην δηαηξείηαη ζε «κεξίδεο ζπκκεηνρήο» θαζεκία εθ ησλ νπνίσλ  

απνηειείηαη απφ εηαηξηθά κεξίδηα, απφ ηα νπνία ην θαζέλα δελ κπνξεί λα 

είλαη,  

ζχκθσλα κε ην Ν. 2848/2000, κηθξφηεξν ησλ 30 επξψ.Οη ζπγθεθξηκέλνη φξνη  

δεκνζηφηεηαο πνπ δηέπνπλ ηελ ΔΠΔ θαηά ηελ ίδξπζή ηεο αιιά θαη θαζ' φιε 

ηελ  

δηάξθεηα ηεο δσήο ηεο, είλαη:  

 

. Ζ νξηζκέλε δηάξθεηά ηεο (αλ θαη ε παξάιεηςε αλαγξαθήο ηεο δηάξθεηαο  

δελ απνηειεί ιφγν αθπξφηεηαο ηεο εηαηξίαο), θαη  

. ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ εηαίξσλ, ε ιήςε απνθάζεσλ θαηά  

πιεηνςεθία πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ  

εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπ κηζνχ ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, θαζψο θαη  

. ε χπαξμε δπν νξγάλσλ, δειαδή ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη  

ηνπ Γηαρεηξηζηή ή Γηαρεηξηζηψλ  

 

 

χκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Ν. 3190/1995 πνπ ηξνπνπνηήζεθε κε ην  

άξζξν 2 ηνπ Π.Γ. 279/1993, Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κπνξεί λα  

ζπζηήζεη θαη έλα κφλν πξφζσπν ή κία ήδε ζπζηαζείζα ΔΠΔ λα κεηαηξαπεί ζε  

κνλνπξφζσπε. Ωζηφζν, ε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ είλαη άθπξε αλ ν εηαίξνο (θπζηθφ  

 

  



ή λνκηθφ πξφζσπν) πνπ ηε ζπλέζηεζε είλαη κνλαδηθφο εηαίξνο ζε άιιε  

κνλνπξφζσπε ΔΠΔ, ή αλ έρεη ζπζηαζεί απφ άιιε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ.  

 

1.4.1. Γηαδηθαζίεο ίδξπζεο ( Δ.Π.Δ.)  

 

 Γηα λα ηδξπζεί κία Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Δ. Π. Δ.) ζα πξέπεη :  

(Λενληάξεο, 2003)  

 

i. Να ππάξρεη ή λα εμεπξεζεί ν ΥΩΡΟ ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ηεο.  

 

 

ΖΜΔΗΩΖ : Ζ χπαξμε επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο απνδεηθλχεηαη,  

είηε κε ζπκβφιαην ηδηνθηεζίαο αθηλήηνπ, είηε κε κηζζσηήξην, είηε κε  

παξαρσξεηήξην.  

 

ii. Να θαηαξηηζζεί ην ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ζχζηαζεο ηεο Δηαηξείαο, κε  

πκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν 3155/55),  

ην νπνίν γηα λα λνκηκνπνηεζεί, ζα πξέπεη :  

o 2α. Να ζεσξεζεί απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην γηα ηνλ έιεγρν  

ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο, ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ  

ηίηινπ, πνπ πξφθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επηρείξεζε,  

γηαηί (ζχκθσλα κε ηελ παξαγ.1 ηνπ αξζξ. 7 Ν. 2081/92) "νη  

γξακκαηείο ησλ Πξσηνδηθείσλ ηεο πεξηθέξεηαο θάζε  

Δπηκειεηεξίνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα κελ δέρνληαη γηα  

θαηαρψξηζε ζηα βηβιία εηαηξεηψλ πνπ ηεξνχλ θαη λα κελ  

ζεσξνχλ ζπκθσλεηηθά ζχζηαζεο ή ηξνπνπνίεζεο ή ιχζεο  

Πξνζσπηθψλ Δηαηξεηψλ θαη Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο  

Δπζχλεο, αλ απηά δελ έρνπλ ζεσξεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηνπ  

δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο Δπσλπκίαο θαη ηνπ Γηαθξηηηθνχ  

Σίηινπ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην".  

 

 

ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ φηη :  

 

- Γηα λα ζεσξεζεί απφ ην ΔΒΔΑ, θάπνηα επσλπκία ή δηαθξηηηθφο ηίηινο  

θαη λα θαηαρσξηζζεί ζηα βηβιία πνπ απηφ ηεξεί, ζα πξέπεη (ζχκθσλα  

 

 

  



κε ην αξζξ. 4 παξ. 5 Ν.1089/80) "λα δηαθέξεη θαηά ηξφπν επδηάθξηην  

απφ άιιε εγγεγξακκέλε ζηα απηά βηβιία". Γη' απηφ ζα πξέπεη, πξηλ  

απφ ηελ θαηάξηηζε ηνπ εηαηξηθνχ (ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζεο ), λα  

εξεπλεζεί ζην Δπηκειεηήξην αλ, ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθφο ηίηινο  

(πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε) ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ή έρνπλ  

θαηαρσξηζζεί θαη θαηνρπξσζεί απφ άιιε επηρείξεζε.  

- Έληππν αηηήζεσο, γηα ηε ζεψξεζε ηνπ Καηαζηαηηθνχ, καδί κε  

ζρεηηθέο νδεγίεο ρνξεγνχληαη απφ ην ηκήκα κεηξψνπ ηνπ ΔΒΔΑ  

(Πιεξνθ. ηει.3632267, 3626243).  

o 2β. Να θαηαηεζεί γηα ζεψξεζε απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ (  

Δθνξία).  

o 2γ. Να ζεσξεζεί απφ ην Σακείν Ννκηθψλ (Πεηξαηψο &  

σθξάηνπο - Αζήλα)  

o 2δ. Να ζεσξεζεί απφ ην Σακείν Πξνλνίαο Ννκηθψλ ( Υ.  

Σξηθνχπε & Ναπαξίλνπ- Αζήλα)  

o 2ε). Να ζεσξεζεί γηα ηελ θαηαρψξηζή ηνπ ζηα βηβιία Δηαηξεηψλ  

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Αζελψλ ( Πξψελ ρνιή Δπειπίδσλ, Κηίξην  

7 - Κπςέιε).  

iii. Να θαηαηεζεί γηα δεκνζίεπζε ζην Φ. Δ. Κ (Φχιιν Δθεκεξίδνο  

Κπβέξλεζεο), πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ. Π. Δ, φπνπ  

δεκνζηεχεηαη κε επζχλε ηνπ πκβνιαηνγξάθνπ ή ηνπ Γηαρεηξηζηή).  

 

 

ΖΜΔΗΩΖ : Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία, ησλ παξαγξάθσλ (2) θαη (3) πξέπεη  

λα αθνινπζείηαη θαη γηα θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αιιά θαη  

γηα ηε ιχζε ησλ ΔΠΔ.  

 

iv. Να ΑΦΑΛΗΘΟΤΝ ηα Φπζηθά Πξφζσπα - Δηαίξνη ηεο Δηαηξείαο ζην  

αξκφδην Τπνρξεσηηθφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν, πνπ ππάγνληαη.  

 

 

ΖΜΔΗΩΖ : Αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο ππφ ίδξπζε επηρείξεζήο  

ζαο, ζα πξέπεη λα αζθαιηζζείηε ζην ΣΑΔ (Βνπιήο 8-10 Αζήλα ηει.210 -  

3228391) ή ζην ΣΔΒΔ (Αγ. Κσλ/λνπ 4 Αζήλα, Σει.210 - 5220870).  

 

  



v. Να πάξεη ε Δηαηξεία "ΒΔΒΑΗΩΖ Έλαξμεο Γξαζηεξηφηεηαο" θαη ΑΦΜ  

απφ ηελ αξκφδηα Γ. Ο. Τ., ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ζα εγθαηαζηαζεί ή  

ππάγεηαη . ΖΜΔΗΩΖ : Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε ηεο "Έλαξμεο" (βιέπε  

θαη ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»)  

vi. Να Δγγξαθεί ε Δηαηξεία ζην νηθείν ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ (ζην νπνίν έρεη  

ζεσξεζεί θαηά ηα αλσηέξσ παξάγξ. 2 ην Καηαζηαηηθφ), γηαηί :  

 

 

α) Ζ εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην είλαη ππνρξεσηηθή,  

 

β) ζα πξέπεη λα πάξεηε "Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο θαη θαηαβνιήο ή  

δηαθαλνληζκνχ ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ" απφ ην νηθείν  

Δπηκειεηήξην (ην νπνίν ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 εδάθ. α αξζξ. 4  

ηνπ Ν. 2081/92, ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζηε Γ. Ο. Τ. γηα ηε ζεψξεζε  

ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο Δπηρείξεζήο ζαο).  

 

ΖΜΔΗΩΖ :  

 

Η. Σα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ εγγξαθή αλαγξάθνληαη θαησηέξσ.  

 

ΗΗ. Έληππν αηηήζεσο γηα ηελ εγγξαθή, καδί κε ζρεηηθέο νδεγίεο,  

ρνξεγνχληαη απφ ην ηκήκα κεηξψνπ ηνπ ΔΒΔΑ ( πιεξνθνξίεο  

ηει.3632267, 3626243).  

 

  

 

vii. Να ζεσξήζεηε ΒΗΒΛΗΑ θαη ΣΟΗΥΔΗΑ ηνπ ΚΒ, απφ ηελ αξκφδηα  

Γ.Ο.Τ., ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ζα εγθαηαζηαζεί ή ππάγεηαη ε  

εηαηξεία ζαο.  

 

 

ΖΜΔΗΩΖ : Οδεγίεο γηα ζεψξεζε ησλ Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (βιέπε  

θαη ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»)  

 

  

 

viii. Να Δθδνζεί " ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ" , πνπ απαηηείηαη λα εθδνζεί γηα ηηο  

πεξηπηψζεηο άζθεζεο απφ ηελ εηαηξεία ζαο ζπγθεθξηκέλσλ  

δξαζηεξηνηήησλ (φπσο π.ρ. νη αλαθεξφκελεο ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα  

ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»)  

 

 

  

 

  



1.4.2. Γηθαηνινγεηηθά ( απαηηνχκελα γηα ηελ εγγξαθή Δ.Π.Δ.)  

 

i. ΑΗΣΖΖ- ΓΖΛΩΖ ζε έληππν, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην Σκήκα Μεηξψνπ  

ηνπ ΔΒΔΑ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ή ηνπο Γηαρεηξηζηέο ηεο επηρείξεζεο (  

ε νπνία ζπκπιεξψλεηαη κε βάζε ηηο νδεγίεο, πνπ ππάξρνπλ ηφζν ζ'  

απηήλ, φζν θαη ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ  

εγγξαθήο»).  

 

 

  

 

ii. ΚΑΣΑΣΑΣΗΚΟ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΣΑΖ Δ.Π.Δ. θαη φιεο ηηο  

ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ απηνχ (αλ έρνπλ γίλεη ), φπσο έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ  

θαηαρψξηζή ηνπ ζην Πξσηνδηθείν (ζε θσηνηππία), (βιέπε θαη ζηελ  

επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»).  

iii. Φ. Δ. Κ (Φχιιν Δθεκεξίδνο Κπβέξλεζεο), πνπ δεκνζηεχεηαη ε  

αλαθνίλσζε θάζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δ. Π. Δ. ή (αλ δελ έρεη  

θπθινθνξήζεη ην ΦΔΚ) ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ  

ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟΤ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν αξηζκφο θαη ε  

εκεξνκελία ηνπ ΦΔΚ, ζην νπνίν ζα δεκνζηεπζεί ε πεξίιεςε ηνπ  

ζπλππνβαιιφκελνπ θαηαζηαηηθνχ  

 

 

  

 

iv. ΒΔΒΑΗΩΖ, πνπ έρεη εθδνζεί απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., γηα ηελ επίδνζε  

δήισζεο ΔΝΑΡΞΖ ΑΚΖΖ ΔΠΗΣΖΓΔΤΜΑΣΟ ( ζε θσηνηππία ). (  

γηα ηελ έθδνζή ηεο βιέπε θαη ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε  

δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»).  

 

 

  

 

v. ΑΣΤΝΟΜΗΚΖ ΣΑΤΣΟΣΖΣΑ ή ΓΗΑΒΑΣΖΡΗΟ ΔΟΚ ή ΑΓΔΗΔ  

ΠΑΡΑΜΟΝΖ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ (πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο απφ  

ρψξεο εθηφο ΔΟΚ), φισλ ησλ Ννκίκσλ εθπξνζψπσλ ηεο ΑΔ (ζε  

θσηνηππία ).  

 

 

  

 

  



vi. ΔΗΓΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΛΔΗΣΟΤΓΡΓΗΑ, πνπ απαηηείηαη, λα εθδνζεί, γηα  

άζθεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ (φπσο π.ρ. νη αλαθεξφκελεο θαη  

ζηελ επηινγή «Οδεγίεο γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»).  

 

 

  

 

vii. ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ φηη : Ζ Τπεξεζία , ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί λα  

δεηεί θαη ηελ Τπνβνιή ησλ θαησηέξσ Γηθαηνινγεηηθψλ :  

 

 

  

 

- ΜΗΘΩΣΖΡΗΟΤ ή άιινπ δηθ/θνχ, χπαξμεο επαγγεικαηηθήο  

εγθαηάζηαζεο  

- ΛΟΓΗΣΗΚΟΤ ΒΗΒΛΗΟΤ ηνπ ΚΒ (βιέπε θαη ζηελ επηινγή «Οδεγίεο  

γηα ηελ έθδνζε δηθαηνινγεηηθψλ εγγξαθήο»).  

 

 

1.4.3. Οινθιήξσζε εγγξαθήο/ θαηαβνιή ζπλδξφκσλ Δ.Π.Δ.  

 

Ζ εγγξαθή νινθιεξψλεηαη, ην λσξίηεξν, ηελ επνκέλε εκέξα απφ ηελ  

θαηάζεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη αθνχ (Λενληαξίηεο, 2006):  

 

α. γίλεη ν έιεγρνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  

 

β. γίλεη ε θαηαρψξηζε ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ Γηαθξηηηθνχ Σίηινπ ηεο  

επηρείξεζεο ζηα, απφ ην λφκν, ηεξνχκελα βηβιία Δπσλπκηψλ θαη  

Γηαθξηηηθψλ Σίηισλ)  

 

γ. θαηαβιεζνχλ ηα ηέιε θαηαρψξηζεο ζην πξσηφθνιιν επσλπκηψλ (πνπ,  

γηα ηηο ΔΠΔ αλέξρνληαη ζην πνζφ ησλ 10.000 δξρ ή € 20,35, πιένλ  

ραξηνζήκνπ 2,4 % ππέξ Γεκνζίνπ θαη ΟΓΑ) ΖΜΔΗΩΖ: Σα αλσηέξσ  

ηέιε επσλπκίαο θαηαβάιινληαη κφλν απφ επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηδξπζεί  

πξηλ απφ ηηο 12/9/2001.  

 

δ. Να εθπιεξσζνχλ νη νθεηιφκελεο ζπλδξνκέο πξνο ην ΔΒΔΑ ή λα  

δηαθαλνληζζνχλ ζε δφζεηο (δηαθαλνληζκφο γίλεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο, πνπ  

νθείινληαη ζπλδξνκέο παξειζνπζψλ ρξήζεσλ άλσ ηεο 3εηίαο θαη ην πνζφ  

μεπεξλά ηηο 50.000 δξρ ή € 146,74).  

 

  



ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ φηη :  

 

1. Οη νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο (ζπλδξνκέο) ησλ κειψλ πξνο ην ΔΒΔΑ  

έρνπλ θαζνξηζζεί (κε βάζε ηελ παξ.2 ηνπ άξζξ. 4 Ν. 2081/92) απφ ην Γ. . 

κε  

ηελ απφ 20-3-90 απφθαζή ηνπ θαη αλαπξνζαξκφζζεθαλ κε ηηο απφ 16-11-95, 

20- 

11-96, 18-05-98 , 22/9/1999 θαη 27/11/2000 απνθάζεηο ηνπ.  

 

2. Σν ΔΒΔΑ εηζπξάηηεη (γηα ηα λέν εγγξαθφκελα κέιε ηνπ, πνπ έρνπλ  

ηδξπζεί πξηλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία) ζπλδξνκέο, αλαδξνκηθά γηα ηελ 

ηειεπηαία  

δεθαεηία, πιένλ ηεο ηξερνχζεο ρξήζεσο.  

 

3. Οη ζπλδξνκέο ησλ Δ. Π. Δ. έρνπλ θαζνξηζζεί, σο εμήο :  

 

o έηνο 1998 € 102,71, πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 1999 € 102,71, πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2000 € 112,99 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2001 € 112,99 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2002 € 112,99 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2003 € 117,68, πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2004 € 121,58, πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2005 € 125,98 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2006 € 130,37 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2007 € 146,48 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %.  

o έηνο 2008 € 146,48 , πιένλ ραξηνζήκνπ 2,4 %  

 

 

 

 

  

 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2Ο  

 

2. ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΣΑΖ ΔΠΔ  

 

ηε ζχγρξνλε εκπνξηθή πξαθηηθή, ε  

δξαζηεξηνπνίεζε θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ,  

φπσο ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.),  

απνηειεί κία παγησκέλε παξάζηαζε ζηε  

ζπλείδεζε ηνπ κέζνπ ζπλαιιαζζφκελνπ.  

Ωζηφζν, ην πξαγκαηηθφ γεγνλφο ηεο χπαξμεο θαη  

ιεηηνπξγίαο κηαο Δ.Π.Δ. απνηειεί ην απνηέιεζκα  

κηαο πνιπζχλζεηεο δηαδηθαζίαο, πνπ απαηηείηαη  

απφ ην λφκν, πξνθεηκέλνπ απηή λα ζπζηαζεί θαη  

λα απνθηήζεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα.  

 

χκθσλα κε ην παξαθάησ ζρήκα ε  

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηε ζχζηαζε ηεο  

Δ.Π.Δ είλαη ε δίπια:  

 

2.1. Πξνέγθξηζε επσλπκίαο  

 

Γηα θάζε ηχπν εηαηξίαο, εθφζνλ έρνπλ  

επηιερζεί ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο  

ηεο λέαο εηαηξίαο θαη εθφζνλ είλαη γλσζηνί ν  

ζθνπφο θαη ν ηχπνο ηεο, είλαη ζθφπηκε κία  

επίζθεςε ζην νηθείν επηκειεηήξην γηα λα  

βεβαησζείηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε επσλπκία θαη ν  

δηαθξηηηθφ ηίηινο δελ έρνπλ ήδε δνζεί ζε θάπνηα  

άιιε ΔΠΔ θαη δελ είλαη ζχκθσλα κε ηηο  

απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ (άξζξν 6, Ν. 3190/1995).  

 

  



Έλα ε επηιεγκέλε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο είλαη απνδεθηά, ζα  

ζαο δνζεί βεβαίσζε γηα ηνλ αχμνληα αξηζκφ θξάηεζεο ηεο επσλπκίαο, ν 

νπνίνο  

ηζρχεη γηα 2 κήλεο.  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε επσλπκία ε νπνία επηιέμαηε έρεη ήδε  

ρξεζηκνπνηεζεί ή δελ είλαη ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη 

λα  

επηιέμεηε λέα επσλπκία θαη λα πξνζαξκφζεηε ην ρέδην Καηαζηαηηθνχ.  

 

Σν ζηάδην απηφ ηεο Πξνέγθξηζεο Δπσλπκίαο δελ είλαη ππνρξεσηηθφ, αιιά  

θξίλεηαη ρξήζηκν αλ γίλεη πξηλ ηελ ζχληαμε θαη ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

γηα  

ηελ απνθπγή εθ ησλ πζηέξσλ κεηαβνιψλ (Παπαδάηνπ, 2004).  

 

2.2. χληαμε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ  

 

Οη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο κίαο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο  

μεθηλνχλ απφ ηε χληαμε ηνπ ρεδίνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο (βιέπε  

παξάξηεκα). Σν θαηαζηαηηθφ απνηειεί ην λνκηθφ έγγξαθν ηεο ζχζηαζεο ηεο  

εηαηξίαο, αιιά επίζεο πξνδηαγξάθεη φια ηα βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο  

ζρέζεηο ησλ κεηφρσλ, ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηε  

δηάξθεηα δσήο ηεο, αιιά θαη ηε δηάιπζή ηεο.  

 

Ζ ειάρηζηε πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα πεξηέρεηαη ζην θαηαζηαηηθφ  

πξνζδηνξίδεηαη απφ ην άξζξν 6 ηνπ λ. 3190/1995. Σν ηππηθφ ελφο 

θαηαζηαηηθνχ  

κπνξεί λα πξνζαξκνζηεί αλάινγα κε ηηο θαηά πεξίπησζε εηδηθέο ζπλζήθεο ηεο  

εηαηξείαο. (Λενληάξεο, 2003)  

 

2.3. Γηθεγνξηθφο ζχιινγνο  

 

ηε ζπλέρεηα θαη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πξέπεη λα θαηαβάιεηε ζην Γηθεγνξηθφ χιινγν  

γξακκάηην πξνείζπξαμεο γηα ην ζπκπξάηηνληα δηθεγφξν ν νπνίν ζα παξίζηαηαη  

ζηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

  



Ζ παξνπζία δηθεγφξνπ θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ΔΠΔ είλαη  

ππνρξεσηηθή απφ ην λφκν (άξζξν 42, Ν. Π. 3026/54).  

 

Σν χςνο ηνπ γξακκαηίνπ πξνείζπξαμεο γηα ηελ ακνηβή ηνπ δηθεγφξνπ  

είλαη 1% γηα ηα πξψηα πέληε εθαηνκκχξηα ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη 0,5% 

γηα  

φιν ην ππφινηπν πνζφ. Σν χςνο απηφ νξίδεηαη απφ ην άξζξν 42 ηνπ Ν.Γ.  

3026/54.  

 

2.4. πκβνιαηνγξάθνο  

 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ χζηαζεο ηεο  

ΔΠΔ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ (άξζξν 6, παξ.1 3190/1955).  

 

ην ζπκβνιαηνγξάθν πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ην ρέδην Καηαζηαηηθνχ,  

ηα ΑΦΜ ησλ κεηφρσλ θαη ηηο ηαπηφηεηέο ηνπο θαζψο θαη ην γξακκάηην  

πξνείζπξαμεο απφ ην Γηθεγνξηθφ χιινγν.  

 

Σν θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο ΔΠΔ θαη ηνλ  

δηθεγφξν, ν νπνίνο παξίζηαηαη. Οη ηδξπηέο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη λα  

ππνγξάςνπλ φινη απηνπξνζψπσο ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ κε ζπκβνιαηνγξάθν  

πιεξεμνχζην απφ άιια πξφζσπα (ζπληδξπηέο ή ηξίηνπο) πνπ ζα ππνγξάςνπλ  

αληί γηα απηνχο. Όηαλ κεηαμχ ησλ ζπληδξπηψλ ππάξρνπλ θαη λνκηθά πξφζσπα,  

απηά εμνπζηνδνηνχλ, κέζσ ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο, ηα θαηάιιεια θπζηθά  

πξφζσπα (πνπ, βάζεη θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηέηνηα  

εμνπζηνδφηεζε) γηα λα παξαζηνχλ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη λα  

ππνγξάςνπλ ην θαηαζηαηηθφ.  

 

Σν χςνο ηεο ακνηβήο ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ γηα έλα απιφ ζπκβφιαην ζε 4  

αληίγξαθα αλέξρεηαη ζε 293,5 επξψ(100.000 δξρ.) ζπλ ην 1,3% ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ (ΚΤΑ 32 126/10-3-88).  

 

  



2.5. Δπηκειεηήξην  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Ν. 2081/92, ην ππνγεγξακκέλν θαηαζηαηηθφ  

ηεο ππφ ζχζηαζε ΔΠΔ ζε δχν αληίγξαθα πξνζθνκίδεηαη ζην νηθείν  

επηκειεηήξην, καδί κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θξάηεζεο επσλπκίαο θαη κία 

αίηεζε.  

 

Σν επηκειεηήξην, εθφζνλ ειέγμεη ηελ επσλπκία θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν,  

ζεσξεί ην θαηαζηαηηθφ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο επσλπκίαο  

θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. (Λενληαξίηεο, 2006)  

 

2.6. Γ.Ο.Τ. έδξαο  

 

Μέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πξέπεη  

λα θαηαβάιεηε ζηε ΓΟΤ έδξαο ην Φφξν πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (ΦΚ), ν  

νπνίνο αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξα 17-

31,  

Ν. 1676/86). Δπίζεο, ζα πιεξψζεηε παξάβνιν Γεκνζίνπ θαη ΣΑΠΔΣ. Σν  

παξάβνιν απηφ αθνξά ηε κεηέπεηηα δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εηαηξίαο  

απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν  

 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΚ πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε δχν αληίγξαθα ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ (εθ ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη απηφ πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ην  

επηκειεηήξην) επηηαγή κε ην πξνδηαγξακκέλν πνζφ θαη δήισζε ΦΚ εηο  

δηπινχλ.  

 

Θα ζεσξεζεί ην θαηαζηαηηθνχ ζαο θαη ζα ζαο επηζηξαθνχλ ην δηπιφηππν  

θαηαβνιήο θαη ην έλα απφ ηα δχν αληίγξαθα ηεο δήισζεο ΦΚ.  

 

2.7. Σακείν λνκηθψλ θαη ηακείν πξφλνηαο δηθεγφξσλ  

 

ηε ζπλέρεηα, πξέπεη λα ζεσξήζεηε ην θαηαζηαηηθφ ζην Σακείν Ννκηθψλ  

θαη ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ, φπνπ θαηαβάιινληαη πνζά 0,5% θαη 1%  

αληίζηνηρα επί ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ αληίζηνηρα.  

 

  



2.8. Πξσηνδηθείν  

 

Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο  

πξέπεη λα θαηαζέζεηε ζην πξσηνδηθείν έδξαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζχζηαζεο 

ηεο  

ΔΠΔ. ην πξσηνδηθείν πξέπεη λα θαηαζέζεηε  

 

Γχν αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδην ΓΟΤ γηα  

ηελ θαηαβνιή ηνπ ΦΚ θαη ην νηθείν επηκειεηήξην γηα ηελ επσλπκία, 

παξάβνια  

θαη ΣΑΠΔΣ, πεξίιεςε θαηαζηαηηθνχ θαη κία αίηεζε. ηε ζπλέρεηα, εθδίδεηαη 

ε  

απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη θαηαρσξείηαη 

ζην  

Μεηξψν Δηαηξηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο.  

 

2.9. Δζληθφ ηππνγξαθείν  

 

Ζ αξκφδηα αξρή πνπ εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο  

εηαηξίαο απνζηέιιεη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαθνίλσζε πεξί ηεο ζπζηάζεσο  

ηεο εηαηξίαο πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο.  

 

2.10. Δπηκειεηήξην  

 

Δληφο δχν κελψλ απφ ηε ζχζηαζή ηεο ε εηαηξία πξέπεη λα εγγξαθεί ζην  

νηθείν επηκειεηήξην. Γηα ηελ εγγξαθή πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ 

δηθαηνινγεηηθά  

γηα ηα νπνία κπνξείηε λα πιεξνθνξεζείηε ζηα θαηά ηφπνπο επηκειεηήξηα.  

 

2.11. Γ.Ο.Τ. έδξαο  

 

Δληφο δέθα εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρή  

ηεο απφθαζεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξίαο, πξέπεη λα θάλεηε έλαξμε εξγαζηψλ ζηε  

Γ.Ο.Τ. έδξαο. ηε ζπλέρεηα, ζα πξνρσξήζεηε ζηηο απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο 

γηα  

ηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Γη' απηέο απαηηείηαη φ,ηη γηα ηηο 

Οκφξξπζκεο  

θαη επηπιένλ: δηπιφηππν είζπξαμεο ππέξ ΣΑΠΔΣ θαη ππεχζπλε δήισζε φηη κέζα  

ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ζα πξνζθνκηζζεί ην ΦΔΚ ηεο δεκνζίεπζεο.  

 

  



ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3Ο  

 

3. ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΖ ΔΠΔ  

 

3.1. χγθιεζε ζπλειεχζεσο  

 

Οη απνθάζεηο ησλ εηαίξσλ ιακβάλνληαη ζηε ζπλέιεπζε, ε νπνία είλαη ην  

αλψηαην φξγαλν δηνηθήζεσο ηεο εηαηξίαο.  

 

Ζ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηεο ΔΠΔ ζπγθαιείηε απφ ηνλ δηαρεηξηζηή ή  

ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξίαο. Ζ πξφζθιεζε πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη 

λα  

επηδνζεί απνδεδεηγκέλα ζηε δηεχζπλζε ησλ εηαίξσλ πνπ ζεκεηψλεηαη ζην  

πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 3190/55 βηβιίν εηαίξσλ, νθηψ  

ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε. ηελ πξφζθιεζε πξέπεη λα  

αλαγξάθεηαη ε εκέξα, ε ψξα θαη ν ηφπνο ηεο ζπλειεχζεσο, θαζψο θαη ηα 

ζέκαηα  

πνπ ζα ζπδεηεζνχλ (άξζξν 10 Ν.3190/55).  

 

Ο λφκνο δελ απαηηεί λα δεκνζηεπηεί ε πξφζθιεζε. Καη νχηε νξίδεη ηνλ  

ηξφπν επηδφζεσο αξθεί λα απνδεηθλχεηαη ε επίδνζε. πλεπψο, φηαλ ν εηαίξνο  

παξαιακβάλεη ηελ πξφζθιεζε αλεπηθχιαθηα θαη ππνγξάθεη γηα ηελ παξαιαβή,  

δελ γελληέηαη θαλέλα ζέκα. ε πεξίπησζε αξλήζεσο ηνπ, πξέπεη ε επίδνζε λα  

γίλεη κε δηθαζηηθφ επηκειεηή.  

 

Ζ δηαδηθαζία απηή κπνξεί λα απνθεπρζεί, εθφζνλ φινη νη εηαίξνη είλαη  

ζχκθσλνη, κε βάζε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν.3190/55, κπνξεί λα  

ζπλέιζεη ζπλέιεπζε θαη ρσξίο ηελ απνζηνιή πξνζθιήζεσλ.  

 

Ο Σφπνο ζχγθιεζεο ηεο ζπλέιεπζεο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε θαη  

φρη ππνρξεσηηθά ε έδξα ηεο εηαηξίαο φπσο ζπκβαίλεη ζηηο αλψλπκεο.  

 

Ζ ζπλέιεπζε ζπγθαιείηε ππνρξεσηηθά ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην ρξφλν,  

θαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεσο. Απηφ ζεκαίλεη 

φηη  

αλ ε ρξήζε κηαο εηαηξίαο είλαη κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ, ηφηε ε ζπλέιεπζε 

πξέπεη λα  

 

  



γίλεη έσο 31 Μαξηίνπ ηεο επφκελεο ρξήζεο. Ζ ζπλέιεπζε απηή εγθξίλεη θαη 

ηνλ  

ηζνινγηζκφ ηεο θιεηζζείζαο ρξήζεσο, νπφηε ε δήισζε εηζνδήκαηνο,  

ππνβάιιεηαη κέρξη 15 Μαΐνπ (άξζξα 101 παξ. 1 θαη 107 παξ. 1 Ν. 3190/55).  

 

Δάλ ε ζπλέιεπζε απηή δελ ζπγθιεζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζην ρξνληθφ  

δηάζηεκα ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, ε  

ζχγθιεζε κπνξεί λα γίλεη απφ θάζε εηαίξν (άξζξν 10 παξ. 3 Ν. 3190/550) κε 

ηηο  

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, δειαδή, θαηφπηλ απνθάζεσο ηνπ  

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. Γεληθφηεξα, ζχγθιεζε  

ζπλειεχζεσο κπνξεί λα δεηεζεί θαη απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο ρσξίο  

λα είλαη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξίαο, αξθεί λα ζπγθεληξψλνπλ ην έλα εηθνζηφ  

ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ αίηεζε, ε νπνία αλαθέξεη ηα ζέκαηα  

πνπ ζέιεη ε κεηνςεθία λα ζπδεηεζνχλ, ππνβάιιεηαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο  

εηαηξίαο. Αλ φκσο, απηνί δελ ζπγθαιέζνπλ ηε ζπλέιεπζε εληφο είθνζη εκεξψλ  

απφ ηελ επίδνζε ηεο αηηήζεσο, ε ζχγθιεζε ζα γίλεη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ  

Πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ζηνλ νπνίν ζα πξνζθχγνπλ νη αηηνχληεο  

εηαίξνη (άξζξν 11 Ν. 3190/55).  

 

Ζ ζπλέιεπζε πνπ ζπγθαιείηε κε αίηεζε ηεο κεηνςεθίαο νπνηεδήπνηε,  

κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε αληηθείκελν, άζρεηα αλ νη απνθάζεηο πνπ ζα  

ιεθζνχλ ζα νδεγήζνπλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ζ δηάηαμε ηνπ  

άξζξνπ 11, πνπ δίλεη ην δηθαίσκα ζηε κεηνςεθία λα δεηήζεη ζχγθιεζε ηεο  

ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, είλαη δεκνζίαο ηάμεσο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ  

επηηξέπεηαη λα πεξηιεθζεί ζην θαηαζηαηηθφ ξήηξα απαγφξεπζεο ηνπ  

δηθαηψκαηνο απηνχ.  

 

  

 

  



3.2. Αξκνδηφηεηεο πλειεχζεσο ησλ Δηαίξσλ. Λήςε Απνθάζεσλ  

 

3.2.1. Αξκνδηφηεηεο ηεο πλειεχζεσο ησλ Δηαίξσλ  

 

Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.3190/55 νξίδεη φηη ε ζπλέιεπζε  

ησλ εηαίξσλ είλαη ην αλψηαην φξγαλν ηεο ΔΠΔ θαη δηθαηνχηαη λα απνθαζίδεη 

γηα  

θάζε εηαηξηθή ππφζεζε. Οη απνθάζεηο ηεο ζπλειεχζεσο είλαη ππνρξεσηηθέο 

θαη  

γηα ηνπο απφληεο ή δηαθσλνχληεο εηαίξνπο.  

 

χκθσλα κε ηε δεχηεξε παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, ηα ζέκαηα γηα ηα  

νπνία ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη είλαη ηα εμήο:  

 

. Οη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

. Ο δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ, θαζψο θαη ε θαη ε  

απαιιαγή απηψλ απφ ηελ επζχλε (πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ άζθεζε ησλ  

θαζεθφλησλ ηνπο)  

. Ζ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο  

(ηζνινγηζκφο, ινγαξηαζκφο απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, πίλαθαο δηάζεζεο  

απνηειεζκάησλ, πξνζάξηεκα).  

. Ζ έγεξζε αγσγήο θαηά ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο ή ησλ θαη' ηδίαλ  

εηαίξσλ γηα αμηψζεηο ηεο εηαηξίαο θαη' απηψλ γηα απνδεκίσζε, πνπ  

απνξξένπλ απφ πξάμεηο ή παξαιήςεηο θαηά ηε ζχζηαζε ή θαηά ηε  

ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο.  

. Ζ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξίαο, ε ζπγρψλεπζε, ε δηάιπζε θαη ν  

δηνξηζκφο ή ε αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ. (Λενληάξεο, 2003)  

 

 

3.2.2. Λήςε απνθάζεσλ-δηθαίσκα ςήθνπ  

 

Κάζε εηαίξνο έρεη ηφζεο ςήθνπο, φζα εηαηξηθά κεξίδηα δηαζέηεη ζην  

θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. Σα κεξίδηα εθάζηνπ εηαίξνπ αλαγξάθνληαη ζην  

θαηαζηαηηθφ, αιιά θαη ζηε κεξίδα ηνπ ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ.  

 

  



Σν δηθαίσκα ςήθνπ δελ κπνξεί λα αζθεζεί απφ ηνλ εηαίξν, φηαλ  

πξφθεηηαη λα ιεθζεί απφθαζε αλαθεξφκελε ζηελ απαιιαγή ηνπ απφ ηελ επζχλε  

ή ηελ έγεξζε αγσγήο θαη' απηνχ γηα πξάμεηο ή παξαιήςεηο ηνπ, δηαθνξεηηθά 

ε  

απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο κπνξεί λα πξνζβιεζεί, αλεμάξηεηα αλ ρσξίο ηελ  

ςήθν ηνπ εηαίξνπ απηνχ ζα ζρεκαηηδφηαλ ε θαηά λφκσλ πιεηνςεθία.  

 

Οη απνθάζεηο ηεο ζπλειεχζεσο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία κεγαιχηεξε  

απφ ην κηζφ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ πεξηζζφηεξν απφ  

ην κηζφ νιφθιεξνπ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Ζ πιεηνςεθία απηή είλαη απιή  

πιεηνςεθία, αιιά ζπγρξφλσο είλαη θαη δηθπήο. Απαηηεί, ζσξεπηηθά, ηφζν  

πιεηνςεθία θεθαιψλ (εηαίξσλ), φζν θαη πιεηνςεθία θεθαιαίνπ (εηαηξηθψλ  

κεξηδίσλ). Ζ αλσηέξσ απιή πιεηνςεθία αξθεί, εθφζνλ απφ άιιεο δηαηάμεηο 

ηνπ  

Ν.3190/55 δελ απαηηείηαη δηαθνξεηηθή πιεηνςεθία.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα κεησζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ (απαγφξεπζε  

εμφδνπ ή κεηαβηβάζεσο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, κείσζε πνζνζηψλ ζπκκεηνρήο ζηα  

θέξδε) απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ.  

 

Α) Οη απνθάζεηο γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ιακβάλνληαη κε  

πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  

(Άξζξν 38 Ν.3190/55). Οκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ απαηηείηαη γηα ηα  

εμήο: α) Μεηαβνιή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο.  

 

Β) Δπαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαίξσλ ή ηεο επζχλεο απηψλ,  

θαζψο κείσζε ησλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαησκάησλ απηψλ, εθηφο αλ αιιηψο  

νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν. Απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο πνπ επηθέξεη αχμεζε ησλ  

ππνρξεψζεσλ ησλ εηαίξσλ, εάλ δελ ιεθζεί νκφθσλα, είλαη αθπξψζηκε ζην  

δηθαζηήξην. Σέηνηα απφθαζε είλαη θαη εθείλε κε ηελ νπνία παξέρεηαη ζηνπο  

δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξίαο έθηαθηε ακνηβή, πέξαλ ηεο ζπλήζνπο, γηαηί έηζη  

επέξρεηαη κείσζε ησλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαησκάησλ ησλ εηαίξσλ θαη  

επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ απηψλ.  

 

  



Γεληθά νη απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κπνξνχλ λα πξνζβιεζνχλ  

θαη λα θεξπρζνχλ άθπξεο, ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο  

ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 ηνπ Ν. 3190/55, ζε πεξίπησζε πνπ ειήθζεζαλ θαηά  

παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Όκσο νη απνθάζεηο απηέο κπνξνχλ λα  

θεξπρζνχλ άθπξεο κφλν κε δηθαζηηθή απφθαζε. Ζ αγσγή γηα ηελ αθχξσζε ηνπο  

ζηξέθεηαη θαηά ηεο εηαηξίαο θαη αζθείηαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ  

εκεξνκελία πνπ ειήθζεζαλ.  

 

3.2.2. Δπζχλε εηαίξνπ  

 

Ο εηαίξνο ηεο ΔΠΔ έρεη επζχλε θαη ελδερνκέλσο ζα θιεζεί λα θαηαβάιεη  

απνδεκίσζε ζε θάζε βιαπηφκελν απφ πξάμεηο ή παξαιήςεηο απηνχ θαηά ηε  

ζχζηαζε ή ηε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. Απηφ πξνθχπηεη απφ ηε δηαηχπσζε ηεο  

δηαηάμεσο ηεο πεξηπηψζεσο δ' ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 

3190/55.  

Απφθαζε γηα έγεξζε αγσγήο θαηά εηαίξνπ γηα ην ιφγν απηφ ή γηα απαιιαγή 

ηνπ  

απφ ηελ παξαπάλσ επζχλε ζα ιάβεη ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο.  

Αιιά ζηε ζπλέιεπζε πνπ ζα ζπδεηεζεί ηέηνην ζέκα δελ κπνξεί λα ςεθίζεη 

(γηα  

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα) ν εηαίξνο γηα ηνλ νπνίν δεηείηαη ε ιήςε ζρεηηθήο  

απνθάζεσο.  

 

Να δηεπθξηληζηεί εδψ φηη, θαηά ηνλ λφκν, γηα ηα εηαηξηθά ρξέε επζχλεηαη  

ε ΔΠΔ θαη φρη νη εηαίξνη. Ζ επζχλε ηνπ εηαίξνπ ηελ νπνία ζεκεηψλεη ε  

παξαπάλσ δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν. 3190/55, αθνξά εμαηξεηηθέο  

πεξηπηψζεηο, φπσο: Δπζχλε ηνπ ππαίηηνπ γηα ηελ αθπξφηεηα ηεο εηαηξίαο 

εηαίξνπ  

απέλαληη ζηνπο ηξίηνπο θαη ζε νιφθιεξν γηα ηε δεκηά πνπ ππέζηεζαλ απηνί 

απφ  

ηελ αθπξφηεηα.  

 

Τπφςε θαη ε πεξίπησζε δαλεηνδνηήζεσο ηεο ΔΠΔ απφ ηνπο εηαίξνπο  

απηήο. Αλ ε εηαηξία αδπλαηεί λα εμνθιήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνο ηνπο  

ηξίηνπο, ηφηε δελ κπνξεί λα επηζηέςεη ηα δάλεηα πνπ έρεη ιάβεη απφ ηνπο  

εηαίξνπο ηεο. Έρνπκε, δειαδή, εδψ επέθηαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ 

ηεο  

 

  



εηαηξίαο ζηνπο εηαίξνπο απηήο- θαη' εμαίξεζε ηεο γεληθήο αξρήο πνπ ηζρχεη 

ζηηο  

ΔΠΔ.  

 

3.3. Μεηαβίβαζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

 

3.3.1. Μεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ηεο ΔΠΔ ελ δσή  

 

Ζ αηηία ηεο «ελ δσή» κεηαβηβάζεσο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ είλαη, ζπλήζσο, ε  

πψιεζε, αιιά δελ απνθιείεηαη θαη άιιε αηηία (φπσο δσξεά, αληαιιαγή θιπ).  

Μφλνλ ε ιφγσ ζπζηάζεσο πξνίθαο κεηαβίβαζε δελ ηζρχεη πιένλ, αθνχ κε ην  

λφκν 1329/83 θαηαξγήζεθε ν ζεζκφο ηεο πξνίθαο.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 28 παξ. 3 ηνπ Ν. 3190/55, ε κεηαβίβαζε ησλ  

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο ΔΠΔ γίλεηαη κφλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζε  

αληίζεζε κε ηε κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ  

(νκνξξχζκσλ, εηεξνξξχζκσλ) πνπ κπνξεί λα γίλεη θαη κε ηδησηηθφ έγγξαθν.  

Δπίζεο, ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηεο ΔΠΔ, ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ 

κε  

ηίηινπο, δελ είλαη δπλαηφλ λα κεηαβηβαζηνχλ φπσο νη κεηνρέο ζηηο αλψλπκεο  

εηαηξίεο, δειαδή, κε απιή κεηαβίβαζε ηεο (λνκήο) απηψλ.  

 

Ζ κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο ΔΠΔ επηηξέπεηαη. Όκσο ζην  

θαηαζηαηηθφ, κπνξεί λα νξηζηεί φηη ε κεηαβίβαζε «ελ δσή» ηνπ εηαηξηθνχ  

κεξηδίνπ επηηξέπεηαη κφλν ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη θπξίσο φηη «επί 

ίζνηο  

φξνηο» πξνηηκνχληαη νη εηαίξνη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, φηαλ ην 

δηθαίσκα  

πξνηηκήζεσο αζθείηαη απφ πεξηζζφηεξνπο εηαίξνπο, ζπληξέρνπλ φινη θαηά  

ιφγνλ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην εηαηξηθφ θεθάιαην (άξζξν 29 παξ. 2 ηνπ Ν.  

3190/55). Σν θαηαζηαηηθφ, επίζεο, κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη φξν, ζχκθσλα 

κε  

ηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη παληειψο ε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.  

(Παπαδάηνπ, 2004)  

 

Οη παξαπάλσ πεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

κπνξεί λα πξνβιέπνληαη ζην αξρηθφ θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ ή λα πεξηιεθζνχλ ζε  

 

  



κειινληηθή νκφθσλε ζπκθσλία ησλ εηαίξσλ (θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ). Με φκνηα ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κπνξεί λα  

απαιεηθζνχλ παξφκνηνη πεξηνξηζκνί πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην αξρηθφ  

θαηαζηαηηθφ.  

 

Γελ ππάξρεη ππνρξέσζε απφ ην λφκν γηα ηε κεηαβίβαζε εθ κέξνπο ελφο  

εηαίξνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ησλ νπνίσλ απηφο είλαη θχξηνο,  

αιιά επηηξέπεηαη ε ηκεκαηηθή κεηαβίβαζε απηψλ θαη κάιηζηα ζε δηαθνξεηηθά  

πξφζσπα. ε φιεο απηέο ηηο πεξηπηψζεηο κεηαβάιιεηαη ε ζχλζεζε ησλ εηαίξσλ  

(πξφζσπα) θαη επέξρεηαη ε δηάζπαζε ηεο πξνεγνχκελεο θεθαιαηνπρηθήο  

πιεηνςεθίαο. Όια απηά, φκσο, ζπκβαίλνπλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε φισλ ησλ  

εηαίξσλ ή ηεο πιεηνςεθίαο απηψλ (αλάινγα κε ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ)  

πνπ δηαηππψλεηαη ζην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ  

κεξηδίσλ (θαη πνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ). Μέινο ηεο ΔΠΔ  

κπνξεί λα είλαη θαη λνκηθφ πξφζσπν (άιιε ΔΠΔ ή αλψλπκε ή νκφξξπζκε ή  

εηεξφξξπζκε εηαηξία θιπ). πλεπψο, έλα λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί, επίζεο, λα  

απνθηήζεη εηαηξηθά κεξίδηα ηεο ΔΠΔ κε κεηαβίβαζε, φπσο θαη έλα θπζηθφ. 

Γελ  

επηηξέπεηαη, φκσο, ζε θακηά πεξίπησζε ε ΔΠΔ λα απνθηήζεη ηα δηθά ηεο  

εηαηξηθά κεξίδηα (άξζξν 28 παξ. 4 Ν.3190/55).  

 

ε πεξίπησζε κεηαβίβαζεο εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ΔΠΔ, εθαξκφδνληαη νη  

δηαηάμεηο πεξί εθρσξήζεσο ηνπ Α.Κ. Έηζη ν κεηαβηβάζαο επζχλεηαη έλαληη  

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηαβίβαζε θαηά ηηο πεξί εθρσξήζεσο 

δηαηάμεηο,  

αιιά δελ απνθιείεηαη θαη επζχλε απφ αδηθνπξαμία ή αδηθαηνιφγεην 

πινπηηζκφ.  

 

3.2.3. Μεηαβίβαζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ αηηία ζαλάηνπ  

 

ην θαηαζηαηηθφ δελ επηηξέπεηαη λα πεξηιεθζεί δηάηαμε πνπ λα  

απαγνξεχεη ηε κεηαβίβαζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ιφγσ ζαλάηνπ (άξζξν 29 

παξ.  

1 Ν. 3190/55). Μπνξεί λα νξηζζεί, φκσο, φηη ζηελ πεξίπησζε ζαλάηνπ 

θάπνηνπ  

εηαίξνπ ηεο ΔΠΔ ην κεξίδην ηνπ ζα εμαγνξάδεηαη απφ πξφζσπν ππνδεηθλπφκελν  

 

  



απφ ηελ εηαηξία. Ζ εμαγνξά ζα γίλεηαη ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία, ε νπνία  

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ. Ζ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ  

Πξσηνδηθψλ επηηξέπεηαη λα εθεζηβιεζεί ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ Δθεηψλ, εληφο  

κελφο απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο.  

 

Ζ ππφδεημε ηεο εηαηξίαο (πεξί ηνπ πξνζψπνπ πνπ ζα εμαγνξάζεη ην  

κεξίδην ηνπ ζαλφληνο εηαίξνπ) κπνξεί λα γίλεη εληφο κελφο απφ ηελ εγγξαθή 

ηεο  

αηηία ζαλάηνπ κεηαβηβάζεσο ζην βηβιίν εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο. Σνχην γίλεηαη 

κε  

δήισζε ηεο εηαηξίαο πξνο ηνλ ή ηνπο θιεξνλφκνπο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη 

θαη  

ζηνπο εηαίξνπο πνπ έρνπλ δηθαίσκα πξνηηκήζεσο ζηελ εμαγνξά.  

 

Ζ κεηαβίβαζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ηεο ΔΠΔ ιφγσ ζαλάηνπ κπνξεί λα  

επέιζεη κε δχν ηξφπνπο: Δμ αδηαζέηνπ ή κε δηαζήθε.  

 

Γηα ηε λνκηκνπνίεζε ησλ θιεξνλφκσλ πξέπεη λα γίλεη ζρεηηθή εγγξαθή  

ζηε κεξίδα ηνπ ζαλφληνο ζην βηβιίν εηαίξσλ, ην νπνίν ηεξεί ε ΔΠΔ θαη 

είλαη  

ζεσξεκέλν απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ. Ζ εγγξαθή γίλεηαη αθνχ νη θιεξνλφκνη  

πξνζθνκίζνπλ ιεμηαξρηθή πξάμε ζαλάηνπ θαη θιεξνλνκεηήξην, εθφζνλ έρεη  

εθδνζεί. Δάλ δελ έρεη εθδνζεί θιεξνλνκεηήξην ρξεηάδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηεο  

δεκνηηθήο ή θνηλνηηθήο αξρήο γηα ηνπο εγγχηεξνπο ζπγγελείο ηνπ 

απνβηψζαληνο  

θαη πηζηνπνηεηηθφ κε πξνζβνιήο ηνπ θιεξνλνκηθνχ δηθαηψκαηνο ή ηεο 

δηαζήθεο  

πνπ εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν.  

 

Δάλ ππάξρεη δηαζήθε ηνπ απνβηψζαληνο εηαίξνπ, ππνβάιιεηαη θαη  

αληίγξαθν απηήο, εάλ δελ ππάξρεη δηαζήθε ρξεηάδεηαη πηζηνπνηεηηθνχ ηνπ  

νηθείνπ πξσηνδηθείνπ πεξί κε δεκνζηεχζεσο δηαζήθεο. Δθφζνλ ππάξμνπλ  

δηαθσλίεο θαη ακθηζβεηήζεηο σο πξνο ηνπο θιεξνλφκνπο, ζα απνθαλζεί ην  

αξκφδην δηθαζηήξην.  

 

Με ηε θξνληίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο δεκνζηεχεηαη ζην ηεχρνο  

αλσλχκσλ εηαηξηψλ θαη εηαηξηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο Δθεκεξίδαο ηεο  

 

  



Κπβεξλήζεσο αλαθνίλσζε πεξί ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ  

απνβηψζαληνο εηαίξνπ. (Παπαδάηνπ, 2004)  

 

3.2.4. Γηαδηθαζία κεηαβηβάζεσο εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ΔΠΔ  

 

3.2.4.1. Απφθαζε ζπλειεχζεσο εηαίξσλ  

 

Ζ δηαδηθαζία κεηαβηβάζεσο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ «ελ  

δσή» αξρίδεη κε ηε ζχγθιεζε (ζπλήζσο έθηαθηεο) ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ,  

ζηελ νπνία ζα ιεθζεί απφθαζε γηα ηε κεηαβίβαζε. Ζ απφθαζε ησλ εηαίξσλ  

(πνπ ζα αλαθέξεη θαη ην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν πξνο ην νπνίν ζα γίλεη ε  

κεηαβίβαζε) πξέπεη λα ιεθζεί κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ  

ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ λα εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ φινπ  

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξν 38 παξ. 1 Ν. 3190/55). Πεξηερφκελν ηεο  

απνθάζεσο απηήο ησλ εηαίξσλ είλαη ε παξνρή άδεηαο γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ  

ζπγθεθξηκέλσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.  

 

Δάλ ζην θαηαζηαηηθφ πεξηιακβάλεηαη δηάηαμε πνπ απαγνξεχεη ηε  

κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, απαηηείηαη πξνεγνπκέλσο ηξνπνπνίεζε 

ηεο  

απαγνξεπηηθήο δηαηάμεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Όκσο γηα λα γίλεη κία ηέηνηα  

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ (πνπ πεξηέρεη κείσζε ησλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

δηθαησκάησλ ησλ εηαίξσλ) απαηηείηαη νκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ  

(άξζξν 38 παξ. 3 Ν.3190/55). (Λενληάξεο, 2003)  

 

3.2.4.2. Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ  

 

Κάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΔ πξέπεη λα γίλεη ελψπηνλ  

ζπκβνιαηνγξάθνπ. Γηα ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ ηεο  

κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πξνζθνκίδεηαη ζην ζπκβνιαηνγξάθν  

πξαθηηθφ ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ ζηελ νπνία πάξζεθε απφθαζε ηεο  

κεηαβηβάζεσο, θπξσκέλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο.  

 

  



ην ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ηεο κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ  

κεξηδίσλ ηεο ΔΠΔ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη νπσζδήπνηε: ην φλνκα, ην  

επάγγεικα, ε θαηνηθία θαη ε ηζαγέλεηα ηνπ πξνζψπνπ πξνο ην νπνίν γίλεηαη 

ε  

κεηαβίβαζε. Έλαληη ηεο εηαηξίαο, ε κεηαβίβαζε επάγεηαη απνηέιεζκα απφ ηε  

ζηηγκή πνπ ζα γίλεη ε εγγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο ζην  

βηβιίν ησλ εηαίξσλ. Ζ εγγξαθή γίλεηαη θαηφπηλ πξνζθνκίζεσο αληηγξάθνπ ηνπ  

άλσ ζπκβνιαίνπ απφ απηφλ πνπ κεηαβηβάδεη ηα εηαηξηθά κεξίδηα ή απφ 

εθείλνλ  

πξνο ηνλ νπνίν έγηλε ε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (άξζξν 28 παξ. 3 

Ν.  

3190/55).  

 

Ζ ακνηβή ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ είλαη αλάινγε κε ηα θχιια ηεο  

ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο θαη ηα ρνξεγνχκελα θπξσκέλα αληίγξαθα. ' απηήλ  

πεξηιακβάλεηαη θαη εηζθνξά ππέξ Σακείνπ Ννκηθψλ 1,30% επί ηεο αμίαο ηνπ  

κεηαβηβαδφκελνπ κεξηδίνπ - πέξαλ εθείλεο πνζνζηνχ 0.50% πνπ πιεξψλεηαη  

θαηά ηε ζθξάγηζε (ζεψξεζε) ηνπ ηξνπνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ.  

 

3.2.4.3. Δπηκειεηήξην  

 

Θεψξεζε θαη απφ ην νηθείν επηκειεηήξην ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο  

κεηαβίβαζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ (πνπ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ) απαηηείηαη, κεηά ην λφκν 2081/92, ζε πεξίπησζε πνπ αιιάμεη 

θαη  

ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο.  

 

3.2.4.4. Γεκνζίεπζε πεξηιήςεσο ζην Φ.Δ.Κ.  

 

Πεξίιεςε ηεο πξάμεσο κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γηα ηε δεκνζίεπζε απαηηείηαη  

παξάβνιν απφ Γ.Ο.Τ. χςνπο 117 επξψ θαη γξακκάηην εηζπξάμεσο δηθαησκάησλ  

ππέξ Σ.Α.Π.Δ.Σ. απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν.  

 

  



3.2.4.5. Μεηαβνιή ζηελ εθνξία  

 

Σν ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν κεηαβηβάζεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

πξνζθνκίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ. Ο. Τ. ε νπνία πξνβαίλεη ζηε ζεψξεζε απηνχ,  

ρσξίο λα θαηαβιεζεί θαλέλα ηέινο. Σν ζπκβφιαην ππνβάιιεηαη ζε δχν  

αληίγξαθα, απφ ηα νπνία ην έλα θξαηεί ε αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ζην αξρείν ηεο θαη 

ην  

άιιν επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθνκίζαληα, ζεσξεκέλν. Μεηά ηε ζεψξεζε ηνπ  

πξνζθνκίδεηαη ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ γηα  

ζεψξεζε θαη είζπξαμε ησλ λνκίκσλ δηθαησκάησλ ηνπο 0,5% θαη 1% αληίζηνηρα,  

επί ηεο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Δπίζεο πξνζθνκίδεηαη ζην νηθείν  

Δπηκειεηήξην γηα ηε ζρεηηθή ζεψξεζε.  

 

Ζ ππεξαμία πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη θαηά ηε κεηαβίβαζε ηνπ κεξηδίνπ  

(δηαθνξά κεηαμχ αμίαο θηήζεσο θαη αμίαο κεηαβηβάζεσο) θνξνινγείηαη κε  

ζπληειεζηή 20% .  

 

3.3. Καηάζρεζε εηαηξηθνχ κεξηδίνπ  

 

Σν άξζξν 30 ηνπ Ν. 3190/55 αλαθέξεηαη ζηελ θαηάζρεζε ηνπ εηαηξηθνχ  

κεξηδίνπ, πνπ θαηά ην άξζξν απηφ επηηξέπεηαη κφλν κε άδεηα ηνπ 

δηθαζηεξίνπ.  

Μεηά ηελ ηζρχ ηνπ λένπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο (Π.Γ.503/85), ε  

δηαδηθαζία θαηαζρέζεσο γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα άξζξα 1022-1033 απηνχ.  

 

3.4. Έμνδνο θαη απνθιεηζκφο εηαίξνπ απφ ηελ εηαηξία  

 

Πεξίπησζε 1 - Έμνδνο εηαίξνπ - πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ  

 

χκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Ν. 3190/55 ην θαηαζηαηηθφ  

ηεο ΔΠΔ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο δηαηάμεηο πνπ λα ξπζκίδνπλ ην δηθαίσκα  

θάζε εηαίξνπ λα εμέιζεη απφ ηελ εηαηξία ππφ νξηζκέλεο πξνυπνζέζεηο. Απηφ  

θπζηθά ζεκαίλεη φηη θαηά ηε ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθφ κπνξνχλ λα κπνπλ  

δηθιείδεο πνπ ζα πξνζηαηεχνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηεο εηαηξίαο θαη ηνπ θάζε  

εηαίξνπ ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.  

 

  



Έηζη εθφζνλ θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο ζειήζεη λα απνρσξήζεη απφ ηελ  

εηαηξία, ζην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζαθψο ε δηαδηθαζία  

απνρσξήζεσο ηνπ εηαίξνπ, κεηά ηελ νπνία ε εηαηξία ζα ζπλερίδεηαη κεηαμχ 

ησλ  

ππνινίπσλ εηαίξσλ. Δηδηθφηεξα πξέπεη λα πεξηγξάθνληαη ν ηξφπνο αζθήζεσο  

ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ απφ ηνλ θάζε εηαίξν, φιεο νη δπλαηέο πεξηπηψζεηο 

πνπ ζα  

αθνινπζήζνπλ ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ εηαηξία θαη ε θαηαβνιή ηεο 

αμίαο  

ηεο εηαηξηθήο κεξίδαο απφ ηελ εηαηξία ζηνλ απνρσξνχληα εηαίξν. Ο εηαίξνο 

πνπ  

κεηαβηβάδεη ηε κεξίδα ηνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη ηελ πξαγκαηηθή αμία απηήο, 

ε  

νπνία βξίζθεηαη βάζεη απνγξαθήο θαη ηζνινγηζκνχ, πνπ ζπληάζζεηαη ηε 

ζηηγκή  

ηεο κεηαβηβάζεσο θαη πξνζδηνξηζκνχ ηεο θαζαξήο ζέζεσο ηεο εηαηξίαο.  

πλππνινγίδνληαη ε Φήκε θαη Πειαηεία ηεο εηαηξίαο θαη άιια άπια αγαζά, 

φπσο  

επξεζηηερλίεο θαη δηθαηψκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. (Παπαδάηνπ, 2004)  

 

Πεξίπησζε 2 - Έμνδνο εηαίξνπ ρσξίο πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ  

 

ε πεξίπησζε πνπ ζην θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεηαη ε απνρψξεζε  

θάπνηνπ εηαίξνπ, ηφηε ν εηαίξνο πνπ επηζπκεί λα θχγεη απφ ηελ εηαηξία 

δεηεί απφ  

ην δηθαζηήξην λα ηνπ επηηξέςεη λα απνρσξήζεη. Φπζηθά, ν λφκνο, γηα λα  

ρνξεγήζεη δηθαζηηθή άδεηα απαηηεί λα ππάξρεη πνιχ ζνβαξφο ιφγνο.  

 

Πεξίπησζε 3 - Απνθιεηζκφο εηαίξνπ απφ ηελ εηαηξία  

 

Μεηά απφ αίηεζε θάζε εηαίξνπ ή δηαρεηξηζηή, εάλ θπζηθά δηαηξέρεη  

ζνβαξφο ιφγνο, κπνξεί κε δηθαζηηθή απφθαζε λα απνθιείζεη νπνηνδήπνηε  

εηαίξν. Γηα ηνλ απνθιεηζκφ εηαίξνπ απφ ηελ ΔΠΔ απαηηείηαη χπαξμε 

ζπνπδαίνπ  

ιφγνπ, απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ θαηά ηε ζπλήζε πιεηνςεθία- 

εθηφο αλ ην θαηαζηαηηθφ απαηηεί κεγαιχηεξε πιεηνςεθία- θαη απφθαζε ηνπ  

δηθαζηεξίνπ. Ζ αμίσζε ηνπ εμεξρφκελνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν εηαίξνπ ΔΠΔ γηα  

θαηαβνιή ζ' απηφλ απφ ηελ εηαηξία ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ 

δελ  

είλαη δηθαζηηθά επηδηψμηκε, εάλ πξνεγνπκέλσο δελ ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο 

ηνπ  

ησλ άξζξσλ 41 θαη 42 ηνπ Ν. 3190/55  

 

  



Καη ζηηο ηξεηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηζρχνπλ ηα παξαθάησ:  

 

Οη θαηά νπνηνδήπνηε ηξφπν εμεξρφκελνη ή απνθιεηφκελνη εηαίξνη έρνπλ  

απαίηεζε θαηά ηεο εηαηξίαο λα ηνπο θαηαβιεζεί ε αμία ηεο κεξίδαο 

ζπκκεηνρήο  

ηνπο. Ζ θαηαβνιή ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ εμεξρφκελνπ εηαίξνπ  

ζπλεπάγεηαη πάληνηε ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, εθηφο θαη αλ 

αγνξάζεη  

ην κεξίδην ηνπ θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο ή θάπνηνο ηξίηνο. Γελ 

επηηξέπεηαη  

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θάησ ησλ 4.500 €. Ζ αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο  

θαηαβάιιεηαη απφ ηελ εηαηξία, ηεο νπνίαο ε πεξηνπζία κεηψλεηαη αλάινγα. Ο  

ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηεο αμίαο απηήο κπνξεί λα έρεη ζπκθσλεζεί θαη λα  

πεξηιακβάλεηαη ζην θαηαζηαηηθφ. ε άιιεο πεξηπηψζεηο, πξνβιεπφκελεο  

κάιηζηα θαη απφ ην λφκν, ηελ αμία πξνζδηνξίδεη ην αξκφδην δηθαζηήξην θαηά 

ηε  

δηαδηθαζία ησλ αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ ππφθεηηαη ζε  

έλδηθα κέζα.  

 

Ζ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ αθνινπζεί ηελ εθ κέξνπο ηεο  

εηαηξίαο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ εμεξρφκελνπ ή  

απνθιεηφκελνπ εηαίξνπ, ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Αιιά θαη 

ζηελ  

πεξίπησζε πνπ ηελ αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο θαηαβάιιεη άιιν ή άιια  

πξφζσπα (εηαίξνη ή ηξίηνη) θαη γίλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηε κείσζε θαη 

ηζφπνζε  

αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, πάιη έρνπκε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

 

Όηαλ γίλεηαη, ζπλέπεηα ηεο θαηαβνιήο ηεο αμίαο ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο,  

πξαγκαηηθή κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ  

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ αλάινγα. Π.ρ. ζε κία ΔΠΔ κε εηαηξηθφ θεθάιαην 100.000 

€  

κεηέρνπλ 5 εηαίξνη θαη ν θαζέλαο ηνπο έρεη 500 εηαηξηθά κεξίδηα πνπ 

θνζηίδνπλ  

40 € ην θαζέλα. Δάλ θχγεη εζειεκέλα ή αλ δησρζεί θάπνηνο εηαίξνο απφ ηελ  

εηαηξία θαη δελ αγνξάζεη θαλείο ηα κεξίδηα ηνπ, ηφηε ηα εηαηξηθά κεξίδηα 

ηεο  

εηαηξίαο κεηψλνληαη ζηα 2000 θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην ζηα 80.000€  

 

  



3.5. πκπιεξσκαηηθέο Δηζθνξέο Δηαίξσλ  

 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ επηηξέπεηαη λα πεξηιεθζεί δηάηαμε πεξί  

θαηαβνιήο ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ απφ ηνπο εηαίξνπο, πέξαλ ησλ κεξηδίσλ  

απηψλ, κε ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο (Παπαδάηνπ, 2004):  

 

Α) ζηε ζρεηηθή δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα πξνβιέπεηαη φηη ε απφθαζε  

ησλ εηαίξσλ γηα θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθψλ εηζθνξψλ ζα ιακβάλεηαη κε ηελ  

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 38 παξ. 1 ηνπ Ν. 390/55 (πιεηνςεθία ηξηψλ ηεηάξησλ  

ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, εθπξνζσπνχλησλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ φινπ  

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ).  

 

Β) νη ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο επηηξέπεηαη λα γίλνπλ κφλν πξνο  

θάιπςε δεκηψλ, πνπ βεβαηψζεθαλ ζηνλ ζπληαρζέληα απφ ηελ εηαηξία  

ηζνινγηζκφ.  

 

Γ) ζην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα ππάξρεη δηάηαμε πνπ λα νξίδεη ην χςνο  

κέρξη ην νπνίν επηηξέπεηαη λα θηάζνπλ νη ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο θαη ην  

νπνίν δελ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην αξρηθφ χςνο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο θαηαβάιινληαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο  

θαη είλαη αλάινγεο κε ην χςνο ηεο εηζθνξάο ηνπο. Ζ θαηαβνιή δελ κπνξεί λα  

γίλεη κε ζπκςεθηζκφ ππνρξεψζεσο πνπ ελδέρεηαη λα έρεη ε εηαηξία πξνο ηνλ  

εηαίξν. Ζ πξνζεζκία θαηαβνιήο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο είλαη έλαο  

κήλαο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ησλ εηαίξσλ απφ ηελ εηαηξία.  

 

ε πεξίπησζε άξλεζεο θάπνηνπ εηαίξνπ λα αληαπεμέιζεη ζηελ ππνρξέσζε  

ηνπ απηή, ε εηαηξία, θαζψο θαη θάζε εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο έρεη ην 

δηθαίσκα λα  

δεηήζεη απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην λα δηαηάμεη ηελ απνβνιή ηνπ αξλνχκελνπ 

λα  

ζπκκνξθσζεί εηαίξνπ θαη ηελ εθπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπ κεξηδίνπ γηα  

ινγαξηαζκφ ηνπ ίδηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ πνπιεζεί ην κεξίδην ηνπ, αλ 

ηα  

ρξήκαηα πνπ ζα εηζπξαρζνχλ, κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ ζρεηηθψλ εμφδσλ, είλαη  

 

  



ιηγφηεξα απφ ηελ νθεηιφκελε εηζθνξά, ν απνθιεηφκελνο εηαίξνο είλαη  

ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιεη ηε δηαθνξά. ε αληίζεηε πεξίπησζε, αλ δειαδή ηα  

ρξήκαηα πνπ ζα εηζπξαρζνχλ είλαη πεξηζζφηεξα απφ ηελ νθεηιή ηνπ, ε 

δηαθνξά  

απηή απνδίδεηαη ζηνλ απνθιεηφκελν εηαίξν. Δθείλνο πνπ απέθηεζε ηα 

εηαηξηθά  

κεξίδηα δελ ππνρξενχηαη ζε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο.  

 

Ζ εηζθνξά απηή πξννξίδεηαη γηα ηελ θάιπςε δεκηάο πνπ ήδε εκθαλίδεηαη  

ζηνλ ηζνινγηζκφ, άξα ζα είλαη ρξεσκέλε ζην ινγαξηαζκφ 42.01 «Τπφινηπν  

δεκηψλ ρξήζεσο εηο λέν» ή 42.02 «Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ», ν  

ινγαξηαζκφο ν νπνίνο ζα ζπγθεληξψζεη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο, ζεσξνχκελνο  

αληίζεηνο ησλ παξαπάλσ, κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί σο δεπηεξνβάζκηνο ηνπ 42,  

έζησ 42.90. Δπίζεο νη ινγαξηαζκνί θαιχςεσο ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο,  

κε πξνβιεπφκελνη ζην ΔΓΛ, ζα πξέπεη λα αλνηρζνχλ θάησ απφ ην ινγαξηαζκφ  

33 «Υξεψζηεο Γηάθνξνη». Πξνηείλνπκε ηε δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ελφο  

απφ ηνπο θελνχο δεπηεξνβάζκηνπο 32.92 - 32.94, νπνίνο ζα πάξεη ηίηιν 

«Δηαίξνη,  

ινγ/ζκφο ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο» θαη ζα αλαιχεηαη ζε ηξηηνβάζκηνπο θαηά  

εηαίξν. (Λενληάξεο, 2003)  

 

Παξάδεηγκα  

 

Έζησ φηη ε ΑΛΦΑ ΔΠΔ κε θεθάιαην 90.000 €, 1000 εηαηξηθά κεξίδηα θαη  

ηηκή κεξηδίνπ 90€, θαηέρεηαη απφ:  

 

Σνλ εηαίξν Α πνπ έρεη 500 εηαηξηθά κεξίδηα  

 

Σνλ εηαίξν Β πνπ έρεη 250 εηαηξηθά κεξίδηα  

 

Καη ηνλ εηαίξν Γ πνπ έρεη 250 εηαηξηθά κεξίδηα  

 

Ζ εηαηξία απνθαζίδεη ηελ επηβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο χςνπο  

10.000 € γηα ηελ θάιπςε ηζφπνζεο δεκηάο πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ. 

Ζ  

 

  



εηζθνξά απηή ζα θαηαλεκεζεί ζηνπο εηαίξνπο κε βάζε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην  

εηαηξηθφ θεθάιαην, Γειαδή,  

 

Ο Α ζα εηζθέξεη: 10.000 € x 500/1000 = 5000  

 

Ο Β ζα εηζθέξεη: 10.000 € x 250/1000 = 2500  

 

Ο Γ ζα εηζθέξεη: 10.000 € x 250/1000 = 2500  

 

10.000€  

 

  

 

33.92 Δηαίξνη ινγ. ζπκπιεξσκ. Δηζθνξάο 10.000€  

 

33.92.00 Δηαίξνο Α, ινγ. πκπι. Δηζθνξάο 5.000  

 

33.92.01 Δηαίξνο Β, ινγ. πκπι. Δηζθνξάο 2.500  

 

33.92.02 Δηαίξνο Γ, ινγ. πκπι. Δηζθνξάο 2.500  

 

42.90 πκπιεξσκαηηθή Δηζθνξά 10.000€  

 

  

 

38.00 Σακείν 10.000€  

 

33.92 Δηαίξνη ινγ. ζπκπιεξσκ. Δηζθνξάο 10.000€  

 

33.92.00 Δηαίξνο Α 5.000  

 

33.92.01 Δηαίξνο Β 2.500  

 

33.92.02 Δηαίξνο Γ 2.500  

 

  

 

  

 

  



42.90 πκπιεξσκαηηθή Δηζθνξά 10.000€  

 

42.02 Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγ. Υξήζεσλ 10.000€  

 

Κάιπςε Εεκηάο ηζνινγηζκνχ  

 

  

 

Αλ ππνζέζνπκε φηη ν εηαίξνο Γ, δελ θαηέβαιε ηελ εηζθνξά ηνπ θαη  

πνπιήζεθαλ ηα εηαηξηθά ηνπ κεξίδηα ζηνλ Γ έλαληη ηνπ πνζνχ ησλ 23.000€, 

ελψ  

ηα έμνδα εθπνηήζεσο αλήιζαλ ζηα 50€, ηφηε:  

 

33.92 Δηαίξνη ινγ. ζπκπιεξσκ. Δηζθνξάο 10.000€  

 

33.92.00 Δηαίξνο Α, ινγ. ζπκπι. Δηζθνξάο 5.000€  

 

33.92.01 Δηαίξνο Β, ινγ. ζπκπι. Δηζθνξάο 2.500€  

 

33.92.02 Δηαίξνο Γ, ινγ. ζπκπι. Δηζθνξάο 2.500€  

 

42.90 πκπιεξσκαηηθή Δηζθνξά 10.000€  

 

  

 

38.00 Σακείν 7.500€  

 

33.92 Δηαίξνη, ινγ. ζπκπι. Δηζθνξάο 7.500€  

 

33.92.00 Δηαίξνο Α 5.000€  

 

33.92.01 Δηαίξνο Β 2.500€  

 

Καηαβνιή εηζθνξάο απφ εηαίξν Α θαη Β  

 

  

 

  

 

  



33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνη Δηαίξσλ 50€  

 

33.07.02 Δηαίξνο Γ, δνζνιεπηηθφο ινγ/ζκφο  

 

38.00 Σακείν 50€  

 

Έμνδα εθπνηήζεσο εηαηξηθψλ κεξηδίσλ εηαίξνπ Γ  

 

  

 

38.00 Σακείν 23.000€  

 

33.92 Δηαίξνη ινγ. ζπκπι. Δηζθνξψλ 2.500€  

 

33.92.02 Δηαίξνο Γ, ινγ. ζπκπι. Δηζθνξψλ  

 

33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγ. εηαίξσλ 20.500€  

 

33.07.02 Δηαίξνο Γ, δνζνιεπηηθφο ινγ/ζκφο  

 

Δθπνίεζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ Γ  

 

  

 

33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγ/ζκνη εηαίξσλ 20.450€  

 

33.07.02 Δηαίξνο Γ, δνζνιεπηηθφο ινγ.  

 

38.00 Σακείν 20.450€  

 

Καηαβνιή ππέξ Γ  

 

  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην 22.500€  

 

40.06.02 Δηαηξηθή κεξίδα Γ  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην  

 

  



40.06.03 Δηαηξηθή κεξίδα εηαίξνπ Γ 22.500€  

 

Δκθάληζε εηαίξνπ Γ  

 

  

 

42.90 πκπιεξσκαηηθή Δηζθνξά 10.000€  

 

42.02 Τπφινηπν δεκηψλ πξνεγ. ρξήζεσλ 10.000€  

 

Κάιπςε δεκηάο ηζνινγηζκνχ  

 

  

 

Ζ έμνδνο (θαηφπηλ απνθιεηζκνχ θαη εθπνηήζεσο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ)  

ελφο εηαίξνπ θαη ε είζνδνο, ζηε ζέζε ηνπ, άιινπ πξνζψπνπ ζπληζηά  

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζα πξέπεη λα πεξηβιεζεί ηνλ ηχπν ηνπ  

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ θαη φιεο νη  

δηαδηθαζίεο δεκνζηφηεηαο (πξσηνδηθείν, Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο,  

γλσζηνπνίεζε ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ.).  

 

3.6. Σξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ ΔΠΔ  

 

Οπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πξέπεη λα γίλεηαη θαηφπηλ  

απνθάζεσο ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ, ε νπνία απφθαζε ζα πξέπεη λα  

ιεθζεί κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ  

εηαίξσλ, πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ φπσο  

αλαθέξεη ην άξζξν 38 παξ.1 ηνπ Ν. 3190/55. Ζ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ  

πξέπεη λα έρεη, ηε κνξθή ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ αιιηψο είλαη άθπξε  

(άξζξν 38 παξ. 2 Ν.3190/55).  

 

Μεηά ηελ νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αθνινπζνχκε πηζηά ηηο  

δηαδηθαζίεο δεκνζίεπζεο ηεο ηξνπνπνίεζεο φπσο νξίδεη ην άξζξν 8 ηνπ Ν.  

3190/55 (άξζξν 38 παξ.4 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν  

 

  



12 Π.Γ. 419/86). εηαηξίαο, πξνζθνκίδεηαη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο  

ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Παξαθάησ παξαηίζεηαη  

ππφδεηγκα πξαθηηθνχ ζπλειεχζεσο (Πνκφλεο, 2003).  

 

β) Γήισζε αλαιήςεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

 

Δδψ κηιάκε γηα ηελ αλάιεςε ησλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ αχμεζε  

ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ πθίζηαηαη, εθφζνλ ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ αληηζηνηρεί  

ζηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή, ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ  

κεξηδίσλ. Ζ δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξία εληφο είθνζη εκεξψλ 

απφ  

ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλήιζε ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ.  

 

γ) χληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο  

 

Με βάζε ην πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, θαηά ηελ νπνία  

ιήθζεθε ε απφθαζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζα πξέπεη λα  

ζπληάμεη ηε ζρεηηθή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε 

ιήμε  

ηεο παξαπάλσ εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο (άξζξν 40 παξ. 4 Ν.3190/55). Ζ πξάμε  

απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ  

δηαρεηξηζηή ηεο, θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ  

αληηζηνηρνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

δ) Γεκνζίεπζε εθζέζεσο επηηξνπήο άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/20.  

 

Δάλ ε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ γίλεηαη κε εηζθνξέο ζε  

είδνο (κερ/ηα, απηνθίλεηα, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, φπσο είλαη 

ε  

θπξηφηεηα ή ην δηθαίσκα ρξήζεσο απηψλ, αιιά θαη ρξεφγξαθα θ.ι.π.) απηέο  

επηβάιιεηαη λα εθηηκεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

(ε  

επηηαγή απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3190/55). Ζ έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο  

δεκνζηεχεηαη νιφθιεξε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, πξηλ απφ ηε ζχληαμε  

ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο  

 

  



Δκπνξίνπ θαη ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο, ζηελ νπνία καδί κε ηελ έθζεζε  

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν δεκφζηνπ ηακείνπ.  

 

ε) Καηαβνιή θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ.  

 

Μέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ  

εγγξάθνπ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ν θφξνο  

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ  

θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε εηζθνξψλ ζε είδνο, ε αμία απηψλ, φπσο ηελ 

θαζφξηζε  

ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

Γ.Ο.Τ.  

θαη δελ έρεη δηθαίσκα ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο (φπσο  

κπνξεί λα θάλεη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ). Μεηά 

ηελ  

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ε Γ.Ο.Τ. ζεσξεί ηνπιάρηζηνλ έλα αληίγξαθν ηνπ  

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη ην παξαδίδεη ζηελ εηαηξία.  

 

ζη) Θεσξήζεηο θαη Γεκνζηφηεηα ηεο πξάμεσο απμήζεσο.  

 

Σν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ αληίγξαθν, πξνζθνκίδεηαη ζην Σακείν  

Ννκηθψλ φπνπ θαηαβάιινπκε ην 0.5% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο θαη ζην Σακείν  

Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ πνπ εθεί θαηαβάιινπκε ην 1% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ  

θεθαιαίνπ. Έπεηηα ην πξνζθνκίδνπκε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην γηα ζεψξεζε 

θαη  

ηέινο ην αληίγξαθν πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο  

γηα λα θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν εηαηξηψλ. Πεξίιεςε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο  

πξάμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξηδα ηεο Κπβεξλήζεσο (γηα ηελ δεκνζίεπζε  

απαηηείηαη παξάβνιν Γ.Ο.Τ. θαη εηζθνξά ππέξ ΣΑΠΔΣ). Αθνινπζείηαη δειαδή  

ε ίδηα δηαδηθαζία ζεσξήζεσλ θαη δεκνζίεπζεο κε ηελ αξρηθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή  

ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο (θαηαζηαηηθφ). Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε  

θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (Παπαδάηνπ, 2004)  

 

  

 

  



3.7. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο αχμεζεο θεθαιαίνπ  

 

Γηα ηηο ηξεηο πξψηεο πεξηπηψζεηο πνπ απνηεινχλ θαη πξαγκαηηθή αχμεζε  

ηνπ θεθαιαίνπ, αληίζεηα κε ηηο δχν ηειεπηαίεο πνπ απνηεινχλ ινγηζηηθή 

αχμεζε  

ηνπ, νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο είλαη ίδηεο κε απηέο ηεο ζπζηάζεσο. Γειαδή:  

 

33.03 Δηαίξνη, ινγ. θαιχςεσο απμήζεσο θεθαιαίνπ  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην  

 

  

 

ΥΥ.ΥΥ Λνγ. εηζθεξφκελσλ ζηνηρείσλ  

 

33.03 Δηαίξνη, ινγ. θαιχςεσο απμήζεσο θεθαιαίνπ  

 

  

 

Γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ ζα έρνπκε:  

 

33.03 Δηαίξνη, ινγ. θαιχςεσο απμήζεσο θεθαιαίνπ  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην  

 

  

 

41.05 Έθηαθηα απνζεκαηηθά  

 

30.03 Δηαίξνη, ινγ. θαιχςεσο απμήζεσο θεθαιαίνπ  

 

  

 

Ζ θεθαιαηνπνίεζε ησλ δηαθνξψλ αλαπξνζαξκνγήο αληηκεησπίδεηαη φπσο  

θαη ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ.  

 

  



  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ν  

 

4. ΜΔΗΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ ΔΠΔ  

 

Ζ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δηαθξίλεηαη ζε:  

 

Α) Πξναηξεηηθή, ιφγσ:  

 

. θάιπςε δεκηάο  

. απφζπξζε πιενλαδφλησλ θεθαιαίσλ  

 

 

Πξναηξεηηθή, γεληθά, είλαη ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ ζε θάζε  

πεξίπησζε πνπ απηή γίλεηαη κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ, ρσξίο λα ην επηβάιιεη 

ν  

λφκνο.  

 

Β) Τπνρξεσηηθή, ιφγσ:  

 

. Απψιεηαο ηνπ 50% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  

. Δμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ  

 

 

ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ 50% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ, ν  

λφκνο νξίδεη (άξζξν 45 παξ. 1 Ν. 3190/55), φηη νη δηαρεηξηζηέο 

ππνρξενχληαη ζηε  

ζπγθάιεζε ηεο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ, γηα λα απνθαζίζεη πεξί ηεο 

δηαιχζεσο  

ηεο εηαηξίαο ή πεξί κεηψζεσο ηνπ θεθαιαίνπ. Ζ δηαηχπσζε απηή ηνπ λφκνπ 

είλαη  

αζαθήο θαη ππνζηεξίδεηαη φηη ε δηάηαμε απηή πξέπεη λα εθαξκφδεηαη εθφζνλ 

ζε  

θάπνηα ρξήζε πξνθχςεη δεκηά, είηε πξνεξρφκελε απφ ηε ρξήζε απηή, είηε  

αζξνηζηηθά απφ αθάιππηεο δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, πνπ ζα είλαη  

κεγαιχηεξε ηνπ 50% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, αλεμάξηεηα αλ ππάξρνπλ ή φρη  

απνζεκαηηθά θεθάιαηα. Τπνζηεξίδεηαη φκσο θαη ε άπνςε, φηη ζα πξέπεη πξψηα  

λα κεηαθεξζνχλ ζε ειάηησζε ηεο δεκηάο φζα απνζεκαηηθά κπνξνχλ λα  

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κφλν αλ κείλεη αθάιππηε δεκηά  

κεγαιχηεξε απφ ην 50% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ λα εθαξκνζηεί ε δηάηαμε.  

 

  



ε πεξίπησζε εμφδνπ ή απνθιεηζκνχ εηαίξνπ γηα ζπνπδαίν ιφγν ε αμία  

ηνπ κεξηδίνπ κε ηελ νπνία απνδεκηψλεηαη ν εμεξρφκελνο ή εηαίξνο  

πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν Πξσηνδηθψλ. Δάλ φκσο δελ ιεθζεί απφθαζε  

απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ πεξί κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κέζα 

ζε  

δεθαπέληε εκέξεο απφ ηε θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηνπ Πξνέδξνπ  

Πξσηνδηθψλ, ν εμεξρφκελνο εηαίξνο έρεη ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ην  

δηθαζηήξην ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο. Σν ίδην δηθαίσκα έρεη ν εμεξρφκελνο 

εηαίξνο,  

εάλ δελ αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεη ην άξζξν 42 ηνπ Ν. 

3190/55.  

(Παπαδάηνπ, 2004)  

 

Δάλ ηαπηφρξνλα κε ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ έρνπκε ηελ είζνδν άιινπ ή  

άιισλ εηαίξσλ, δελ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ, απιά θάλνπκε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπνπ ζα θαίλεηαη ε  

κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. ε θάζε πεξίπησζε κεηψζεσο ηνπ  

θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ, είηε πξναηξεηηθήο είηε ππνρξεσηηθήο, ηζρχνπλ ηα 

αθφινπζα:  

 

α) Ζ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζπληζηά πάληνηε ηελ ηξνπνπνίεζε  

ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ζπλεπψο πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε ζρεηηθή δηαδηθαζία 

πνπ  

πξνβιέπεη ν λφκνο γεληθά κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε μερσξηζηήο 

πεξίπησζεο.  

 

β) Απαγνξεχεηαη ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θάησ απφ ην  

ειάρηζην πνζφ πνπ νξίδεη ν λφκνο γηα ηηο ΔΠΔ (4.500€). Δπίζεο, δελ 

επηηξέπεηαη  

ην εηαηξηθφ κεξίδην λα κεησζεί θάησ ησλ 30€ (άξζξν 4 παξ. 1 θαη 2 Ν. 

3190/55,  

φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε άξζξν 13 παξ. 1 θαη 2 Ν. 2842/2000). Δάλ ην 

θεθάιαην  

ηεο εηαηξίαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ (4.500€) θαη πξνθχςεη  

πεξίπησζε ππνρξεσηηθήο κείσζεο απηνχ, ζα πξέπεη ηαπηφρξνλα λα βξεζεί  

ηξφπνο απμήζεσο ηνπ ηνπιάρηζηνλ θαηά ην πνζφ ηεο κεηψζεσο ηνπ, ψζηε λα  

απνθαηαζηαζεί ην ειάρηζην φξην. Γηαθνξεηηθά ε εηαηξία ζα πξέπεη λα ιπζεί.  

 

  



4.1. Γηαδηθαζία κείσζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  

 

4.1.1. Απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ  

 

Λακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ  

αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ. ηελ απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο  

κείσζεο, ην πνζφ απηήο θαη ν ηξφπνο πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί. (Παπαδάηνπ,  

2004)  

 

4.1.2. Γεκνζίεπζε πεξηιήςεσο ηεο απφθαζεο κεηψζεσο ηνπ  

θεθαιαίνπ.  

 

Ζ δεκνζίεπζε απηή γίλεηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εηαηξίαο  

κία θνξά ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη δχν θνξέο ζε κία ηνπιάρηζηνλ  

εκεξήζηα εθεκεξίδα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Μεηά ηε 

δεκνζίεπζε  

ζα πξέπεη ε εηαηξία λα πεξηκέλεη λα πεξάζεη δηάζηεκα δχν κελψλ γηα λα  

ππνγξαθεί ε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Ο λφκνο επίζεο, απαηηεί ζην δηάζηεκα  

απηφ ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο, θαλέλαο απφ ηνπο πξηλ ηε δεκνζίεπζε 

δαλεηζηέο  

ηεο εηαηξίαο, λα κελ έρεη δηαηππψζεη εγγξάθσο πξνο ηελ εηαηξία ηηο ηπρφλ  

αληηξξήζεηο ηνπ γηα ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξν 42 παξ. 1  

Ν.3190/55).  

 

Σν δηθαζηήξην ,κεηά απφ αίηεζε ηεο εηαηξίαο, κπνξεί λα επηηξέςεη ηε  

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, παξά ηηο ηπρφλ αληηξξήζεηο δαλεηζηψλ ηεο, 

εθφζνλ  

θξίλεη φηη ην θεθάιαην ηεο είλαη αξθεηφ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 

αληηιεγφλησλ  

δαλεηζηψλ ή ε εηαηξία γεληθψο παξέρεη επαξθεί αζθάιεηα (άξζξν 42 παξ. 2  

Ν.3190/55).  

 

4.1.3. χληαμε ηεο ζρεηηθήο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο.  

 

Απηφ φπσο είπακε θαη ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν κεηά ηελ πάξνδν  

δχν κελψλ απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

  



4.1.4. Θεψξεζε θαη δεκνζίεπζε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο  

πξάμεο.  

 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηεο πξάμεσο κεηψζεσο ηνπ θεθαιαίνπ αθνινπζεί ε  

θαηάζεζε θαη ζεψξεζε αληηγξάθνπ απηήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. θαη ε  

θαηαρψξεζε ηεο ζηα βηβιία εηαηξηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο.  

Σέινο ε πξάμε απηή δεκνζηεχεηαη ζε κνξθή πεξίιεςεο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

Κπβέξλεζεο (θνίηα δηαδηθαζία αχμεζεο θεθαιαίνπ). (Λενληάξεο, 2003)  

 

Γεληθά, ε δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη γηα ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  

είλαη ε ίδηα κε απηή ηεο αχμεζεο ηνπ. Με κφλε δηαθνξά φηη θαηά ηε κείσζε 

ηνπ  

θεθαιαίνπ απαηηείηαη ε δεκνζίεπζε πεξηιήςεσο ηεο απνθάζεσο ησλ εηαίξσλ  

θαη ε ηήξεζε ηεο δίκελεο πξνζεζκίαο αλακνλήο πξηλ ππνγξαθεί ην  

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Ζ πξφζζεηε απηή δεκνζίεπζε επηβάιιεηαη απφ ην  

λφκν γηα ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ δαλεηζηψλ, νπφηε φηαλ έρνπκε  

αχμεζε θεθαιαίνπ δελ ππάξρεη ιφγνο λα γίλεη.  

 

4.2. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο κείσζεο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ  

 

Οη ινγηζηηθέο εγγξαθέο κεηψζεσο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζηηο  

πεξηπηψζεηο ζπκςεθηζκνχ δεκηάο ή επηζηξνθήο ζηνπο εηαίξνπο, ζα είλαη:  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην  

 

33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί εηαίξσλ  

 

Ζ δεχηεξε εγγξαθή ζε πεξίπησζε ζπκςεθηζκνχ δεκηάο ζα κπνξνχζε λα  

είλαη:  

 

33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί εηαίξσλ  

 

42.01 Τπφινηπν δεκηψλ ρξήζεσο εηο λέν  

 

ή 88.98 Εεκηέο εηο λέν  

 

  



Δλψ ε δεχηεξε εγγξαθή ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ζηνπο εηαίξνπο  

ζα είλαη:  

 

33.07 Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί εηαίξσλ  

 

38.00 Σακείν  

 

Αλ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη ιφγσ απνρσξήζεσο εηαίξνπ θαη ν  

Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαζφξηζε αμία κεξηδίνπ δηαθνξεηηθή απφ ηελ  

νλνκαζηηθή, ζα πξνθχςεη κία δηαθνξά, ρξεσζηηθή ή πηζησηηθή. Σν Δληαίν  

Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην δελ πξνζδηνξίδεη ινγαξηαζκνχο γηα ηε δηαθνξά 

απηή.  

Αλ ε δηαθνξά είλαη ρξεσζηηθή, κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηκήκα ηεο αμίαο  

ππεξπξνζφδνπ ηεο επηρείξεζεο θαη λα εκθαληζηεί ζε ρξέσζε ηνπ ινγαξηαζκνχ  

16.00 «Τπεξαμία επηρεηξήζεσο»  

 

Π.ρ.  

 

Έζησ ν εηαίξνο Α κε εηαηξηθά κεξίδηα 200 νλνκαζηηθήο αμίαο 30€ ην  

θαζέλα, δειαδή αμία ηεο εηαηξηθήο ηνπ κεξίδαο αλέξρεηαη ζηα 6.000€.  

εμεξρφκελνο απφ ηελ εηαηξία , ν Πξφεδξνο Πξσηνδηθψλ θαζφξηζε αμία 

κεξηδίνπ  

50€, ηφηε ζα έρνπκε ηελ εγγξαθή:  

 

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην  

 

16.00 Τπεξαμία επηρεηξήζεσο  

 

33.03 Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί εηαίξσλ  

 

33.03.00 Γνζνιεπηηθφο ινγαξηαζκφο εηαίξνπ  

 

Ο ινγαξηαζκφο 16.00 ζα απνζβεζηεί φπσο νξίδεηαη γηα ηελ αμία  

ππεξπξνζφδνπ. Αλ ε δηαθνξά είλαη πηζησηηθή, ηφηε ζα κπνξνχζε λα 

εκθαληζζεί  

ζε θαηάιιειν δεκηνπξγνχκελν ππνινγαξηαζκφ ηνπ 81.01 «Έθηαθηα θαη  

αλφξγαλα έζνδα» 
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5. ΑΤΞΖΖ ΔΣΑΗΡΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ ΣΖ ΔΠΔ  

 

Κάζε κεηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ, ζπλνδεχεηαη απφ  

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξίαο. Δληνπίδνπκε πέληε πεξηπηψζεηο  

αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (Πνκφλεο, 2003):  

 

i. Αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ.  

ii. Αχμεζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ζ λέα  

αμία ηεο θάζε εηαηξηθήο κεξίδαο ζα πξέπεη πάληα λα είλαη αθέξαην  

πνιιαπιάζην ησλ 30€.  

iii. Απνξξφθεζε άιιεο εηαηξίαο.  

iv. Κεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθνχ.  

v. Κεθαιαηνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο δηαθνξάο πνπ πξνθχπηεη απφ  

αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

 

 

Γηα ηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην ηαθηηθφ  

απνζεκαηηθφ, εθφζνλ ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ  

κειινληηθψλ δεκηψλ. Απηφ ηζρχεη αθφκα θαη φηαλ ην πνζφ απηφ έρεη ππεξβεί 

ην  

ειάρηζην φξην πνπ νξίδεη ν λφκνο ή ην θαηαζηαηηθφ. Ζ πξναηξεηηθή ππέξβαζε  

ηνπ ειαρίζηνπ νξίνπ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη εθθξάδεη επηζπκία ηεο εηαηξίαο 

γηα  

πεξηζζφηεξε εμαζθάιηζε έλαληη δεκηψλ.  

 

5.1. Γηαδηθαζία αχμεζεο θεθαιαίνπ  

 

α) Απφθαζε ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ  

 

Με ηε γλσζηή πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ  

εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε  

ζπλέιεπζε ιακβάλεη ηελ απφθαζε γηα αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο. Ζ  

 

  



απφθαζε απηή θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ. Αληίγξαθν  

ηνπ πξαθηηθνχ ηεο ζπλέιεπζεο απηήο, ζεσξεκέλν απφ ην δηαρεηξηζηή ηεο  

εηαηξίαο, πξνζθνκίδεηαη ζην ζπκβνιαηνγξάθν, ν νπνίνο ζπληάζζεη ηε ζρεηηθή  

ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. Παξαθάησ παξαηίζεηαη ππφδεηγκα πξαθηηθνχ  

ζπλειεχζεσο.  

 

β) Γήισζε αλαιήςεσο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ  

 

Δδψ κηιάκε γηα ηελ αλάιεςε ησλ κεξηδίσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζηελ  

αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ. Απηφ πθίζηαηαη, εθφζνλ ε αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ  

αληηζηνηρεί ζηελ πξψηε πεξίπησζε, δειαδή, ζηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ  

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ζ δήισζε πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ εηαηξία εληφο 

είθνζη  

εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία πνπ ζπλήιζε ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ.  

 

γ) χληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο  

 

Με βάζε ην πξαθηηθφ ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ, θαηά ηελ νπνία  

ιήθζεθε ε απφθαζε αχμεζεο ηνπ θεθαιαίνπ, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζα πξέπεη λα  

ζπληάμεη ηε ζρεηηθή ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε κέζα ζε δέθα εκέξεο απφ ηε 

ιήμε  

ηεο παξαπάλσ εηθνζαήκεξεο πξνζεζκίαο (άξζξν 40 παξ. 4 Ν.3190/55). Ζ πξάμε  

απηή απνηειεί ζχκβαζε κεηαμχ ηεο εηαηξίαο, πνπ εθπξνζσπείηαη απφ ηνλ  

δηαρεηξηζηή ηεο, θαη ησλ πξνζψπσλ πνπ ιακβάλνπλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ  

αληηζηνηρνχλ ζηελ αχμεζε ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

δ) Γεκνζίεπζε εθζέζεσο επηηξνπήο άξζξνπ 9 Κ.Ν. 2190/20.  

 

Δάλ ε αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ΔΠΔ γίλεηαη κε εηζθνξέο ζε  

είδνο (κερ/ηα, απηνθίλεηα, εκπξάγκαηα δηθαηψκαηα επί αθηλήησλ, φπσο είλαη 

ε  

θπξηφηεηα ή ην δηθαίσκα ρξήζεσο απηψλ, αιιά θαη ρξεφγξαθα θ.ι.π.) απηέο  

επηβάιιεηαη λα εθηηκεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20 

(ε  

επηηαγή απφ ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν. 3190/55). Ζ έθζεζε ηεο 

επηηξνπήο  

δεκνζηεχεηαη νιφθιεξε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, πξηλ απφ ηε ζχληαμε  

 

  



ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. ε δεκνζίεπζε γίλεηαη κέζσ ηεο Τπεξεζίαο  

Δκπνξίνπ θαη ηεο νηθείαο Ννκαξρίαο, ζηελ νπνία καδί κε ηελ έθζεζε  

πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν δεκφζηνπ ηακείνπ.  

 

ε) Καηαβνιή θφξνπ ζπγθεληξψζεσο θεθαιαίνπ.  

 

Μέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηε ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ  

εγγξάθνπ, πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ν θφξνο  

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην 1% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ  

θεθαιαίνπ. ε πεξίπησζε εηζθνξψλ ζε είδνο, ε αμία απηψλ, φπσο ηελ 

θαζφξηζε  

ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηελ 

Γ.Ο.Τ.  

θαη δελ έρεη δηθαίσκα ε ηειεπηαία λα πξνβεί ζε αλαπξνζαξκνγή ηεο (φπσο  

κπνξεί λα θάλεη ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ). Μεηά 

ηελ  

θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ε Γ.Ο.Τ. ζεσξεί ηνπιάρηζηνλ έλα αληίγξαθν ηνπ  

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ θαη ην παξαδίδεη ζηελ εηαηξία.  

 

ζη) Θεσξήζεηο θαη Γεκνζηφηεηα ηεο πξάμεσο απμήζεσο.  

 

Σν ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ αληίγξαθν, πξνζθνκίδεηαη ζην Σακείν  

Ννκηθψλ φπνπ θαηαβάιινπκε ην 0.5% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο θαη ζην Σακείν  

Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ πνπ εθεί θαηαβάιινπκε ην 1% ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηνπ  

θεθαιαίνπ. Έπεηηα ην πξνζθνκίδνπκε ζην νηθείν Δπηκειεηήξην γηα ζεψξεζε 

θαη  

ηέινο ην αληίγξαθν πξέπεη λα θαηαηεζεί ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο  

γηα λα θαηαρσξεζεί ζην βηβιίν εηαηξηψλ. Πεξίιεςε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο  

πξάμεο δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξηδα ηεο Κπβεξλήζεσο (γηα ηελ δεκνζίεπζε  

απαηηείηαη παξάβνιν Γ.Ο.Τ. θαη εηζθνξά ππέξ ΣΑΠΔΣ). Αθνινπζείηαη δειαδή  

ε ίδηα δηαδηθαζία ζεσξήζεσλ θαη δεκνζίεπζεο κε ηελ αξρηθή 

ζπκβνιαηνγξαθηθή  

ζχκβαζε ηεο εηαηξίαο (θαηαζηαηηθφ). Ζ δηαδηθαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη 

ζε  

θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. (Παπαδάηνπ, 2004)  
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6. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΖ ΔΠΔ  

 

6.1. Γηνξηζκφο δηαρεηξηζηψλ  

 

Ζ δηαρείξηζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο, ζχκθσλα κε ηελ  

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Ν.3190/55, κπνξεί λα αλαηεζεί κε δηάηαμε 

ηνπ  

θαηαζηαηηθνχ ή κε απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ ζε έλα ή  

πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο. Δπηηξέπεηαη ν δηνξηζκφο δηαρεηξηζηψλ είηε απφ 

ηνπο  

εηαίξνπο κέιε ηεο ΔΠΔ, είηε απφ κε εηαίξνπο (ππαιιήινπο ηεο εηαηξίαο ή 

θαη  

ηξίηνπο). Οη δηαρεηξηζηέο δηνξίδνληαη γηα νξηζκέλν ή αφξηζην ρξφλν.  

 

Ζ απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ γηα δηνξηζκφ δηαρεηξηζηψλ  

ιακβάλεηαη κε ηε ζπλήζε πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ 3190/55  

(πιεηνςεθία ιίγν πάλσ απφ ην κηζφ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, πνπ  

εθπξνζσπνχλ ιίγν πάλσ απ' ην κηζφ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ). Δάλ φκσο ε  

απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηφηε  

απαηηείηαη πιεηνςεθία ησλ ηξηψλ ηεηάξησλ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, 

πνπ  

εθπξνζσπνχλ ηα ηξία ηέηαξηα ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 4 ηνπ Ν.3190/55 απαγνξεχεηαη λα  

δηνξηζηνχλ δηαρεηξηζηέο ή λα είλαη εηαίξνη ζε ΔΠΔ δεκφζηνη ππάιιεινη  

ππαγφκελνη ζηνλ Κψδηθα Γεκνζίσλ Γηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ, θαζψο θαη  

θαζεγεηέο ησλ παλεπηζηεκίσλ Αζελψλ θαη Θεζζαινλίθεο θαη ησλ ηζφηηκσλ  

πξνο απηά αλσηάησλ ζρνιψλ.  

 

Γηνξηζκφο πξνζσξηλνχ δηαρεηξηζηή. Αλ θάπνηνο εηαίξνο, πνπ είλαη  

ζπγρξφλσο θαη δηαρεηξηζηήο, βξεζεί ζε αληηδηθία κε ηελ εηαηξία, ηφηε 

δηνξίδεηαη  

πξνζσξηλφο δηαρεηξηζηήο ζχκθσλα κε ην άξζξν 69 Α.Κ., ν νπνίνο θαη ζα  

 

  



ππνδερζεί ηελ αγσγή πνπ έρεη εγείξεη ν πξψηνο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο θαη 

ζα  

ηελ εθπξνζσπήζεη ζην δηθαζηήξην. Όπσο επίζεο, ην δηθαζηήξην κπνξεί λα  

νξίζεη πξνζσξηλφ δηαρεηξηζηή, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κνλαδηθνχ  

δηαρεηξηζηή ηεο ΔΠΔ, εθφζνλ νη εηαίξνη δελ ζπγθεληξψλνπλ ηελ απαηηνχκελε  

απφ ην θαηαζηαηηθφ πιεηνςεθία γηα ηελ εθινγή λένπ.  

 

6.2. Γεκνζηφηεηα δηνξηζκνχ δηαρεηξηζηψλ  

 

Ζ απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ γηα ην δηνξηζκφ ησλ  

δηαρεηξηζηψλ δεκνζηεχεηαη κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

Κπβέξλεζεο.  

 

Όηαλ κε ην δηνξηζκφ ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηψλ έρνπκε ηαπηφρξνλε  

ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζα πξέπεη λα θάλνπκε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ  

απαηηνχληαη γηα ηελ ηξνπνπνίεζε. Όηαλ δελ έρνπκε ηαπηφρξνλε ηξνπνπνίεζε  

θαηαζηαηηθνχ αξθεί κφλν ε δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο κε  

ηα νλφκαηα ησλ δηνξηζζέλησλ δηαρεηξηζηψλ.  

 

Ζ αλαθνίλσζε πεξί δηνξηζκνχ δηαρεηξηζηψλ, πνπ εθιέρζεθαλ απφ ηε  

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ε νπνία δεκνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο  

Κπβεξλήζεσο. (Παπαδάηνπ, 2004)  

 

6.3. Αξκνδηφηεηεο δηαρεηξηζηψλ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 18 παξ.1 ηνπ Ν. 3190/55, νη δηαρεηξηζηέο  

εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία θαη ελεξγνχλ επ' νλφκαηη απηήο θάζε πξάμε  

δηαρεηξίζεσο θαη δηαζέζεσο, ζε θάζε πεξίπησζε, πνπ αλάγεηαη ζην ζθνπφ ηεο  

εηαηξηθήο επηρεηξήζεσο. Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμνπζίαο ησλ δηαρεηξηζηψλ, 

νη  

εηαίξνη κπνξνχλ λα απαξηζκήζνπλ ηηο πξάμεηο πνπ δελ ζα είλαη ηεο 

αξκνδηφηεηαο  

ηνπο ζην θαηαζηαηηθφ.  

 

Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα αλαιάβεη εγθχξσο ππνρξεψζεηο γηα ηελ εηαηξία,  

έζησ θαη αλ ε εηαηξηθή επσλπκία δελ αλαγξάθεηαη νινγξάθσο (ζθξαγίδα πάλσ  

 

  



απ' ηελ ππνγξαθή ηνπ), εθφζνλ δελ δεκηνπξγείηαη ακθηβνιία πεξί ηνπ 

πξνζψπνπ  

ηεο εηαηξίαο. Οη πξάμεηο ηνπ δηαρεηξηζηή κεηά ηε ιχζε ηεο εηαηξίαο δελ  

δεζκεχνπλ ηελ εηαηξία (Α. Π. 1156/95).  

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πάλσ απφ έλαο δηαρεηξηζηέο νη απνθάζεηο ζα  

πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζπιινγηθά θαη λα ππάξρεη νκνθσλία , εθηφο θαη αλ 

έρεη  

νξηζηεί θάηη δηαθνξεηηθφ ζην θαηαζηαηηθφ.  

 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΠΔ δελ είλαη έκπνξνο. Ο δηαρεηξηζηήο-εηαίξνο ηεο  

ΔΠΔ δελ γίλεηαη έκπνξνο νχηε απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ δηαρεηξηζηή νχηε απφ 

ηελ  

ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ έζησ θαη αλ θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ή θαη ην 

ζχλνιν  

ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Απηφ, γηαηί ην γεγνλφο ηεο απνθηήζεσο εηαηξηθψλ  

κεξηδίσλ ηεο ΔΠΔ δελ ζπληζηά αληηθεηκεληθή εκπνξηθή πξάμε θαη νη 

εκπνξηθέο  

πξάμεηο πνπ επηρεηξεί σο δηαρεηξηζηήο, ελεξγνχληαη ζην φλνκα θαη γηα  

ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξίαο (απφθαζε 5/1996 Αξείνπ Πάγνπ Οινκ.)  

 

Γηαρεηξηζηήο πνπ είλαη θαη εηαίξνο ηεο ΔΠΔ, ν νπνίνο θαηέρεη ην 90% ησλ  

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, θαη αλ αθφκα ζεσξεζεί φηη είλαη έκπνξνο, δελ ππέρεη  

πξνζσπηθή επζχλε νχηε πξνζσπνθξαηείηε γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο (απφθαζε  

Πνι. Πξση. Αζ. 3792/94-Δ.Δκπ.Γ. 1995,ζει.63).  

 

6.4. Ακνηβέο δηαρεηξηζηψλ ΔΠΔ  

 

Αλ ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δελ είλαη  

ηαπηφρξνλα θαη εηαίξνο απηήο, νη κηζζνί πνπ ιακβάλεη απνηεινχλ εηζφδεκα 

απφ  

κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη θαηά ζπλέπεηα πξέπεη λα γίλεηαη ζε απηνχο  

παξαθξάηεζε θφξνπ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 57 

ηνπ  

Ν.2238/94, φπσο ηζρχεη. Οη κηζζνί απηνί εθπίπηνληαη απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα  

σο δαπάλε κηζζνδνζίαο, κε ηελ πξνυπφζεζε, βέβαηα, φηη ζπληξέρνπλ νη  

πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ν λφκνο (πξαγκαηηθή δαπάλε, θαηαβνιή ησλ  

 

  



αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ Η.Κ.Α. θιπ.). Απηφ νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 7 ηεο 

ππ'  

αξηζ. 1088411/10621/Πνι.1185/92 εγθπθιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

 

ηελ παξαπάλσ πεξίπησζε, νη ακνηβέο ηνπ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ ηεο ΔΠΔ  

έρνπλ ηελ ίδηα ινγηζηηθή κεηαρείξηζε πνπ έρνπλ θαη νη κηζζνί ησλ άιισλ  

ππαιιήισλ ηεο εηαηξίαο.  

 

Αλ δηαρεηξηζηήο ηεο ΔΠΔ είλαη θάπνηνο εηαίξνο, ηφηε νη κηζζφο ηνπ  

θαηαβάιιεηαη, είηε βάζε θαηαζηαηηθνχ είηε βάζε ζπκθσλίαο, θαηά ηε 

δηάξθεηα  

ηεο ρξήζεο γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη σο δηαρεηξηζηήο, θαζψο επίζεο 

ν  

κηζζφο θαη νη θάζε είδνπο απνιαβέο πνπ θαηαβάιινληαη απφ ηελ ΔΠΔ ζαλ  

εηαίξνο ηεο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ πξνο απηήλ (π.ρ. ινγηζηήο, δηεπζπληήο 

θιπ.)  

απνηεινχλ εηζφδεκα απφ εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ φκσο ν δηθαηνχρνο  

είλαη αζθαιηζκέλνο γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ απηέο ζε νπνηνλδήπνηε 

αζθαιηζηηθφ  

νξγαληζκφ εθηφο ηνπ ΗΚΑ. Γηα ηνπο κηζζνχο θαη ηηο απνιαβέο απηέο ζα  

δηελεξγείηαη παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ ηξηάληα πέληε ηνηο  

εθαηφ (35%), ν νπνίνο ζα απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ κέρξη ηελ 20ή εκέξα  

ησλ κελψλ Ηαλνπαξίνπ, Μαξηίνπ, Μαΐνπ, Ηνπιίνπ, επηεκβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ  

κε πξνζσξηλή δήισζε, πνπ πεξηιακβάλεη ηα θαηαβιεζέληα πνζά ακνηβψλ ηνπ  

πξνεγνχκελνπ δηκήλνπ. (Παπαδάηνπ, 2004)  

 

  



  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7Ο  

 

7. ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΔΠΔ  

 

7.1. Φνξνινγία εηζνδήκαηνο  

 

Ο θφξνο ζηηο ΔΠΔ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ νξίδεη ν  

Ν.3296/2004. Με βάζε ην λφκν απηφ νη ζπληειεζηέο θνξνινγίαο γηα ηα έηε 

2004  

έσο 2007 έρνπλ σο εμήο (Λενληάξεο, 2003):  

 

Πίλαθαο 1  

 

ΥΡΖΖ  

 

ΤΝΣΔΛΔΣΖ  

 

2004  

 

35%  

 

2005  

 

32%  

 

2006  

 

29%  

 

2007  

 

25%  

 

2008  

 

25%  

 

2009  

 

25%  

 

2010  

 

25%  

 

2011  

 

25%  

 

 

 

  

 

Οη ζπληειεζηέο απηνί εθαξκφδνληαη επί ησλ θνξνινγεηέσλ θεξδψλ ηεο  

ΔΠΔ, ηα νπνία πξνζδηνξίδνληαη αλ απφ ηα θαζαξά θέξδε αθαηξέζνπκε ηπρφλ  

κεξίζκαηα ή θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο, έζνδα θνξνινγεηέα θαηά  



εηδηθφ ηξφπν, έζνδα αθνξνιφγεηα θαη δεκηέο πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. Καζαξά  

θέξδε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη απηά πνπ πξνθχπηνπλ κεηά 

ηελ  

αθαίξεζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα (Πνκφλεο, 2003):  

 

  



- Σνπ θφζηνπο πσιεζέλησλ  

- Σσλ εμφδσλ  

- Πάζεο δεκηάο  

- Σσλ απνζβέζεσλ  

- Κάζε εηαηξηθνχ βάξνπο  

 

 

  

 

Ωο εηαηξηθφ βάξνο ζεσξείηαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο θαη νη ινηπνί κε  

ελζσκαησκέλνη ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνη φπσο ν θφξνο αθίλεηεο  

πεξηνπζίαο, ν θφξνο θαηά ηελ θεθαιαηνπνίεζε απνζεκαηηθψλ θ.α. Δπηπιένλ 

ηνπ  

θπξίνπ θφξνπ, επηβάιιεηαη θαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο ζην εηζφδεκα απφ  

εθκίζζσζε, δσξεάλ παξαρψξεζε ή ηδηφρξεζε αθηλήησλ. Ο θφξνο απηφο,  

ππνινγίδεηαη κε ζπληειεζηή ηξία ηνηο εθαηφ (3%) ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην  

εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηα θαη δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην πνζφ ηνπ  

θπξίσο θφξνπ εηζνδήκαηνο. ε πεξίπησζε πνπ ιφγσ δεκηάο δελ νθείιεηαη 

θφξνο  

εηζνδήκαηνο δελ επηβάιιεηαη ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο αλεμάξηεηα απφ ην χςνο  

ησλ εηζνδεκάησλ απφ αθίλεηα.  

 

εκεηψλνπκε εδψ φηη ην εηζφδεκα απφ εθκίζζσζε αθηλήησλ ζηηο ΔΠΔ θαη  

ΑΔ ζεσξείηαη εηζφδεκα Γ' πεγήο θαη επνκέλσο εθπίπηνληαη απφ ηα αθαζάξηζηα  

έζνδα νη ηφθνη δαλείνπ γηα αγνξά αθηλήηνπ πξνο εθκεηάιιεπζε (γλσκ. Ν. . 

Κ.  

678/2000 ΠΟΛ. 1058/7.3.2001).  

 

Με ην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ πξνθχπηεη εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή  

ππνρξέσζε γηα ηα θέξδε απηά γηα ηνπο εηαίξνπο ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο  

επζχλεο είηε είλαη θπζηθά είηε είλαη λνκηθά πξφζσπα.  

 

7.1.1. Δθπηψζεηο απφ ην θφξν  

 

Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην θνξνινγνχκελν  

εηζφδεκα θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ εθπίπηνπλ (Παπαδάηνπ, 2004):  

 

  



α) Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε  

 

β) Ο θφξνο πνπ παξαθξαηήζεθε.  

 

γ) Ο θφξνο πνπ αλαινγεί ζην κέξνο ησλ θνξνινγεζέλησλ θαηά εηδηθφ  

ηξφπν, κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο εηζνδεκάησλ πνπ  

δηαλέκνληαη θαη κε ηα νπνία έρνπλ πξνζαπμεζεί ηα ππνθείκελα ζε θνξνινγία  

θέξδε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ  

106 ηνπ Ν.2238/94.  

 

δ) Ο θφξνο πνπ απνδεδεηγκέλα θαηαβιήζεθε ζην εμσηεξηθφ γηα ην  

εηζνδήκαηα πνπ πξνέθπςαλ ζε απηφ. Δηδηθά, γηα κεξίζκαηα πνπ εηζπξάηηεη  

εκεδαπή κεηξηθή εηαηξεία απφ αιινδαπή ζπγαηξηθή εηαηξεία, εθπίπηεη ην 

πνζφ  

ηνπ θφξνπ πνπ θαηαβιήζεθε σο θφξνο εηζνδήκαηνο λνκηθνχ πξνζψπνπ,  

θαζψο θαη ην πνζφ πνπ παξαθξαηήζεθε σο θφξνο επί ηνπ κεξίζκαηνο θαηά ην  

κέξνο ην νπνίν αλαινγεί ζηα πην πάλσ δηαλεκφκελα κεξίζκαηα. Όηαλ ηα  

κεξίζκαηα απηά έρνπλ δηαλεκεζεί πξνεγνπκέλσο απφ ζπγαηξηθή ηεο πην πάλσ  

αιινδαπήο εηαηξείαο, ηνπ ίδηνπ ή άιινπ θξάηνπο, θαη ε θαηαβάιινπζα ζηελ  

εκεδαπή εηαηξεία ηα κεξίζκαηα, δελ έρεη πξνβεί ζε παξαθξάηεζε θφξνπ ή δελ  

έρεη θαηαβάιιεη ε ίδηα θφξν εηζνδήκαηνο, ην εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν  

δηθαηνχηαη λα εθπέζεη απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν εηζνδήκαηνο ην πνζφ θφξνπ  

εηζνδήκαηνο πνπ έρεη θαηαβάιιεη ε ζπγαηξηθή ηεο αιινδαπήο εηαηξείαο ή πνπ  

έρεη παξαθξαηήζεη γηα ηα ππφςε κεξίζκαηα, ηα νπνία ηειηθά έρνπλ 

δηαλεκεζεί  

πξνο ην εκεδαπφ λνκηθφ πξφζσπν.  

 

Γηα ηελ απφδεημε ηνπ χςνπο ηνπ θφξνπ πνπ έρεη θαηαβιεζεί εθηφο  

Διιάδνο γηα ην πνζφ ηνπ δηαλεκφκελνπ κεξίζκαηνο πνπ ηειηθψο θηάηαη απφ 

ηελ  

εκεδαπή αλψλπκε εηαηξεία απαηηείηαη βεβαίσζε εθδηδφκελε ζηε ρψξα  

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ, απφ Οξθσηφ Διεγθηή ή άιιε αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο.  

 

  



Σν πνζφ θφξνπ πνπ εθπίπηεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε απηή ζε θακία  

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξν απφ πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί γηα  

ην εηζφδεκα απηφ ζηελ Διιάδα.  

 

7.1.2. Πξνθαηαβνιή ηνπ θφξνπ  

 

Με βάζε ηελ νξηζηηθή δήισζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ηνλ νξηζηηθφ  

ηίηιν, ν αξκφδηνο πξντζηάκελνο ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο 

βεβαηψλεη  

πνζφ ίζν κε ην 80% (απφ πελήληα πέληε ηνηο εθαηφ (55%)πνπ ήηαλ κέρξη ην  

ηέινο ηνπ 2006, άξζξν 10 παξ.1 3453/7.4.2006) ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζηα  

εηζνδήκαηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά  

πεξίπησζε, πνπ έιεμε Άξζξν 111 Ν.2238/94).Ζ βεβαίσζε απηή γίλεηαη έλαληη  

ηνπ θφξνπ πνπ αλαινγεί ζην εηζφδεκα ηεο δηαλπφκελεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ  

ή ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο θαηά πεξίπησζε.  

 

Όηαλ δελ ππάξρεη δήισζε ή νξηζηηθφο ηίηινο, ν θαηαβιεηένο θφξνο  

ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θφξν πνπ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ εγγχηεξνπ  

νηθνλνκηθνχ έηνπο. Αλ ηα έζνδα ηεο ΔΠΔ απνδεδεηγκέλα κεηψλνληαη πάλσ απφ  

25% ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε κπνξεί λα δεηεζεί κε αίηεζε κέρξη ηνλ επηέκβξην 

ε  

αλάινγε κείσζε ηνπ.  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 111 παξ.1 ηνπ Ν.2238/1994, εάλ ζηε δήισζε  

πεξηιακβάλνληαη θαη εηζνδήκαηα γηα ηα νπνία έρεη παξαθξαηεζεί θφξνο θαηά  

ηελ θαηαβνιή ηνπο απηφο ν θφξνο εθπίπηεη απφ ηελ πξνθαηαβνιή. Γελ 

εθπίπηνπλ  

ηα πνζά ηνπ θφξνπ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζε εηζνδήκαηα πνπ έρνπλ  

θνξνινγεζεί θαηά εηδηθφ ηξφπν. Γελ ππνινγίδεηαη πξνθαηαβνιή ζε  

θεθαιαηνπνηνχκελα ή δηαλεκφκελα θέξδε πνπ απαιιάζζνληαη ηεο θνξνινγίαο  

εηζνδήκαηνο.  

 

Ζ πξνθαηαβνιή θφξνπ ζηηο λέεο ΔΠΔ κεηψλεηαη θαηά 50% ζηα 3 πξψηα  

ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε εηαηξίαο πνπ θάλεη έλαξμε  

 

  



δξαζηεξηφηεηαο κεηά απφ εηθνληθή ιχζε πξνεγνχκελεο εηαηξίαο ή δηαθνπή  

αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ είρε ηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα ζηελ ίδηα 

επαγγεικαηηθή  

εγθαηάζηαζε θαη έρεη ηνπο ίδηνπο εηαίξνπο ή κεηαμχ ησλ εηαίξσλ ηεο  

πεξηιακβάλεηαη θαη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ είρε ηελ αηνκηθή επηρείξεζε. 

Ηζρχεη  

γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ ηδξχνληαη απφ 01.01.2005 θαη κεηά. Ζ κείσζε 

απηή  

δελ εθαξκφδεηαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα πνπ πξνέξρνληαη απφ κεηαηξνπή ή  

ζπγρψλεπζε άιισλ επηρεηξήζεσλ κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νπνηνπδήπνηε λφκνπ.  

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 10 λ.3522/2006 γηα  

δηαρείξηζε απφ1.1.2007 αθαηξνχληαη απφ ηα θέξδε ηζνινγηζκνχ 1500 επξψ γηα  

θάζε άηνκν πνπ απαζρνινχλ κε αλαπεξία 67% θαη άλσ. 
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8. ΓΗΑΘΔΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ  

 

8.1. Γηάζεζε θεξδψλ  

 

Σν ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ θαη ηα δηαλεκφκελα θέξδε (ακνηβέο δηαρεηξηζηψλ  

, ινηπέο παξνρέο εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ), ιακβάλνληαη απφ ην  

ππφινηπν ησλ θεξδψλ πνπ κέλεη κεηά ηελ αθαίξεζε απφ ηα θαζαξά θέξδε ηεο  

ρξήζεο ησλ δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ, ησλ εηαηξηθψλ βαξψλ (θφξν  

εηζνδήκαηνο, ινηπνχο κε ελζσκαησκέλνπο ζην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο θφξνπο) 

θιπ.  

Όπσο παξαθάησ:  

 

88.00 ή 88.01 (86.99) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΖ  

 

Μείνλ  

 

88.03-04 (42.01-02) ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ΕΖΜΗΩΝ)  

ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ ΥΡΖΔΩΝ  

 

πλ ή κείνλ  

 

88.06 (42.04) ΓΗΑΦΟΡΔ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΩΝ  

 

ΥΡΖΔΩΝ  

 

Μείνλ  

 

88.08 ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ ΚΑΗ ΟΓΑ  

 

Μείνλ  

 

88.09 ΛΟΗΠΟΗ ΜΖ ΔΝΩΜΑΣΩΜΔΝΟΗ ΣΟ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΚΟ ΚΟΣΟ ΦΟΡΟΗ  

 

Μείνλ  

 

ΣΑΚΣΗΚΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ  

 

πλ  

 

42.00 ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΩΝ (ΚΔΡΓΩΝ) ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ  

 

ΥΡΖΖ  

 

πλ  

 

  



41 ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΑ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ =  

 

88.99 ΚΔΡΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΘΔΖ  

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα θέξδε δελ επαξθνχλ γηα λα ηθαλνπνηεζνχλ  

πιήξσο νη δηθαηνχρνη αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία:  

 

- Αθαηξείηαη απφ ηα θαζαξά θέξδε ε θξάηεζε γηα ην θφξν  

εηζνδήκαηνο.  

- Αθαίξεζε δεκηψλ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ (42.01-02)  

- Αθαηξείηαη ην νξηδφκελν απφ ην λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ πνζφ  

γηα ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ.  

- Αθνινπζεί ε δηαλνκή (θέξδε ζε εηαίξνπο, θιπ. ζχκθσλα κε ην  

λφκν ή ην θαηαζηαηηθφ).  

 

 

Ζ θάιπςε δεκηψλ κπνξεί λα γίλεη πξναηξεηηθά κε ηνπο παξαθάησ  

ηξφπνπο:  

 

- Με ην ηαθηηθφ ή άιια απνζεκαηηθά.  

- Με ηελ ππεξαμία αλαπξνζαξκνγήο παγίσλ.  

 

 

Ο ηξφπνο δηαλνκήο ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη  

πξφβιεςε ζην θαηαζηαηηθφ, απνθαζίδεηε απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ  

εηαίξσλ. Ζ δηαλνκή ελδεηθηηθά κπνξεί λα πεξηιακβάλεη (Πνκφλεο, 2003):  

 

- Κέξδε ζηνπο εηαίξνπο  

- Ακνηβέο δηαρεηξηζηψλ  

- Κξάηεζε εθηάθηνπ απνζεκαηηθνχ γηα εηδηθφ ζθνπφ  

- Αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά  

- Γηαλνκή θεξδψλ ζην πξνζσπηθφ θιπ.  

 

 

8.2. Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ  

 

Κάζε ηέινπο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, νη εηαηξίεο, γηα ηελ θάιπςε  

κειινληηθψλ δεκηψλ, ππνρξενχηαη απφ ην λφκν πξηλ ηε δηάζεζε ησλ θαζαξψλ  

 

  



θεξδψλ ηνπο λα θξαηήζνπλ ην 5% ησλ θεξδψλ απηψλ σο ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ  

(άξζξν 24 Ν.3190/55). Ο λφκνο νξίδεη ην ειάρηζην πνζνζηφ αιιά ην  

θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα νξίδεη ηελ θξάηεζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ. Δάλ ην  

θαηαζηαηηθφ δελ πξνβιέπεη δηαθνξεηηθφ πνζνζηφ απφ απηφ πνπ νξίδεη ν 

λφκνο,  

ηφηε δελ επηηξέπεηαη ε θξάηεζε κεγαιχηεξνπ πνζνζηνχ απφ ην νξηδφκελν ηνπ  

λφκνπ, εθηφο θαη αλ γίλεη ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Ζ θξάηεζε ηνπ  

απνζεκαηηθνχ ηζρχεη κέρξη ην απνζεκαηηθφ λα θηάζεη ζην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ.  

 

ε πεξίπησζε πνπ δελ θξαηεζεί ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ, ζεσξείηαη φηη έρεη  

γίλεη παξάλνκε δηαλνκή θεξδψλ. Τπεχζπλνη ζεσξνχληαη νη δηαρεηξηζηέο φπνπ 

ζα  

αληηκεησπίζνπλ πνηληθέο δηψμεηο θαη ζα θαηαβάιινπλ απνδεκίσζε ζχκθσλα κε  

ην άξζξν 26 ηνπ Ν.3190/55, ελψ νη εηαίξνη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 παξ. 2 

ηνπ  

Ν.3190/55, ππνρξενχληαη λα επηζηξέςνπλ ηα θέξδε απηά. (Λενληαξίηεο, 2006)  

 

Όκσο, ζχκθσλα κε ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ Δ.Τ.Λ. 57/1990, ππάξρεη  

εμαίξεζε ππνρξέσζεο θξάηεζεο ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ, φηαλ ν βαξχλσλ ηελ  

εηαηξία θφξνο εηζνδήκαηνο απνξξνθά ην ζχλνιν ησλ θαζαξψλ θεξδψλ ηεο  

ρξήζεσο, θαζψο θαη φηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο είλαη δεκηά.  

 

Άξα, ε θξάηεζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ έρεη ηα εμήο  

ραξαθηεξηζηηθά:  

 

- Δίλαη ππνρξεσηηθή (Πνκφλεο, 2003) :  

o φηαλ ππάξρνπλ θέξδε κεηά ηνπο θφξνπο  

o φηαλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο ρξήζεσο είλαη θέξδε θαη φρη δεκηέο  

o κέρξη λα θηάζεη ην ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ ζην 1/3 ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ  

 

 

- Τπνινγίδεηαη ζηα θαζαξά (ινγηζηηθά) θέξδε θαη φρη ζηα  

θνξνινγεηέα  

 

 

  



- Γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ θάιπςε κειινληηθψλ δεκηψλ θαη δελ επηηξέπεηαη  

λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαλέλα άιιν ζθνπφ.  
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9. ΔΛΔΓΥΟ ΣΖ ΔΠΔ  

 

9.1. Τπνρξεσηηθφο έιεγρνο ΔΠΔ  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 23 ηνπΝ.3190/55, νη εηαηξίεο πεξηνξηζκέλεο  

επζχλεο φηαλ ζπγθεληξψλνπλ δχν (2) απφ ηα θξηηήξηα πνπ νξίδεη ε 

παξάγξαθνο  

6 ηνπ άξζξνπ 42α ηνπ Κ.Ν.2910/1920, γηα δχν (2) ζπλερφκελεο ρξήζεηο,  

ππνρξενχηαη λα θαιέζνπλ ειεγθηή απφ ην ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ.  

 

Σα θξηηήξηα απηά είλαη:  

 

o χλνιν Δλεξγεηηθνχ 2.500.000,00 €  

o Καζαξφο Κχθινο Δξγαζηψλ 5.000.000,00 €  

o Μέζνο φξνο πξνζσπηθνχ 50 άηνκα  

 

 

 

 

πκπεξαζκαηηθά, κηα ΔΠΔ πνπ ζα ζπγθεληξψζεη θαηά ηηο ρξήζεηο 2011  

θαη 2012 δχν απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα πξέπεη λα απνζηείιεη έγγξαθν ηεο 

πξνο  

ην ΟΔΛ θαη λα δεηεί ηνλ δηνξηζκφ Οξθσηνχ Διεγθηή πνπ ζα ειέγμεη ηελ 

ρξήζε  

2012. Tν έγγξαθν απηφ πξέπεη λα ζηαιεί έγθαηξα, ψζηε ν δηνξηζκφο ηνπ 

ειεγθηή  

απφ ην .Ο.Δ.Λ. λα γίλεη πξηλ ηελ 31 Μαξηίνπ (εκ/λία ζπγθιήζεσο ηεο  

ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ ηεο ΔΠΔ, ψζηε λα πεξηιεθζεί ζηα ζέκαηα εκεξεζίαο  

δηαηάμεσο απηήο).  

 

Οη άιιεο ΔΠΔ πνπ δελ ζπγθεληξψλνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα λα ππαρζνχλ  

ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ηνπ .Ο.Δ.Λ., δελ έρνπλ θακία ππνρξέσζε λα 

νξίζνπλ  

ειεγθηή (φπσο ζπκβαίλεη κε ηηο αλψλπκεο εηαηξίεο). Μπνξνχλ φκσο, 

νηθεηνζειψο  

 

  



λα πξνβιέςνπλ ζην θαηαζηαηηθφ ηνπο ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ην . Ο. 

Δ.Λ. ή  

ηδηψηεο - πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη ζηελ πξάμε.  

 

Σν .Ο.Δ.Λ. κεηά ην πέξαο ηνπ ειέγρνπ ρνξεγεί έλα πηζηνπνηεηηθφ  

ειέγρνπ ην νπνίν δεκνζηεχεηαη καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ. Παξαβάζεηο ηεο  

θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, νη νπνίεο δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο ειεγθηέο θαηά 

ηελ  

άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, γλσζηνπνηνχληαη εγγξάθσο ζηελ αξκφδηα  

ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε.  

 

9.2. Πνηληθέο δηαηάμεηο  

 

χκθσλα κε ην άξζξν 60 ηνπ Ν. 3190/55, ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ  

άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα (θπιάθηζε έσο 6 κελψλ ή ρξεκαηηθφ  

πξφζηηκν ή θαη ηα δχν) (Λενληάξεο, 2003):  

 

- Όπνηνο ζπλαιιάζζεηαη σο εθπξφζσπνο ηεο ΔΠΔ θαηά παξάβαζε ησλ  

άξζξσλ 16-19 θαη 47 ηνπ Ν. 3190/55 (δειαδή θαηά παξάβαζε ησλ  

δηαηάμεσλ πεξί δηαρεηξηζηψλ θαη εθθαζαξηζηψλ).  

- Όπνηνο ζπλαιιάζζεηαη σο εθπξφζσπνο αιινδαπήο ΔΠΔ πνπ δελ έρεη  

άδεηα εγθαηαζηάζεσο.  

- Κάζε εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ΔΠΔ πνπ θάλεη ςεπδείο δειψζεηο ζρεηηθά  

κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ.  

- Όπνηνο απφ πξφζεζε παξέιεηςε ηε ζχληαμε εκπξφζεζκα ηνπ εηήζηνπ  

ηζνινγηζκνχ ή ζπλέηαμε ή ελέθξηλε αλαθξηβή ηζνινγηζκφ.  

- Όπνηνο ρσξίο ηζνινγηζκφ ή κε βάζε ςεπδή ή παξάλνκν ηζνινγηζκφ  

επηρείξεζε ηελ δηαλνκή θεξδψλ.  

- Όπνηνο απφ πξφζεζε παξέιεηςε λα ζπγθαιέζεη ηελ ζπλέιεπζε ησλ  

εηαίξσλ θαηά παξάβαζε ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ.  

- Όπνηνο παίξλεη εηδηθέο σθέιεηεο ή ππνζρέζεηο γηα λα θαηεπζχλεη  

εηαίξνπο ζηελ ςεθνθνξία ή γηα λα κελ παξαβξεζνχλ ζηε ζπλέιεπζε.  

 

 

  



- Ο δηαρεηξηζηήο ΔΠΔ πνπ αζθεί επηρείξεζε γηα ηελ νπνία έρεη νξηζηεί  

άιινο λνκηθφο ηχπνο εηαηξίαο.  

- Ο δηαρεηξηζηήο ή εηαίξνο πνπ παξαβαίλεη ην άξζξν 20 ηνπ Ν.3190/55  

πεξί θαηαρσξήζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ.  

- Κάζε δηαρεηξηζηήο πνπ παξαβαίλεη ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3190/55 πεξί  

θαηαρσξήζεσλ θαη δεκνζηεχζεσλ. 
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10. ΛΤΖ ΚΑΗ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ ΣΖ Δ.Π.Δ  

 

ΛΤΖ - ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ Δ.Π.Δ. -ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ  

 

ΠΡΑΚΣΗΚΟ Γ..  

 

( Γηα ηελ ιχζε ηεο ΔΠΔ φπνπ ζα  

αλαθέξεηαη φηη " ε ΔΠΔ ιχεηαη θαη ηίζεηαη  

ζε εθθαζάξηζε.")  

 

ΑΡΥΗΚΖ ΑΠΟΓΡΑΦΖ & ΤΝΣΑΔΣΑΗ Ο  

ΑΡΥΗΚΟ ΗΟΛΟΓΗΜΟ  

 

( ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΔΝΗΚΖ ΔΚΜ/Ζ,  

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΖΔΩ,  

ΓΗΑΘΔΖ ΚΔΡΓΩΝ  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΓΖΛΩΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ  

ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ  

 

Μέζα ζε 4 κήλεο & 10 κέξεο (άξζξν 107  

παξ.2α Ν.2238/94)  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΚΚΑΘΑΡΗΣΗΚΖ ΓΖΛΩΖ  

ΦΠΑ  

 

Μέζα ζε 130 Ζκέξεο (άξζξν 38  

παξ.1.Ν.2859/00  

 

ΤΠΟΒΟΛΖ ΣΖ Γ.Ο.Τ. ΓΖΛΩΖ  

ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ  

 

Μέζα ζε 30 Ζκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία  

ιχζεο ηεο ΔΠΔ & επηζπλάπηεηαη ζηελ  

Γ.O.Y. επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο  

απφθαζεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (άξζξν  

36 παξ.1.Ν.2859/00)  

 

 

 

  

 

  

 

ηελ ζπλέρεηα ε ΔΠΔ εηζέξρεηαη ζην ζηάδην ηεο Δθθαζάξηζεο :  

 

Ο ηφρνο είλαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία λα  

πιεξσζνχλ νη Πξνκεζεπηέο θαη νη Φφξνη ηεο Δηαηξείαο έηζη ψζηε λα κείλεη 

κφλν  

ηακείν & Κεθάιαην.  

 

ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΦΟΡΟΤ ΔΚΚΑΘΑΡΗΖ  

 

  



 

ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΔΛΗΚΟΤ ΗΟΛΟΓΗΜΟΤ  

ΣΗ ΔΦΖΜΔΡΗΓΔ  

 

Ο ηειηθφο Ηζνινγηζκφο θαη ηα  

απνηειέζκαηα Δθθαζάξηζεο εγθξίλνληαη  

απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη  

ζηε ζπλέρεηα δεκνζηεχνληαη ζην Φ.Δ.Κ.  

(άξζξα 48 & 50 Ν.3190/55).  

 

 

 

  



ΤΝΣΑΞΖ ΓΗΑΛΤΣΗΚΟΤ  

 

Μέζα ζε 30 Ζκέξεο απφ ηελ ζχληαμε ηνπ  

ηειηθνχ Ηζνινγηζκνχ & κε βάζε απηφ  

ζπληάζζεηαη απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ην  

δηαιπηηθφ  

 

 

 

Καηάζεζε δήισζε κεηαβνιψλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ (κε φια ηα  

ππνρξεσηηθά δηθαηνινγεηηθά, αλάινγα κε ηελ λνκηθή κνξθή ηεο επηρείξεζεο),  

αθπξψλνληαη ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία θαη εθδίδνληαη λέα κε ηελ πξνζζήθε ηεο  

θξάζεο «ππφ εθθαζάξηζε» ή επαλαζεσξνχληαη ηα ίδηα ζηνηρεία κε ηε θξάζε  

«ππφ εθθαζάξηζε».  

 

Οη εθθαζαξηζηέο πξέπεη λα πεξαηψζνπλ, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηηο  

εθθξεκείο ππνζέζεηο ηεο εηαηξίαο, λα κεηαηξέςνπλ ζε ρξήκα ηελ εηαηξηθή  

πεξηνπζία, λα εμνθιήζνπλ ηα ρξέε ηεο θαη λα εηζπξάμνπλ ηηο απαηηήζεηο 

απηήο.  

Μπνξνχλ δε λα ελεξγήζνπλ θαη λέεο πξάμεηο, εθφζνλ κε απηέο εμππεξεηνχληαη 

ε  

εθθαζάξηζε θαη ηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. (Λενληαξίηεο, 2006)  

 

Αλάινγα κε ηελ εηαηξηθή κνξθή ηεο ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο, νη  

εθθαζαξηζηέο θαηαξηίδνπλ κεηά ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ηηο ηειηθέο  

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηηο νπνίεο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δεκνζηεχζνπλ 

ζην  

ηεχρνο Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ. ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο.  

 

χκθσλα κε ηελ 312/29.9.2001 γλσκάηεπζε ηνπ Δ.Τ.Λ., ν ηειηθφο  

Ηζνινγηζκφο επηηξέπεηαη λα πεξηιακβάλεη ζην ελεξγεηηθφ ηνπ κφλν ηα 

ρξεκαηηθά  

δηαζέζηκα θαη ζην παζεηηθφ ηνπ κφλν ηηο νθεηιέο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο  

κεηφρνπο, θαη ην πξνθχςαλ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα ηεο εθθαζάξηζεο. ε  

πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε δελ πεξαησζεί κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο, ηφηε  

ππνβάιιεηαη πξνζσξηλή δήισζε εηζνδήκαηνο γηα ηα εηζνδήκαηα θάζε  

έηνπο (κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ έηνπο) θαη νξηζηηθή δήισζε  

εηζνδήκαηνο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο. Όηαλ  

ππνβάιιεηαη ε πξνζσξηλή δήισζε εηζνδήκαηνο (φρη ε νξηζηηθή) θαηά ην 

ζηάδην  

 

  



ηεο εθθαζάξηζεο, ηφηε ππνινγίδεηαη θαλνληθά θαη πξνθαηαβνιή θφξνπ πάλσ  

ζηνλ θχξην θφξν.  

 

Όζνλ αθνξά ην Φ.Π.Α., ε πεξηνδηθή δήισζε ππνβάιιεηαη θαλνληθά, ελψ  

ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ ππνβάιιεηαη κφλν ζην ηέινο ηεο  

εθθαζάξηζεο, φζν κεγάιε θαη αλ είλαη ε δηάξθεηα απηήο (θαη φρη ζην ηέινο 

θάζε  

ρξφλνπ). Ζ εθθαζαξηζηηθή δήισζε Φ.Π.Α. ππνβάιιεηαη γηα βηβιία Α' θαη Β'  

θαηεγνξίαο κέζα ζε 55 εκεξνινγηαθέο εκέξεο απφ ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο 

θαη  

γηα βηβιία Γ' θαηεγνξίαο κέζα ζε 130 εκεξνινγηαθέο εκέξεο.  

 

Δπίζεο πνιιέο θνξέο ε ιχζε θαη ε εθθαζάξηζε ηεο επηρείξεζεο  

πξαγκαηνπνηνχληαη ζπγρξφλσο. ηελ πεξίπησζε απηή ζπληάζζεηαη έλαο κφλν  

ηζνινγηζκφο (ν ηειηθφο ηζνινγηζκφο) θαη θαη' επζείαλ ζπκπιεξψλεηαη ην 

έληππν  

ηεο δηαθνπήο ελψ αθπξψλνληαη ζπγρξφλσο ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο.  

 

Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο φηαλ ηεξνχληαη βηβιία Α' ή Β' θαηεγνξίαο ηνπ  

Κ. Β.. θαη δελ ππάξρνπλ πάγηα θαη εκπνξεχζηκα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. ηελ  

άζθεζε πνπ αθνινπζεί, ζπληάρζεθε απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο ν ηζνινγηζκφο ηεο  

ππφ εθθαζάξηζε εηαηξίαο ζχκθσλα κε ηα ινγηζηηθά βηβιία. Οη ινγηζηηθέο  

εγγξαθέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο έρνπλ γίλεη κε ηέηνην ηξφπν 

ψζηε λα  

βνεζνχλ ην ινγηζηή ζηε ζχληαμε ησλ πεξηνδηθψλ δειψζεσλ Φ. Π.Α. θαζψο  

επίζεο θαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ έληππνπ Δ3 (γηα ην πξνζδηνξηζκφ ησλ  

απνηειεζκάησλ ηεο επηρείξεζεο).  

 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΣΔΡΑ  

 

Ζ ΔΠΔ έρεη ηεζεί ζε εθθαζάξηζε θαη έρνπλ νξηζζεί εθθαζαξηζηέο. Δθφζνλ  

νινθιεξσζεί ε εθθαζάξηζε θαη ζπληαρζεί θαη ν ηζνινγηζκφο, πνηα είλαη ε  

αθξηβήο δηαδηθαζία γηα λα γίλεη δηαθνπή;  

 

  



10.1. Τπνρξεψζεηο ηνπ Ν 3190/1955  

 

Μεηά ηελ ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε  

φηη ε ΔΠΔ έρεη ήδε λνκίκσο εηζέιζεη ζην ζηάδην απηήο*, γίλεηαη ε 

δεκνζίεπζή  

ηνπ ζην ΦΔΚ, η. ΑΔ & ΔΠΔ (άξζξν 48 ηνπ Ν 3190/1955), ελψ ηαπηφρξνλα νη  

εθθαζαξηζηέο ππνρξενχληαη ζε απνγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο. Καηά  

ηελ πνξεία ηεο εθθαζάξηζεο, εθφζνλ απηή δηαξθέζεη πέξαλ ηνπ έηνπο, 

πθίζηαηαη  

ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο, θαη δεκνζίεπζεο ηζνινγηζκνχ γηα θάζε έηνο  

(δσδεθάκελν).  

 

Με ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο: ζπληάζζεηαη ν ηειηθφο ηζνινγηζκφο, ν  

νπνίνο εγθξίλεηαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ. Ζ ζρεηηθή απφθαζε  

έγθξηζεο ηεο Γ είλαη ζθφπηκν λα πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ηνπ  

ηειηθνχ πξντφληνο ηεο πεξηνπζίαο ηεο εηαηξείαο ζηνπο εηαίξνπο, αλάινγα κε 

ηα  

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ηνπο ζε απηή.  

 

ηε ζπλέρεηα, ε απφθαζε ηεο Γ ζρεηηθά κε ην πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο  

θαη ηελ έγθξηζε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ, επηβεβαηψλεη ηελ νξηζηηθή 

δηαθνπή  

ησλ εξγαζηψλ εθθαζάξηζεο θαη ζπληάζζεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ην  

δηαιπηηθφ ηεο εηαηξείαο.  

 

Αθνινχζσο, παξαγγέιιεηαη ε δεκνζίεπζή ηνπ (πεξίιεςε) ζην ΦΔΚ, η.  

ΑΔ & ΔΠΔ θαη θαηαρσξίδεηαη ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο  

έδξαο ηεο εηαηξείαο. Παξάιιεια, ελεκεξψλεηαη θαη ην νηθείν Δπηκειεηήξην.  

εκεηψλεηαη φηη ζε φιε ηε δηαδηθαζία, νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Γ ησλ  

εηαίξσλ ζα πξέπεη λα πξνέξρεηαη χζηεξα απφ λφκηκε ζπλεδξίαζε απηήο,  

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ζχγθιηζεο πνπ δηαηππψλνληαη 

ζηηο  

παξ. 1, 3 & 4, ηνπ άξζξνπ 10, ηνπ Ν 3190/1955.  

 

10.2. Δηδηθφηεξα γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο Δ.Π.Δ.  

 

Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο Δ.Π.Δ πξέπεη λα ζεκεησζνχλ ηα αθφινπζα:  

 

  



. Ζ ζέζε ηεο εηαηξίαο ζε εθθαζάξηζε δελ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα ηελ  

παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο, αιιά ε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα  

εμππεξεηνχληαη νη ζθνπνί ηεο εθθαζάξηζεο.  

. Αξκφδηα γηα ην δηνξηζκφ θαη ηελ αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ είλαη ε  

πλέιεπζε.  

. Ο δηνξηζκφο ησλ εθθαζαξηζηψλ ζπλεπάγεηαη απηνδίθαηα θαη ηελ  

παχζε ηεο εμνπζίαο θαη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ/ησλ δηαρεηξηζηή/ησλ, ηα  

θαζήθνληα ησλ νπνίσλ αζθνχληαη πιένλ απφ ηνπο εθθαζαξηζηέο. Οη  

εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζε απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο, ζε  

θαηάξηηζε ηζνινγηζκνχ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, ηα νπνία  

ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θαη γλσζηνπνηνχληαη ζηελ  

αξκφδηα ΓΟΤ.  

. Γηαηππψζεηο:  

 

 

Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ρξεηάδεηαη  

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα παξαθάησ:  

 

Α. Σν ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο αξρίδεη απφ ηελ εκέξα πνπ  

νξηζηηθνπνηείηαη ε ιχζε κηαο ΔΠΔ (απφθαζε θαηαρσξεκέλε ζην βηβιίν  

«Πξαθηηθψλ Γ.» ζηελ νπνία αλαθέξνληαη νη ιφγνη πνπ ηελ πξνθάιεζαλ θαζψο  

θαη ηα πξφζσπα πνπ νξίδνληαη σο εθθαζαξηζηέο). Ζ εμνπζία ηνπ εθθαζαξηζηή  

πεξηνξίδεηαη κφλν ζηηο αλαγθαίεο πξάμεηο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξηθήο  

πεξηνπζίαο. πλήζσο, νη δηαρεηξηζηέο αλαιακβάλνπλ θαη θαζήθνληα  

εθθαζαξηζηψλ σζηφζν, πξέπεη λα δηεξεπλάηαη πηζαλή αληίζηνηρε πξφβιεςε ζην  

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο πνπ αλ δελ ππάξρεη, ζα νδεγήζεη ζην λα πξέπεη λα  

απνθαζίζεη ζρεηηθά ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ.  

 

Β. Ο«αξρηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο» ζα ππνζηεί ππνρξεσηηθά  

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο.  

 

  



Γ. Ζ εηαηξία ζην εμήο δηαηεξεί βεβαίσο ηελ επσλπκία ηεο, κε ηελ  

πξνζζήθε φκσο ηνπ φξνπ «ππφ εθθαζάξηζε» θαη ηα ζηνηρεία ηεο  

επαλαζεσξνχληαη απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ κε ηελ ζ' απηήλ ίδηα πξνζζήθε.  

 

Γ. Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ εθθαζάξηζεο πξέπεη λα  

ππνβιεζεί ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ αληίγξαθφ ηνπ καδί κε έλα αληίγξαθν ηνπ  

δηαιπηηθνχ πνπ είρε ππνβιεζεί ζηελ αξρή ηεο εθθαζάξηζεο θαη έλα έληππν  

δηαθνπήο. Δπίζεο, πξνζθνκίδνληαη γηα αθχξσζε ηα ζηνηρεία (φρη ηα βηβιία) 

ηεο  

εηαηξίαο.  

 

Δ. Γελ παξαβιέπνληαη θπζηθά νη απαξαίηεηεο δηαδηθαζίεο νη ζρεηηθέο κε  

ην Φ.Π.Α ηεο αληίζηνηρεο πεξηφδνπ θαη ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Μέζα ζηηο  

πξνβιεπφκελεο πξνζεζκίεο απφ ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο  

πξέπεη λα ππνβιεζνχλ ε ηειεπηαία πεξηνδηθή θαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε  

Φ.Π.Α. θαζψο θαη ε δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο.  

 

10.3. Φνξνινγηθέο θαη ινηπέο ππνρξεψζεηο θαηά ηελ  

εθθαζάξηζε  

 

Απφ ηελ έληαμε ηεο εηαηξείαο ζε θαζεζηψο εθθαζάξηζεο (εκεξνκελία  

δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΚ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο) θαη κέζα ζε δηάζηεκα 30  

εκεξψλ, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ε ζρεηηθή δήισζε κεηαβνιήο (έληππν Μ3) ζην  

ηκήκα Μεηξψνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ (άξζξν 36,παξ.1, πεξ.β ηνπ Ν.2859/2000),  

καδί κε αληίγξαθν πξαθηηθνχ ηεο απφθαζεο ησλ εηαίξσλ γηα ηελ ιχζε ηεο  

εηαηξείαο.  

 

Ηδηαίηεξα ζεκεηψλνπκε, φηη νη πεξηνδηθέο δειψζεηο ΦΠΑ, ππνβάιινληαη  

θαλνληθά, γηα θάζε θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ζηάδην  

εθθαζάξηζεο. Μεηά δε ην ηέινο απηήο θαη εληφο 130 εκεξψλ απφ ηελ δηαθνπή  

ησλ εξγαζηψλ (ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο), ζα ππνβιεζεί ε  

εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ. (Λενληαξίηεο, 2006)  

 

  



Ζ εηαηξεία ππνρξενχηαη ζηελ ππνβνιή πξνζσξηλήο δήισζεο θφξνπ  

εηζνδήκαηνο εληφο ελφο (1) κελφο απφ ηε ιήμε θάζε δσδεθακήλνπ, ζε  

πεξίπησζε πνπ ε εθθαζάξηζε δηαξθεί πεξηζζφηεξν απφ έλα ρξφλν (αξρήο  

γελνκέλεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ιχζεο - 

εθθαζάξηζεο ζην ΦΔΚ). Ζ πξνζσξηλή δήισζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα  

εηζνδήκαηα πνπ απνθηψληαη θάζε δσδεθάκελν πνπ ζπκπιεξψλεηαη, κεηά ηελ  

εκεξνκελία, θαηά ηελ νπνία ε εηαηξεία ηέζεθε ζε εθθαζάξηζε θαη 

ζπλνδεχεηαη  

απφ ηνλ αληίζηνηρν ηζνινγηζκφ (άξζξν 107 παξ.2, πεξ.γ, ηνπ Ν 2238/1994).  

 

Απφ ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο (εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο ζρεηηθήο  

απφθαζεο ηεο Γ ζην ΦΔΚ) θαη εληφο ελφο (1) κελφο απφ απηή, ε εηαηξεία ζα  

πξέπεη λα ππνβάιεη νξηζηηθή δήισζε εθθαζάξηζεο κε βάζε ηα εηζνδήκαηα πνπ  

απνθηήζεθαλ νιφθιεξε ηελ πεξίνδν ηεο εθθαζάξηζεο, καδί κε ηνλ ηειηθφ  

ηζνινγηζκφ εθθαζάξηζεο.  

 

Δληφο 30 εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εθθαζάξηζεο, ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί  

θαη ε ζρεηηθή δήισζε δηαθνπήο (παχζεο εξγαζηψλ), κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ  

εληχπνπ Μ4, ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηεο ΔΠΔ (άξζξν 36, παξ.1, πεξ.γ ηνπ  

Ν.2859/2000). Σαπηφρξνλα πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ, ηκήκα ΚΒ φια ηα  

ζεσξεκέλα ζηνηρεία γηα αθχξσζε, κε ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ ζρεηηθνχ εληχπνπ.  

Αλ ππάξρεη ηακεηαθή κεραλή ή θνξνινγηθφο κεραληζκφο, γίλνληαη νη ζρεηηθέο  

δηαδηθαζίεο γηα ηελ δηαθνπή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Ζ βεβαίσζε ηεο νξηζηηθήο δηαθνπήο ησλ εξγαζηψλ πνπ εθηππψλεηαη απφ  

ην ζχζηεκα TAXIS ηεο ΓΟΤ, πξέπεη λα θαηαηεζεί θαη ζην νηθείν 

Δπηκειεηήξην.  

Αληίγξαθα ηεο βεβαίσζεο απηήο, ζα δεηεζνχλ θαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα  

(ΟΑΔΔ θ.ιπ.), πξνθεηκέλνπ λα δηαθνπεί ε αζθάιηζε ησλ εηαίξσλ (αλ 

ζπληξέρεη  

ηέηνηνο ιφγνο).  

 

Γηα ηελ απφθαζε ιχζεο - εθθαζάξηζεο ηεο ΔΠΔ (κε ηνλ ζπλαθφινπζν  

δηνξηζκφ εθθαζαξηζηψλ θ.ιπ.) απαηηείηαη, (βι. άξζξν 44, ηνπ Ν 3190/1955),  

 

  



ζρεηηθή απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, κε ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 3/4 ησλ  

εηαίξσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζην ηα 3/4 ηνπ 

εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ (πεξ. β', ηεο παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 44, ηνπ Ν 3190/1955). Γηα ηελ  

εγθπξφηεηα ηεο απφθαζεο απηήο, ζα πξέπεη λα ηεξεζεί ν ηχπνο δεκνζηφηεηαο  

πνπ νξίδεη ην άξζξν 8, ηνπ Ν 3190/1955.  

 

10.4. Ζ ινγηζηηθή ηεο εθθαζάξηζεο ηεο Δ.Π.Δ.  

 

Γεληθφ πιαίζην - «θηινζνθία» - ρεηξηζκνί θαηά πεξίπησζε «θσδηθνί  

θιεηδηά»:  

 

Όηαλ ιπζεί ε εηαηξεία αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζαξίζεσο. Ζ φιε  

δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, ζα πεξάζεη δηαδνρηθά απφ ηα παξαθάησ ζηάδηα  

(Λενληαξίηεο, 2006):  

 

Α. Γηνξηζκφο εθθαζαξηζηή θαη αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ απηφλ.  

 

Β. Πξαγκαηνπνίεζε απνγξαθήο (ζε πξνζδνθψκελεο αμίεο) ησλ ζηνηρείσλ  

ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, εληνπηζκφο ησλ πηζαλψλ δηαθνξψλ ζηηο αμίεο  

(ινγηζηηθέο - ηξέρνπζεο) ησλ ζηνηρείσλ απηψλ θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηα  

δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο. (Πξνζνρή! ε πεξίπησζε παγίσλ πεξηνπζηαθψλ  

ζηνηρείσλ ζπκεζείηε λα ηαθηνπνηήζεηε ηνπο ινγαξηαζκνχο απνζβέζεψλ ηνπο).  

 

. Οη πηζαλέο δηαθνξέο ζηελ απνηίκεζή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (αλ θαη  

ζηελ πξάμε απηφ απνθεχγεηαη γηα θνξνινγηθνχο ιφγνπο),  

παξαθνινπζνχληαη απφ ην ινγαξηαζκφ «81 Έθηαθηα θαη αλφξγαλα  

απνηειέζκαηα» κε αλαιπηηθφ ηνλ «81.ΥΥ» θαη κε αλάινγν ηίηιν, γηα  

παξάδεηγκα απφ ηνλ «θελφ» θσδηθφ, «81.04 Γηαθνξέο απνηίκεζεο». (Γελ  

πξνβιέπεηαη ν ινγαξηαζκφο απηφο απφ ην Δ.Γ.Λ.). Υξεψλνληαη φζνη απφ  

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ απνηηκψληαη κε ζεηηθή  

δηαθνξά, πηζηψλνληαο κε ην πνζφ ηεο δηαθνξάο ηνλ «81.04  

 

 

  



. Γηαθνξέο απνηίκεζεο» θαη αληίζηξνθα ζε πεξίπησζε πηζαλήο δεκηνγφλνπ  

απνηίκεζεο θάπνησλ απφ ηα ελ ιφγσ ζηνηρεία. Αθξηβψο ε ίδηα δηαδηθαζία  

ηεξείηαη ζηελ πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ.  

Πξνζνρή! ε πεξίπησζε πνπ ζην ζηάδην απηφ πξνβιέπεηαη λα ππνηηκεζεί  

πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, ην πνζφ ηεο δηαθνξάο πνπ ζα ρξεψζεη ηνλ  

«81.04 Γηαθνξέο Απνηίκεζεο» ζα πξέπεη λα εκθαληζηεί ζηελ πίζησζε  

ηνχ ινγαξηαζκνχ «44.10 Πξνβιέςεηο απαμηψζεσλ θαη ππνηηκήζεσλ  

πάγησλ ζηνηρείσλ» θαη φρη ζηελ πίζησζε απ' επζείαο ηνπ ινγαξηαζκνχ  

ηνπ αληίζηνηρνπ παγίνπ ζηνηρείνπ. Όηαλ ζηε ζπλέρεηα ην ελ ιφγσ πάγην  

πνπιεζεί, ηφηε ην πηζησηηθφ ππφινηπν ηνχ «44.10... » ζα κεηαθεξζεί ζηελ  

πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνχ πεξί νπ ν ιφγνο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ. .  

Σν ππφινηπν ηνπ δεζπφδνληνο εδψ ινγαξηαζκνχ, («81.04 Γηαθνξέο  

απνηίκεζεο»), ζα κεηαθεξζεί ηειηθά κέζσ ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο ηεο  

εθθαζάξηζεο, ζηνλ «αδειθφ» δεπηεξνβάζκην ηνπ ίδηνπ ινγαξηαζκνχ, ηνλ  

«81.05 Απνηειέζκαηα εθθαζάξηζεο».  

 

 

Γ. χληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ έλαξμεο ηεο εθθαζάξηζεο: Όια ηα ζηνηρεία  

ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ, εκθαλίδνληαη κε ηελ απνηίκεζή ηνπο φπσο απηή έγηλε  

ζηελ πξνεγνχκελε θάζε, δειαδή ζε αμίεο πνπ αλακέλεηαη(πξνζδνθψκελεο) λα  

ξεπζηνπνηεζνχλ ή λα θαηαβιεζνχλ γηα ηελ εμφθιεζή ηνπο. Άξα αλ ππάξρνπλ  

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ππφ θαζεζηψο απνζβέζεσλ ζα πξέπεη λα έρνπλ θαη απηά  

ηαθηνπνηεζεί πξηλ ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ (ζην ζηάδην ...Β).  

 

. ηνλ ηζνινγηζκφ απηφλ ηψξα ζα ζπκπεξηιεθζεί κε ην ρξεσζηηθφ ή  

πηζησηηθφ ππφινηπφ ηνπ θαη ν «81.04 Γηαθνξέο απνηίκεζεο» αλ  

θπζηθά επήιζαλ θαη θαηαγξάθεθαλ δηαθνξέο απφ ηελ απνηίκεζε ησλ  

ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ ζην πξνεγνχκελν ζηάδην (ην Β).  

Βέβαηα, ην πνζφ απηφ ζα έρεη πάξεη θαηά ηα γλσζηά κνξθή  

«42.ΥΥ...».  

 

 

  



. Όζνλ αθνξά ζηηο δηαηππψζεηο, κε ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ απηνχ  

νη εηαίξνη ζπληάζζνπλ δηαιπηηθφ ην νπνίν καδί κε ηνλ ηζνινγηζκφ  

απηφλ θαη έλα έληππν κεηαβνιψλ πξέπεη λα ππνβάιινπλ ζηελ αξκφδηα  

Γ.Ο.Τ.  

 

 

Γ. Ρεπζηνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ - είζπξαμε απαηηήζεσλ  

θαη εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ. Οη πηζαλέο δηαθνξέο ζηηο αμίεο ησλ ζηνηρείσλ 

ηεο  

εηαηξίαο ζηε θάζε απηή, πξνηείλεηαη λα παξαθνινπζνχληαη απφ ην ινγαξηαζκφ  

«81.05 Απνηειέζκαηα εθθαζάξηζεο» πνπ πξνεγνχκελα (ζην ζηάδην Β.)  

αλαθέξζεθε, ν νπνίνο επίζεο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην Δ.Γ.Λ.. Ο ηξφπνο  

ιεηηνπξγίαο απηνχ ηνπ ινγαξηαζκνχ, ζα είλαη θπζηθά αληίζηνηρνο ηνπ ηξφπνπ  

ιεηηνπξγίαο ηνπ «81.04 Γηαθνξέο απνηίκεζεο»κφλν πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή,  

ζα θαηαγξάθνληαη νη δηαθνξέο απφ ηελ ηειηθή είζπξαμε ή πιεξσκή γηα ηα  

αληίζηνηρα ζηνηρεία. Υξεψλεηαη ινηπφλ ν ινγαξηαζκφο απηφο κε θάζε «δεκηά»  

θαη... πηζηψλεηαη κε θάζε ζεηηθή δηαθνξά «<θέξδνο») θαηά ηελ είζπξαμε ή 

ηελ  

θαηαβνιή (αλ πξφθεηηαη γηα ππνρξέσζε), ησλ αληίζηνηρσλ αμηψλ. 

Τπελζπκίδεηαη  

φηη θαηά ηελ εθπνίεζε παγίνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ γηα ην νπνίν ζην 

ζηάδην Β  

είρε πξνβιεθζεί ππνηίκεζή ηνπ, ζα πξέπεη πξηλ (ή θαηά) ηελ εθπνίεζε λα  

εμηζσζεί θη ν αληίζηνηρνο ινγαξηαζκφο (ν «44.10 Πξνβιέςεηο 

απαμηψζεσλ...»)  

κεηαθεξφκελνο ζηελ πίζησζε ηνπ ινγαξηαζκνχ ηνχ εθπνηνχκελνπ παγίνπ (π.ρ.  

«12.ΥΥ Μεραλήκαηα»).  

 

. ηε θάζε απηή βεβαίσο, εμνθινχληαη θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ δε- 

κηνπξγήζεθαλ θαη θαηά ηελ πεξίνδν απηή (π.ρ. Φ.Π.Α, δηάθνξα έμνδα).  

Πννζνρή! ηε ζεηξά εμφθιεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ,  

o α) πξνεγείηαη ην Γεκφζην,  

o β) αθνινπζνχλ νη εξγαδφκελνη,  

o γ) κεηά νη ηξίηνη θαη  

o δ) ηειεπηαίνη φισλ αθνινπζνχλ νη εηαίξνη, αθφκε θη αλ εθθξεκνχλ  

απαηηήζεηο ηνπο σο πηζησηψλ - δαλεηζηψλ θαηά ηεο εηαηξίαο.  

 

 

 

 

  



. Σα πηζαλά έμνδα πνπ αθνξνχλ ζηελ εθθαζάξηζε απηή θαζ' απηή,  

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ακνηβήο ηνχ (ή ησλ) εθθαζαξηζηή,  

παξαθνινπζείζηε ηα κε ηνλ ηξηηνβάζκην ινγαξηαζκφ ηνπ «81.00 Έθηαθηα  

θαη αλφξγαλα έμνδα» - κε αληίζηνηρν ηίηιν, αο πνχκε ηνλ «81.00.ΥΥ  

Έμνδα εθθαζάξηζεο». (Καη απηφο ν ινγαξηαζκφο δελ πξνβιέπεηαη απφ ην  

Δ.Γ.Λ.).  

 

 

ην ηέινο απηήο ηεο θάζεο ινηπφλ ν «81.05 Απνηειέζκαηα εθθαζάξηζεο»  

ζα πξέπεη λα έρεη ππνδερηεί:  

 

1) Σν ππφινηπν ηνχ «81.04 Γηαθνξέο απνηίκεζεο».  

 

2) Σν ππφινηπν ηνχ «81.00.ΥΥ Έμνδα εθθαζάξηζεο».  

 

3) Σα ελδερφκελα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ...  

 

α) «16.00 Τπεξαμία επηρεηξήζεσο» (Goodwill)  

 

β) «16.10 Έμνδα ηδξχζεσο θαη πξψηεο εγθαηαζηάζεσο» θαζψο θαη  

 

γ) θάζε άιινπ ινγαξηαζκνχ «εμφδνπ πνιπεηνχο απφζβεζεο πνπ σο  

ινγαξηαζκψλ «θφζηνπο επελδχζεσλ» ε απφζβεζή ηνπο δελ  

πξφιαβε λα νινθιεξσζεί ιφγσ ηεο ιχζεο ηεο εηαηξίαο.  

 

Δ. χληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ ηέινπο (ιήμεο) ηεο εθθαζάξηζεο: Με βάζε  

ηνλ ηζνινγηζκφ απηφ ζε αληηπαξαβνιή ηνπ κε ηνλ αληίζηνηρν ηεο έλαξμεο"  

θαζψο θαη κε ηα ηεθκήξηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εθθαζάξηζεο ,  

ν εθθαζαξηζηήο ινγνδνηεί ζηνπο εηαίξνπο.  

 

. Όπσο είλαη ινγηθφ, ν ηειηθφο απηφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο ζα  

πεξηιακβάλεη ζην ελεξγεηηθφ θαη ην παζεηηθφ ηνπ, θπξίσο ζηνηρεία πνπ  

πξννξίδνληαη λα δηαλεκεζνχλ (εηαηξηθφ θεθάιαην, θαζαξή ζέζε, θαηά  

πάζα πηζαλφηεηα ηακείν ή ππνρξεψζεηο - αλάινγα, θαη ίζσο ππφινηπα  

 

 

  



ησλ αηνκηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε πνπ απφ  

πξνεγνχκελα εθθξεκνχζαλ ινγαξηαζκνί νθεηιφκελνπ θεθαιαίνπ,  

απνιήςεσλ, δαλείσλ).  

 

 

Σ. Γηαλνκή: Μνηάδεη «ηππνιαηξηθφ» σζηφζν., ζχκθσλα κε ηε  

θηινζνθία ηνπ Δ.Γ .Λ., ζα πξέπεη ην φπνην ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ 

«81.05  

Απνηειέζκαηα εθθαζάξηζεο» λα πεξάζεη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ «88  

Απνηειέζκαηα πξνο δηάζεζε». ηε ζπλέρεηα, νη «αηνκηθνί» ινγαξηαζκνί  

«33.07.ΥΥ Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί» ησλ εηαίξσλ, ππνδέρνληαη θαη ηε  

δηαλνκή ηεο θαζαξήο ζέζεο ηεο εθθαζάξηζεο φηαλ απηφ είλαη αξλεηηθφ  

(ρξεσζηηθφ), ελψ νη ηξηηνβάζκηνη ηνπ «53.14 Βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο  

πξνο εηαίξνπο» κεηαθέξνληαη γηα εμίζσζε ζηελ πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ  

ηξηηνβάζκησλ ηνπ («33.07.ΥΥ Γνζνιεπηηθνί ινγαξηαζκνί»).  

 

. Αλ δελ ππάξρεη αληίζηνηρε πξφβιεςε, ην απνηέιεζκα ηεο εθθαζάξηζεο  

δηαλέκεηαη κε Βάζε ηε ζπκκεηνρή ζηα απνηειέζκαηα. Πξνζνρή! Σα  

εηζθεξζέληα «θαηά ρξήζε» πεξηνπζηαθά ζηνηρεία δελ απνηεινχλ  

αληηθείκελν απνηίκεζεο θαη δηαλνκήο αιιά επηζηξέθνληαη ζηνπο  

θαηφρνπο ηνπ, σο έρνπλ. Αληηινγίδνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί  

ηάμεσο πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ παξαθνινχζεζή ηνπο.  

 

 

Ε. Δμφθιεζε ησλ εηαίξσλ: Οη ζπζρεηηζκνί αλάκεζα ζηνπο «33.07.ΥΥ  

Γνζνιεπηηθζί ινγαξηαζκνί» θαη ζηνπο «53.14.ΥΥ Βξαρππξφζεζκεο  

ππνρξεψζεηο πξνο εηαίξνπο» ζα νδεγήζνπλ ζηα παξαθάησ ελδερφκελα  

(Λενληαξίηεο, 2006):  

 

. Πεξίπησζε «αηνκηθνχ ινγαξηαζκνχ» εηαίξνπ («33.07.ΥΥ...») κε  

ρξεσζηηθφ ππφινηπν., ζεκαίλεη πσο ν εηαίξνο απηφο πξέπεη λα θαηαβάιεη  

ζηελ εηαηξία ην πνζφ απηφ, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζεί αληίζηνηρα ην  

ππφινηπν ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο είηε πξνο ηνπο άιινπο εηαίξνπο είηε  

πξνο ηξίηνπο. (Δηεξφξξπζκνο εηαίξνο ζε κηα ηέηνηα πεξίπησζε -εθφζνλ  

 

 

  



έρεη εμνθιήζεη ηελ εηζθνξά ηνπ θη έρεη εμαληιεζεί ζηε δηαλνκή ην φξην  

επζχλε, ηνπ, δε κπνξεί λα ππνρξεσζεί λα θαηαβάιιεη θάπνην επηπιένλ  

πνζφ).  

. Πηζησηηθφ ππφινηπν ζηνπο «33.07.ΥΥ» αηνκηθνχο ινγαξηαζκνχο»,  

ζεκαίλεη θπζηθά πσο ε εηαηξία έρεη ππνρξέσζε λα θαηαβάιεη ηα  

αληίζηνηρα πνζά ζηνπο δηθαηνχρνπο εηαίξνπο. Σα ππφινηπα ησλ  

«33.07.ΥΥ Γνζνιεπηηθψλ (αηνκηθψλ) ινγαξηαζκψλ» ησλ εηαίξσλ,  

ηαθηνπνηνχληαη θαηά θαλφλα ηακεηαθά.  

 

 

Δίλαη δπλαηφλ, ν εθθαζαξηζηήο λα θαηαρσξήζεη ηα γεγνλφηα ηεο  

εθθαζάξηζεο παξαθνινπζψληαο ηελ εμέιημή ηεο, είηε ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο 

σο  

ζπλέρεηα απφ ηε ιχζε ηεο, είηε ζε δηθά ηνπ επίζεκα βηβιία. ηε δεχηεξε  

πεξίπησζε, νη θξίζηκνη ινγαξηαζκνί θαη νη δηαδηθαζίεο παξακέλνπλ ίδηα κε 

ηε  

δηαθνξά φηη, νη εγγξαθέο απφ ηνλ αξρηθφ ηζνινγηζκφ ηεο εθθαζάξηζεο κέρξη 

θαη  

ηνλ ηζνινγηζκφ ηέινπο ηεο εθθαζάξηζεο, (ηάδηα Γ. κέρξη Σ.), ζα 

ηεξνχληαη  

απφ ηνλ εθθαζαξηζηή ζηα δηθά ηνπ βηβιία.  

 

Δπίζεο, είλαη πηζαλφ αληί ηεο ξεπζηνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξ- 

γεηηθνχ, λα ππάξμεη ζπκθσλία κεηαμχ ησλ εηαίξσλ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ  

απηνί πξνζσπηθά θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία απηά ζχκθσλα κε ηα ππφινηπα ησλ  

αηνκηθψλ (δνζνιεπηηθψλ) ηνπο ινγαξηαζκψλ θαη αλάινγνπο ζπκςεθηζκνχο αληί  

κεηξεηψλ, ή αθφκε θη αγνξάδνληάο ηα αληί ηξί ησλ, εθφζνλ ηνπο 

ελδηαθέξνπλ.  

 

  



  

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11Ο  

 

11. ΛΤΖ ΣΖ Δ.Π.Δ  

 

Ζ Δ.Π.Δ δελ δηαιχεηαη κε αηηία ηελ απαγφξεπζε, πηψρεπζε ή ζάλαην  

εηαίξνπ εθηφο εάλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. (αξζξ. 44, παξ 3, Ν.  

3190/55). ε πεξίπησζε απψιεηαο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, θαη κε απφθαζε 

ηεο  

ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ε εηαηξία είλαη δπλαηφλ λα δηαιπζεί. . Ζ εηαηξία  

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο δηαιχεηαη επίζεο:  

 

1. Με απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ κε πιεηνςεθίεο 3/4 ηνπ  

αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ ηαπηφρξνλα εθπξνζσπνχλ θαη ηα 3/4 ηνπ εηαηξηθνχ  

θεθαιαίνπ ηνπιάρηζηνλ.  

 

2. Με θήξπμε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζε πηψρεπζε.  

 

3. Γηα ιφγνπο πνπ θαζνξίδνληαη ξεηά ζην θαηαζηαηηθφ ηεο (βιέπε  

παξάξηεκα)  

 

4. Έπεηηα απφ δηθαζηηθή απφθαζε γηα ζπνπδαίν ιφγν ε νπνία  

πξνθαιείηαη κε αίηεζε ηνπ εηαίξνπ ή εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα δέθαην  

ηνπ θεθαιαίνπ.  

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ιχζε ηεο εηαηξίαο ππφθεηηαη ζηηο δηαηππψζεηο  

δεκνζηφηεηαο θαη πξέπεη λα γλσζηνπνηείηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ. ε πεξίπησζε  

ιχζεο ηεο εηαηξίαο (κε εμαίξεζε ηε ιχζε ηεο ιφγσ θήξπμήο ηεο ζε πηψρεπζε)  

αθνινπζεί ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο, δειαδή ηεο ξεπζηνπνίεζεο ηεο 

εηαηξηθήο  

πεξηνπζίαο, κε ζθνπφ ηελ απνπιεξσκή ησλ ηπρφλ ππαξρνπζψλ νθεηιψλ. Ζ  

ζεηξά πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ ηεο εηαηξίαο είλαη 

ε  

εμήο:  

 

  



I. Πξψηα γίλεηαη απνπιεξσκή ησλ νθεηιψλ πξνο ηνπο ηξίηνπο δαλεηζηέο ηεο  

εηαηξίαο.  

II. II. ηε ζπλέρεηα απνπιεξψλνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο πξνο ηνπο  

εηαίξνπο, θ  

III. III. Σέινο, εθφζνλ ππάξρεη επάξθεηα ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο,  

επηζηξέθνληαη νη εηζθνξέο ζηνπο εηαίξνπο.  

 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΑ ΓΗΑ ΣΖ ΛΤΖ  

 

Α. ΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

1. Πξαθηηθφ Γεληθήο πλέιεπζεο κε ιήςε απφθαζεο ιχζεο ηεο εηαηξείαο  

θαη δηνξηζκφ εθθαζαξηζηή (αλ ε ΔΠΔ είλαη κνλνπξφζσπε, απαηηείηαη ε  

παξάζηαζε θαη ε ππνγξαθή ηνπ πξαθηηθνχ απν ζπκβνιαηνγξάθν)  

 

2. πκβνιαηνγξάθνο: Καηαζηαηηθφ Λχζεο θαη Πεξίιεςή ηνπ γηα ην ΦΔΚ  

Γηα ηελ ζχληαμή ηνπ ν/ε ζπκβνιαηνγξάθνο, ζα δεηήζεη αληίγξαθν ηνπ  

Πξαθηηθνχ Γ κε ηελ απφθαζε ιήςεο θαη Ηζνινγηζκφ. Σν Καηαζηαηηθφ ζα  

πξέπεη λα ην πάξνπκε ζε 6 (ηνπιάρηζηνλ) αληίγξαθα, δηφηη ζα θάλεη ην γχξν  

ηνπ...  

 

3. ηέιλνπκε ηελ πεξίιεςε γηα Γεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ (αθνχ πιεξψζνπκε  

ην ζρεηηθφ παξάβνιν € 130 ζπλ ΣΑΠΔΣ) θαη θξαηάκε ηνλ Κσδηθφ  

Γεκνζηεχκαηνο  

 

4. Παίξλνπκε φια ηα αληίγξαθα ηνπ Καηαζηαηηθνχ θαη μεθηλάκε:  

 

. ΓΟΤ (θξαηάεη έλα θαη ζθξαγίδεη ην δηθφ καο)  

. Σακείν Ννκηθψλ (θξαηάεη έλα θαη ζθξαγίδεη ην δηθφ καο, θάησ  

απφ ηε ΓΟΤ(αθνχ πιεξψζνπκε ηα δηθαηψκαηα ηακείνπ (θάηη  

ςηιά 25-30 €)  

 

 

  



. Σακείν πξνλνίαο δηθεγφξσλ (θξαηάεη έλα θαη ζθξαγίδεη ην δηθφ  

καο)  

. Πξσηνδηθείν (θξαηάεη έλα θαη ζθξαγίδεη ην δηθφ καο) θαη  

αλαγξάθεη Γεληθφ θαη Δηδηθφ αξηζκφ Πξσηνθφιινπ, θαη ηέινο,  

. Δπηκειεηήξην (θξαηάεη έλα θαη ζθξαγίδεη ην δηθφ καο)-ζα  

δεηήζεη λα δεη θαη ηε δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ  

 

 

Β. ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

Αθνχ νινθιεξψζνπκε ηε Ννκηθή Γηαδηθαζία Λχζεσο ηεο εηαηξείαο,  

μεθηλάκε ηε δηαδηθαζία Γηαθνπήο Δξγαζηψλ ζηελ εθνξία.  

 

1. Τπνβνιή Μ3 εληχπνπ ζην Μεηξψν: Μεηαβνιή - ζέζε ζε εθθαζάξηζε  

πλππνβάιιεηαη Γήισζε ρέζεσλ κε ηνλ δηνξηζκφ ηνπ εθθαζαξηζηή (εληφο  

κελφο απφ ηελ απφθαζε ιχζεο)  

 

2. χληαμε Ηζνινγηζκνχ Έλαξμεο Δθθαζάξηζεο γηα ηελ πεξίνδν: Έλαξμε  

(ε πξψηε κέξα απφ ηνλ ηειεπηαίν Ηζνινγηζκφ) - Λήμε (ε εκεξνκελία ηνπ  

Καηαζηαηηθνχ Λχζεο).  

 

3. Λνγηζηηθέο εγγξαθέο εθθαζάξηζεο4. χληαμε ηζνινγηζκνχ πέξαηνο  

εθθαζάξηζεο  

 

5. Αθχξσζε φισλ ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ (νπνηεδήπνηε ΠΡΗΝ ηελ  

ππνβνιή νξηζηηθήο δηαθνπήο εξγαζηψλ - ν θψδηθαο ζθξαγίδεη ηελ αθχξσζε  

πάλσ ζην έληππν Μ4)  

 

6. Τπνβνιή Μ4 εληχπνπ ζην Μεηξψν: πλνδεχεηαη απφ ηνλ Ηζνινγηζκφ  

Έλαξμεο θαη Λήμεο ηεο Δθθαζάξηζεο  

 

Γηα φιεο ηηο ππνβνιέο ζην Μεηξψν απαηηείηαη Δμνπζηνδφηεζε κε  

ζεσξεκέλν ην γλήζην ππνγξαθήο ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ πξνο ηνλ ππνβνιέα,  

εθηφο αλ ηηο ππνβάιιεη ν ίδηνο ν λφκηκνο εθπξφζσπνο.  
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