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I. Κ Ε Φ Α ΛΑ ΙΟ IlP irrO
1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η εξέλιξη του οικονομικού βίου, η οποία επέφερε τη διεύρυνση
των συναλλαγών και την ανάπτυξη των αγορών, καθώς επίσης και η
τεχνολογική πρόοδος, δημιούργησαν τη μεγάλη σύγχρονη επιχ/ση. που
για τη χρηματοδότηση της παραγωγικής της διαδικασίας, έχει ανάγκη
την συγκέντρωση κεφαλαίων σημαντικού μεγέθους,
Η συγκέντρωση όμως αυτών των κεφαλαίων και η διάθεσή τους
σε μια συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα, είναι δύσκολο να
πραγματοποιηθεί από λίγα πρόσωπα, όπως συνήθως παρατηρειται στι,
προσωπικές εταιρίες και επιπρόσθετα αυξάνεται υπέρμετρα ο κίνδυνος
λανθασμένης οικονομικής τοποθέτησης σε περίπτωση κακής εκβάσεως
των εργασιών.
Η νομική μορφή της Α.Ε. ήρθε να αμβλύνει αυτά τα προβλήματα
και να οδηγήσει στην δημιουργία επιχ/σεων μεγάλου μεγέθους, που
μπορούν σχεδόν άφοβα να διακινούν μέσω της επιχ κης του.
δραστηριότητας καθημερινά τεράστια κεφάλαια.
Θα μπορούσαμε λοιπόν, να δώσουμε έναν ορισμό της .Λ.Ε., ο
οποίος είναι ο εξής: «Ανώνυμη εταιρία είναι η Εμπορικτί με νομική]
προσωπικότητα κεφαλαιουχική εταιρία, που το κεφάλαιο της διαιρείται
σε ισότιμα και μεταβιβάσιμα μερίδια (μετοχές) και όλοι οι εταίροι
(μέτοχοι), ευθύνονται μέχρι του ποσού της εισφοράς τους.»'
Από τον ορισμό της Α.Ε. συμπεραίνουμε τα εξής;
- Η Ανώνυμη εταιρία είναι εμπορική εταιρεία από το νόμο και αν ακόμα
ο σκοπός της δεν είναι εμπορικός (π.χ. ιδεολογικός),
- Η Ανώνυμη εταιρία είναι κεφαλαιουχική εταιρία, αφού στις εταιρίες
αυτές, πρωταρχικό ρόλο παίζει η κεφαλαιακή συμμετοχή των εταίρων

’ Βλ. Γ.Κ. ΣΦΑΚ1ΑΝΟΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΗΣ A F,
ΕΚΔΟΣΗ Θ , ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «INTERBOOKS» 1988, σελ 124-I2.V

και η ευθύνη τους περιορίζεται μόνο μέχρι του ποσού της εισφοράς
τους
- Το κεφάλαιο της Α.Ε, χωρίζεται σε ίσα μέρη, που η αξία του κάθε
μέρους αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία κάθε μετοχής. Οι μετοχές
μπορούν ανά πάσα στιγμή να πωληθούν από τον κάτοχο τους, εκτός και
αν το απαγορεύει με κάποιους περιορισμούς το καταστατικό της Α.Ε.
Η Α.Ε. είναι μια μορφή εταιρίας με σημαντικά πλεονεκτήματα
τα οποία συνοψίζονται στα εξής;
- Το κεφάλαιο της Α.Ε. είναι διαιρεμένο σε πολλά μικρά μερίδια
(μετοχές)

με αποτέλεσμα να

συγκεντρώνεται

ευχερώς

και να

δημιουργούνται έτσι μεγάλες περιουσίες.
- Καταμερίζεται ο κίνδυνος της επιχ/σης σε πολλούς.
- Δεν επηρεάζεται η βιωσιμότητα της Α.Ε. από τα ατυχήματα των
μετόχων (π.χ. θάνατος του μετόχου.)
- Ο κάτοχος τόσο ανώνυμων, όσο και ονομαστικών μετοχών, εάν λάβει
ανάγκη χρημάτων, μπορεί να ρευστοποιήσει τις μετοχές του.
- Η πολιτεία εφαρμόζει προνομιακι'·) μεταχείριση υπέρ των Α.Ε., όπως
φορολογικές και δασμολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις.
- Τη νομική αυτή μορφή μπορούν να υιοθετήσουν και μικρομεσαίες
επιχ/σεις και μάλιστα εκείνες των οποίων οι μετοχές κτικλοφορούν στα
χέρια μικρού αριθμού ανθρώπων, που είναι οι λεγάμενες οικογενειακές
Α.Ε.^
Τα πλεονεκτήματα μιας εταιρίας με αυτά τα χαρακτηριστικά
αντιλήφθηκε ο επιχ/κός κόσμος από αιώνες πριν. Είναι δύσκολο να
καθορίσουμε την ιστορική περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε για
πρώτη φορά η Α.Ε. Το 1407 στη Γένουα της Ιταλίας ιδρύθηκε η
«Τράπεζα του Αγίου Γεωργίου» της οποίας το κεφάλαιο ήταν διαιρεμένο
σε μετοχές (loca) και κάθε εταίρος ευθυνόταν μέχρι του ποσού της
εισφοράς του.

ο θεσμός της Α.Ε. αναπτύχθηκε κυρίως κατά το 17ο και 18ο
αιώνα, όταν οι ευρωπαϊκές χώρες στην προσπάθειά τους να εισδύσουν
και να εκμεταλλευτούν οικονομικά τις τότε ανεκμετάλλευτες χώρες της
Ανατολής, ίδρυσαν μεγάλους Οικονομικούς οργανισμούς, οι οποίοι
λειτουργούσαν με την καθοδήγηση και εποπτεία των κυβερνήσεών τους
και είχαν σκοπό την συγκέντρωση

μεγάλων κεφαλαίων.

Έτσι

δημιουργήθηκαν τεράστιοι οικονομικοί οργανισμοί, κυρίως στην
Ολλανδία και στην Αγγλία.
Το 1808 στον Code du Commerce του Μεγάλου Ναπολέοντα.
συναντάμε την πρώτη νομοθετική ρύθμιση της Α.Ε. με τη σημερινή της
μορφή, ο οποίος εισήχθηκε στην Ελλάδα το 1822 και περιελάμβανε με
έντεκα μόνο άρθρα ολόκληρο το δίκαιο των Α.Ε. Τα άρθρα αυτά με την
ανάπτυξη των Α.Ε., αποδείχθηκαν ανεπαρκή να ρυθμίσουν τα νέα
προβλήματά τους. Από τότε πολλά νομοσχέδια συντάχθηκαν ως το 1920.
όταν ψηφίστηκε τελικά ο βασικός νόμος 2190/1920, ο οποίος
συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από νεότερους νόμους.’
Στις παρακάτω σελίδες, θα αναπτυχθούν οι νομικές ρυθμίσεις που
ισχύουν σήμερα για τις Α.Ε., καθώς και η ισχύουσα φορολογική
νομοθεσία.

^ Βλ. Γ.Κ. ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ. Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ,
σελ. 125

οπ

π.

ΚΕΦΧΛΛΙΟ \FYTF:F»0:
«ΝΟΜΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ»

1. ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.
Για την ίδρυση της Α,Ε. απαιτούνται:
- Σύμβαση.
- Αδεια της διοίκησης για τη σύσταση και λειτουργία της εταιρίας και
έγκριση του καταστατικού,
- Τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

1.1.

ΣΥΜΒΑΣΗ

Η εταιρική σύμβαση (καταστατικό), πρέπει να περιβληθεί τον
τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου, ενώ είναι υποχρεωτική και η
παράσταση δικηγόρου. Καταρτίζεται μεταξύ δύο ή περισσοτέρων
φυσικών ή νομικών προσώπων, που ονομάζονται ιδρυτές. Το δημόσιο
αυτό έγγραφο, πρέπει να περιέχει:
α) Την εταιρική επωνυμία, η οποία αποτελείται από το είδος της
ασκούμενης επιχ/σης, τιι φράση «Ανώνυμη Εταιρία» ή μόνο «Α.Ε.» και
το ονοματεπώνυμο ακόμη του ιδρυτή ή των ιδρυτών,
β) Το σκοπό της εταιρείας ή το αντικείμενο της επιχείρησης, ο οποίος
πρέπει να είναι σύννομος και να μην αντιβαίνει στα χρηστά ήθη.
γ) Την έδρα της εταιρίας που πρέπει να είναι ο δήμος ή η κοινότητα
όπου ασκείται η διοίκηση της εταιρίας, εκεί δηλαδή που συνεδριάζει το
Δ.Σ. και όχι εκεί όπου βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της εταιρίας,
δ) Την διάρκεια της εταιρείας. Έχει γίνει δεκτό, ότι η Α,Ε. έχει πάντοτε
ορισμένη διάρκεια γι' αυτό στο καταστατικό τίθεται συνήθως μεγάλη
διάρκεια της Α.Ε. π.χ. 30 - 50 έτη. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα
παράτασης της διάρκειας της Α.Ε, με απόφασί") της Γ.Σ., που λαμβάνεται
με εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία και οπωσδήποτε πριν από τη λήξη
της. Αυτό για τί

αν παρέλθει ο χρόνος διάρκειας, η Α.Ε. λύεται και

ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης.
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ε) To ύψος και τον τρόπο καταβολής του κεφαλαίου.
Το κατώτερο ύψος του εταιρικού κεφαλαίου έχει οριστεί στα
δέκα (10) εκατομμύρια και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να γίνει
μικρότερο αυτού του ποσού.
Υπάρχουν, όμως, αρκετές περιπτώσει, κατά τις οποίες ο νόμος
απαιτεί μεγαλύτερα ποσά ελαχίστου ορίου μετοχικού κεφαλαίου, όποκ:
1) Για τις Α.Ε. που προσφεύγουν, εν όλω ή εν μέρεμ στην κά/.υψη
του μετοχικού τους κεφαλαίου με δημόσια εγγραφή, απαιτείται
κεφόάναιο ύΐ|/ους τουλάχιστον εκατό εκατομμυρίων (100.000.000)
δραχμών, ολοσχερώς καταβλημένο. Το ίδιο κεφάλαιο απαιτείται και για
τις Α.Ε. που θέλουν να συνάψουν ομολογιακο δάνειο με δημόσια
εγγραφή. Το ποσό του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να είναι
ανώτερο του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (άρθρο 8α § 2 Κ.Ν.
2190/20).
2) Οι προερχόμενες από μετατροπή ή συγχώνευση Α.Ε. πρέπει να
έχουν ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο 60.000.000 δρχ.
3) Οι τραπεζικές Ανώνυμες Εταιρίες πρέπει να έχουν ελάχιστο
μετοχικό

κεφάλαιο

τεσσάρων

δισεκατομμυρίων

(4.000.000.000)

δραχμών και Πράξη Διοικητή Τράπεζας της Ελλάδας.
4) Οι ασφαλιστικές ανώνυμες εταιρίες που έχουν ως αντικείμενο
τις ασφάλειες ζωής, πρεπει να έχουν ελάχιστο κεφάλαιο 800.000 ΕΓΙ
και 400.000 ECU, όσες έχουν ως αντικείμενο τις ασφάλειες ζημιών.
5) Οι χρηματιστηριακές Α.Ε., πρέπει να έχουν ελάχιστο μετοχικό
κεφάλαιο 200.000.000 σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2324/95.
6) Οι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών Ανώνυμες
Εταιρίες, πρέπει να έχουν κατώτερο όριο μετοχικού κεφαλαίου εκατό
εκατομμυρίων (100.000.000) δραχμών.
Η κάλυψη του κεφαλαίου γίνεται από τους ιδρυτές μόνο, είναι
από τους ιδρυτές και από το κοινό με δημόσια εγγραφή.
Ο νόμος δεν επιτρέπει τι^ν μερική κάλυΐ|/η του κεφαλαίου,
αντίθετα επιτρέπει την μερική καταβολή του με τις εξής προϋποθέσεις;

- Να το προβλέπει το καταστατικό.
- Το τμήμα που θα καταβληθεί δεν μπορεί να είναι κατώτερο του ενός
τετάρτου της ονομαστικής αξίας της μετοχής και των 25 δρχ.
- Οι μετοχές μέχρι την αποπληρωμή τους, πρέπει να είναι ονομαστικές.
- Η εξόφληση της αξίας των μετοχών, πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα
σε μια διετία. Σε περίπτωση που δεν αυξηθεί το κεφάλαιο στο ποσό που
αναγράφεται στο καταστατικό, μέσα στη διετία, μπορεί η κάθε Α.Ε. πριν
την παρέλευση αυτού του χρονικού διαστήματος, να μετατραπεί σε
εταιρία άλλου τύπου, με απόφαση της Γ.Σ.'’
στ) Το είδος των μετοχών, τον οφιθμό, την ονομαστική τους αξία
και την έκδοσή τους.
Υπάρχουν κάποιες κατηγορίες μετοχών (π.χ. ονομαστικές ανώνυμες), οι οποίες θα αναφερθούν στην συνέχεια.
Η ονομαστική αξία της μετοχής, μπορεί να κυμαίνεται από 100 30.000 δρχ., και φυσικά από την ονομαστική αξία της μετοχής εξαρτάται
ο αριθμός των εκδιδόμενων μετοχών.
ζ) Τον αριθμό των μετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν
περισσότερες κατηγορίες μετοχών.
η) Τη διαδικασία μετατροπής των ονομαστικών μετοχών σε
ανώνυμες ή ανωνύμων σε ονομαστικές.
θ) Τη

σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις

αρμοδιότητες του Δ.Σ.
ι) Τη

σύγκληση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις

αρμοδιότητες των Γ.Σ.
■ ια) Τους ελεγκτές, που αποτελούν το τρίτο όργανο της Α.Ε.
ιβ) Τα δικαιώματα των μετόχων.
ιγ) Την κατάρτιστ] του Ισολογισμού και τη διάθεση των κερδών,
ιδ) Τη λύση της εταιρείας και την εκκαθάριση της περιουσίας της.
Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν το ελάχιστο περιεχόμενο του
καταστατικού. Το καταστατικό μιας Α.Ε., πρέπει να αναφέρει επίσης:

* Βλ. Κ.Ν. 2190/20. Αρθρο 8 παρ. 3.

α) Τα ατομικά στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων, που
υπέγραψαν το καταστατικό της εταιρίας ή στο όνομα και για λογαριασμό
των οποίων έχει υπογραφεί το καταστατικό,
β) Το συνολικό ποσό, τουλάχιστον κατά προσέγγιση, όλων των
δαπανών, που απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και βαρύνουν
αυτής.’
Στο καταστατικό είναι δυνατό να περιληφθούν και άλλες
διατάξεις, εφόσον δεν είναι αντίθετες σε κανόνα αναγκαστικού δικαίου.
Αν το καταστατικό δεν περιέχει το ελάχιστο περιεχόμενο που ορίζεται
από το νόμο, είναι ελαττωματικό, με την έννοια ότι η ίδρυση της Α.Ε.
δεν είναι νόμιμη. Επίσης αν το καταστατικό

περιέχει διατάξεις που

αντιβαίνουν στο νόμο, οι αντιβαίνοντες στο νόμο διατάξεις είναι
αυτοδικαίως άκυρες.^
1.2.

ΑΝΑΛΗΨΗ ΜΕΤΟΧΩΝ

Με τον όρο αυτόν, εννοούμε την κάλυψη του Εταιρικού
Κεφαλαίου, που μπορεί να γίνει είτε αποκλειστικά από τους ιδρυτές
(ενιαία ίδρυση), είτε και από το κοινό με δημόσια εγγραφή (διαδοχική
ίδρυση).
Στη δεύτερη αυτή περίπτωση το κατώτερο όριο του μετοχικού
κεφαλαίου ορίζεται στο ποσό των εκατό εκατομμυρίων δραχμών
( 100.000.000), ολοσχερώς καταβεβλημένο (άρθρο 8α, παράγ. I Κ.Ν.
2 190/ 20).

Χωρίς την ανάλη\|/η των μετοχών, δεν είναι δυνατό να δοθεί άδεια
για τη σύσταση της εταιρίας από τη διοίκηση.

' Βλ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ». ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ A Ε ,
ΕΚΔΟΣΗ ΕΒΔΟΜΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝ» 1997, ΣΕΛ 82 - 85
® Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ο π. σελ. 85

1.3.

ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟ Υ ΚΑ ΤΑΣΤΑ ΤΙΚΟ Υ.

Σύμφθ)να με το νόμο περί Α.Ε.. η άδεια συστάσεως και
λειτουργίας της Α.Ε., παρέχεται με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου, ο
οποίος εφόσον το περιεχόμενο του καταστατικού είναι σύμφωνο με το
νόμο, είναι υποχρεωμένος να εγκρίνει και να χορηγήσει την άδεια για
σύσταση και λειτουργία της Α.Ε. Απόφαση του Υπουργού Εμπορίου να
μη χορηγήσει άδεια συστάσεως σε Α.Ε., που το καταστατικό της είναι
σύμφωνο με το νόμο, προσβάλλεται στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Ήδη όμως η διάταξη αυτή έχει απλουστευτεί και όσες εταιρίες
δεν έχουν την έδρα τους στην περιφέρεια τέως Διοικήσεως
Πρωτευούσης, η άδεια παρέχεται από τον αρμόδιο κατά τόπους
Νομάρχη.
Αν κρίνει ο Νομάρχης ότι το περιεχόμενο του καταστατικού δεν
είναι σύμφωνο με το νόμο, δεν περιέχει δηλαδή όλα τα στοιχεία που
ορίζει ο νόμος ή περιλαμβάνει διατάξεις αντίθετες προς αυτόν, έχει το
δικαίωμα να μην χορηγήσει άδεια ίδρυσης και να μην εγκρίνει το
καταστατικό.
1.4. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α.Ε.

Η δημοσιότητα της Α.Ε. πραγματοποιείται σε δύο στάδια:
α) Σε πρώτη φάση γίνεται καταχώριση των πράξεων και
στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, που τηρείται από την
Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας, όπου έχει την έδρα
της ·η εταιρία. Πριν όμως από την καταχώριση, γίνεται προληπτικός
έλεγχος νομιμότητας από την αρχι'ι που τηρεί το Μ.Α.Ε.
β) Στη συνέχεια γίνεται δημοσίευση, στο τεύχος Ανωνύμων
Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της
Κυβερνήσεως, της καταχώρισης στο οικείο Μητρώο Ανωνύμων
Εταιριών των πράξεων και των στοιχείων, που υποβάλλονται σε
' Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΑΔΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΣΤ.ΑΣΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ο π σελ 85

ΚΑΙ

δημοσιότητα Η δημοσιότητα γίνεται με την επιμέλεια της αρμόδιας
Υπηρεσίας και με δαπάνες της ενδιαφερόμενης εταιρίας.®
Το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών αποτελείται τουλάχιστον από:
α) Το βιβλίο μητρώου Ανωνύμων Εταιριών, όπου καταχωρίζεται
με χρονολογική σειρά η επωνυμία κάθε εταιρίας. Από την καταχώριση
αυτί] η εταιρία παίρνει τον αριθμό μητρώου της, ο οποίος είναι
μοναδικός και χαρακτηριστικός της εταιρίας.
β) Τη μερίδα κάθε εταιρίας, όπου καταχωρίζονται οι πράξεις και
τα στοιχεία που υποβάλλονται σε δημοσιότητα, καθώς και κάθε άλλο
στοιχείο που υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου για την άσκηση του
κρατικού ελέγχου.
γ) Το φάκελο της εταιρίας, όπου τηρούνται όλα τα έγγραφα που
καταχωρίζονται στη μερίδα της. Οι φάκελοι καθώς επίσης και οι
μερίδες, ταξιθετούνται με βάση τον αριθμό μητρώου της εταιρίας.
δ) Το ευρετήριο των εταιριών, όπου αναγράφεται με αλφαβητική
σειρά, η επωνυμία κάθε εταιρίας και ο αριθμός μητρώου της, ώστε να
μπορούν να αναζητηθούν η μερίδα και ο φάκελος μιας εταιρίας, της
οποίας είναι γνωστή μόνο η επωνυμία.®
Η Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώριση στον
οικείο Μ.Α.Ε., της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της Εταιρίας
και την έγκριση του καταστατικού της, ενώ προ της ισχύος του άρθρου
αυτού, η Α.Ε., αποκτούσε νομική προσωπικότητα, από την ημέρα της
δημοσίευσής της στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών
Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.'°

2.

ΑΚΥΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
Η εταιρία κηρύσσεται άκυρη με δικαστική απόφαση όταν:

®Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α.Ε. ο.π.. σελ. 85 - 86
® Βλ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΠ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ
«ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ». ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Β ’ ΕΚΔΟΣΗ, ΑΘΗΝΑ - ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ, 1993, σελ. 135 - 136.
'° Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ Α Ε ο.π . σελ. 86

α) To καταστατικό της Α.Ε. δεν περιέχει διατάξεις για την
εταιρική επωνυμία και το σκοπό της εταιρίας, καθώς και το ύψος και τον
τρόπο καταβολής του εταιρικού κεφαλαίου (άρθρο 2, παρ. I περίπτ. α
και δ).
β) Ο Υπ. Εμπορίου (ή ο Νομάρχης) δεν προκαλέσει την απόφαση
για τη σύσταση ανώνυμης εταιρίας, καθώς και την έγκριση του
καταστατικού της ή αν το καταστατικό δεν έχει καταρτιστεί δια
δημοσίου εγγράφου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 4, παρ
1)

γ) Το κεφάλαιο της Α.Ε. είναι κατώτερο, από το κατώτερο
οριζόμενο από το νόμο ολοσχερώς καταβεβλημένο κεφάλαιο, κατα τη
σύσταση της εταιρίας (άρθρο 8, παρ. 2).
δ) Ο σκοπός της είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη,
ε) Δεν είχαν όλοι οι ιδρυτές την ικανότητα για δικαιοπραξία, όταν
υπογράφτηκε η εταιρική σύμβαση.
στ) Ο αριθμός των ιδρυτών είναι κατώτερος από δύο."
Η αγιυγή ασκείται από κάθε πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον
και απευθύνεται κατά της εταιρίας. Το δικαστήριο που απαγγέλλει τη\'
ακυρότητα, διορίζει και τους εκκαθαριστές.
Η ακυρότητα πάντως κάθε αυτή δεν επηρεάζει την εγκυρότητα
των υποχρεώσεων ή απαιτήσεων της εταιρίας, χωρίς να βλάπτονται τα
αποτελέσματα της κατάστασης εκκαθάρισής της. Υπάρχει ενδεχόμενο
κάποιοι μέτοχοι της άκυρης εταιρίας να ανέλαβαν τις υποχρεώσεις για
καταβολή του κεφαλαίου της και να μην την έχουν εκπληρώσει μέχρι
την ακύρωσή της: Στην περίπτωση αυτή οφείλουν να το καταβάλουν,
στην έκταση που αυτό είναι αναγκαίο για την εκπλήρωση του σκοπού
της εκκαθάρισης.'^

" Βλ Κ.Ν. 2190/20. άρθρο 4α.
'^Βλ. Κ.Ν. 2190/20, άρθρο 4α

3.
3.1.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το

Εταιρικό

Κεφάλαιο

των Α.Ε..

ονομάζεται

Μετοχικό

Κεφάλαιο, το οποίο εκφράζει ένα ποσό αζίας που διαμορφώθηκε κατα
καιρούς από τις εισφορές των μετόχων κατά τη σύσταση της εταιρείας,
καθώς και από τις μεταγενέστερες αυξήσεις του, καθώς επίσης και από
τις κεφαλαιοποιήσεις διαφόρων αποθεματικών ή από αναπροσαρμογή
της ιστορικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, κυρίως των παγίων.
Το ποσό αυτό κατανέμεται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, που
αποτελούν μεταβιβάσιμους τίτλους, συνήθως ανώνυμους. Λόγω της
®ΡΧής Ήζ σταθερότητας του κεφαλαίου, το Μετοχικό Κεφά>,αιο δεν
μπορεί να μεταβληθεί, χωρίς να υπάρξει προηγούμενη τροποποίηση του
καταστατικού.'’
Συνήθως το μετοχικό κεφάλαιο διαφέρει από την εταιρική
περιουσία, που αποτελείται από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
της εταιρίας και μεταβάλλεται ανάλογα με την οικονομική της πορεία
Όταν η Α.Ε., αρχίσει τις εργασίες της και έχει κέρδη που δεν τα
διανέμει, η εταιρική περιουσία είναι μεγαλύτερη από το κεφάλαιό της.
Αντίθετα, αν η Α.Ε., σημειώσει ζημίες, η εταιρική περιουσία είναι
μικρότερη από το κεφάλαιό της.
Ταύτιση της εταιρικής περιουσίας με το κεφάλαιο της εταιρίας,
έχουμε μόνο κατά την ίδρυση της εταιρίας οπού το σύνολο των
εισφορών των εταίρων, αποτελούν την εταιρική περιουσία και το
κεφ,άλαιο της εταιρίας.'"*
Το

μετοχικό

κεφάλαιο

διακρίνεται

σε

καταβεβλημένο,

οφειλόμενο και αποσβεσμένο.
Το καταβεβλημένο κεφάλαιο, είναι αυτό που έχει καταβληθεί από
τους μετόχους, δηλαδή το αναληφθέν και καταβληθέν τμήμα του
κεφαλαίου.

To Μετοχικό Κεφάλαιο μπορεί όπως είδαμε, να καταβληθεί σε
δόσεις, οπότε το αναληφθέν. αλλά μη καταβληθέν τμήμα του. συνιστά το
οφειλόμενο κεφάλαιο. Όταν το Δ.Σ. της Α.Ε., καλεί τους μετόχους να
καταβάλλουν την επόμενη δόση, έχουμε την έννοια τους κληθέντος
κεφαλαίου, η οποία εκφράζει το ποσό του οφειλόμενου κεφαλαίου που
έχει κληθεί να καταβληθεί
Επίσης το καταστατικό της εταιρίας μπορεί να προβλέπει τη
δυνατότητα αποσβέσεως του Μ.Κ., δηλαδή της επιστροφής μέρους και
όλης τιις ονομαστικής αξίας των μετοχών, χωρίς να επέρχεται μείωση
του λογιστικού μεγέθους, που χαρακτηρίζεται μετοχικό κεφάλαιο αφού
η απόσβεση γίνεται πάντοτε με τη χρησιμοποίηση σχηματισμένων
ειδικών αποθεματικών.''

3.2.

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το Μ.Κ., σχηματίζεται με εισφορές των μετόχων, είτε σε χρήμα
είτε σε είδος. Στη δεύτερη αυτή περίπτωση, οι εισφορές σε είδος, πρέπει
να καταβάλλονται ολοσχερώς κατά την ίδρυση της Α.Ε. και να είναι
δεκτικές αποτιμήσεως. Η εξακρίβωση της αξίας τους, γίνεται μετά από
γνωμοδότηση Τριμελούς επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, που αποτελείται:

α) Από έναν ή δύο δημοσίους υπαλλήλους πτυχιούχους Ανώτατης
Σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία στο δημόσιο.
β) Από έναν ή δύο Ορκωτούς ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών.
γ) Από έναν εμπειρογνώμονα εκπρόσωπο του κατά περίπτωση
αρμόδιου επιμελητηρίου.
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα μέλη της επιτροπής, δεν πρέπει να
έχουν εξάρτηση από την εταιρία, f a μέλη ορίζονται με πράξη του
Υπουργού Εμπορίου και ο ορισμός τους πρέπει να γίνεται μέσα σε
'* Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ, ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ο.π., σελ 90
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ. ο .π . σελ

δεκαπέντε Π 5) μέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο
Υπουργείο Εμπορίου. Μέσα σε δύο (2) μήνες από τον ορισμό των μελών
της, η Επιτροπή πρέπει να υποβάλλει την έκθεσή της στο Υπουργείο
Εμπορίου και ταυτόχρονα κοινοποιείται από το Υπουργείο στην εταιρία
η έκθεση αυτή.
Η έκθεση πρέπει να περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να
αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν και να
πιστοποιεί, ότι οι αξίες που προκύπτουν από την αποτίμηση των ειδών,
αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών, που
θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών. Στην περίπτωση που δεν είναι
γνωστή η ονομαστικι'ι αξία, υπολογίζεται η λογιστική τους αξία, αφού
ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το άρτιο, που είναι πιθανό να
προκόψει από την έκδοση των μετοχών.
Οι εκθέσεις εισφορών σε είδος, υποβάλλονται στις διατυπώσεις
δημοσιότητας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω.
Η προσφορά προσωπικής εργασίας του μετόχου, δεν μπορεί να
ληφθεί υπόΐ|/η ως εισφορά στο κεφάλαιο.'^

3.3.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η αύξηση του Μ.Κ. μπορεί να γίνει με δύο τρόπους:
α) Με τροποποίηση του καταστατικού, η οποία αποφασίζεται από
την Γενική Συνέλευση με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία και
υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.
β) Χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Το άρθρο 13 § 1 του
Κ.Ν. 2190/20, προβλέπει ότι στο καταστατικό ή με απόφαση της γενικής
συνέλευσης είναι δυνατό να οριστεί ότι κατά τη διαρκεί της πρώτης
πενταετίας από τη σύσταση της εταιρίας το Δ.Σ. έχει το δικαίωμα να
αυξήσει το Μ.Κ. με την έκδοση νέων μετοχών, με απόφαση που
λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών

Βλ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ. (
92 - 93.

του. To ποσό της αύξησης δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό του μετοχικού
κεφαλαίου.
Η εξουσία αυτή του Δ.Σ., μπορεί να ανανεώνεται από τη Γ.Σ.. για
χρονικό διάστημα πέντε ετών, η ισχύς της οποίας αρχίζει μετά τη λήξη
της κάθε πενταετίας.' ’
Η αύξηση του Μ.Κ. διακρίνεται σε ουσιαστική και τυπική.
Ουσιαστική ονομάζεται η αύξηση του Μ.Κ. που προέρχεται από τις
εισφορές των μετόχων, οι οποίες αποτελούν εισροή αγοραστικής
δύναμης για την Α.Ε. Τυπική είναι η αύξηση του Μ.Κ. που προέρχεται
από μετατροπή ομολογιών ή άλλων υποχρεώσεων της Α.Ε. σε μετοχές,
από εξαγορά ιδρυτικών τίτλων, από κεφαλοποίηση αποθεματικών, απο
κεφαλοποίηση πληρωτέων μερισμάτων, από αναπροσαρμογή των αξιών
του ισολογισμού και από απορρόφηση άλλης εταιρίας.'*

3.4.

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ Μ.Κ.

Η μείίοση του Μ.Κ., λόγω της ιδιαίτερη σημασίας που
παρουσιάζει ως προς τη διασφάλιση των δανειστών της, υπόκειται σε
αυστηρότερες διατυπώσεις από την αύξηση.
Καταρχήν η μείωση του Μ.Κ., επιφέρει πάντα τροποποίηση του
καταστατικού. Για τη μείωση δεν αρκεί η λίιψη της σχετική απόφασης
από τη Γ.Σ., των μετόχων, με πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που
εκπροσωπούνται στη συνέλευση με αυξημένη απαρτία αλλά πρέπει
επιπλέον:
- Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ., και η απόφασή της για
τη μείωση του Μ.Κ. πρέπει, με ποινή ακυρότητας, να ορίζει το σκοπό
της μείωσης καθώς και τον τρόπο πραγματοποίησής της.
- Η απόφασι·) συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτών Ελεγκτών, που
πιστοποιούν ότι η εταιρία είναι ικανή να ικανοποιήσει τους δανειστές

Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ο.π., σελ. 94 - 95.
Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ, ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ. ΑΥΞΗΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ο.π.. σελ. 202 - 205.

της. Ο Υπουργός Εμπορίου, βασιζόμενος στην Έκθεση αυτή, μπορεί να
μην εγκρίνει την απόφαση για μείωση, γιατί έκρινε ότι μετά την μείωση
δεν απομένουν αρκετές εγγυήσεις για την ικανοποίηση των δανειστών
της Α.Ε.
Η μείωση του κεφαλαίου διακρίνεται σε υποχρεωτική και
εκούσια.
Υποχρεωτική, είναι στην περίπτωση, που κάποιοι μέτοχοι
υποχρεούνται να καταβάλλουν χρήματα για την κάλυψη της αξίας των
μετοχών τους, αλλά η καταβολή αυτή δεν έγινε εφικτή. Στην περίπτωση
αυτή, αν η εταιρία δεν κατορθώσει να πουλήσει τις μετοχές των
υπερήμερων μετόχων, υποχρεούται στην ισόποση μείωση του μετοχικού
της κεφαλαίου.
Στην εκούσια μείωση μπορούν να οδηγήσουν οι παρακάτω λόγοι;
- Το μεγάλο ύψος του Μ.Κ. σε σχέση με τις εργασίες της
εταιρίας.
- Η απόσβεση ζημιών, που εμφανίζονται στον ισολογισμό.
- Η αδυναμία διανομής εταιρικών κερδών, στην περίπτωση που
δεν πραγματοποιούνται σε ικανοποιητικό βαθμό.
Πρακτικά η μείωση του Μ.Κ. μπορεί να πραγματοποιηθεί:
- Με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών.
- Με μείωση του αριθμού των μετοχών.
- Με απόκτηση από την Α.Ε. και ακύρωση αριθμού μετοχών.
Κατά τη μείωση του Μ.Κ., το ύψος του δεν μπορεί να κατέλθει
κάτω από το κατώτερο όριο των 10.000.000 δρχ., και η νέα ονομαστική
αξία των μετοχών, δεν μπορεί να πέσει κάτω από τις 100 δρχ. Σε
περίπτωση που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, γίνει κατώτερο από το
μισό του Μ.Κ., το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει Γ,Σ, μέσα σε
προθεσμία έξι (6) μηνών από τη λήξη της χρήσης, για να αποφασίσει αν
θα λυθεί η εταιρία ή θα ληφθεί άλλο μέτρο.

Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ ΠΑΠ ΑΝΑΣΤΑΣ ΑΤΟΥ. ΜΕΙΩΣΗ
ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, ο.π.. σελ. 21,1 -21.“i

4.

ΜΕΤΟΧΗ

4.1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ

Ο όρος «μετοχή» σημαίνει:
- Το τμήμα του εταιρικού κεφαλαίου.
- Το δικαίωμα της συμμετοχής ενός προσώπου στην Α.Ε.
- Το έγγραφο στο οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα του
μετόχου.
Η μετοχή είναι ένα από τα ισόποσα τμήματα, στα οποία διαιρείται
το κεφάλαιο. Επίσης με τον όρο αυτό, εννοούμε το δικαίωμα του
μετόχου στην εταιρία με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις, καθώς επίσης και
το αξιόγραφο στο οποίο ενσωματώνεται το δικαίωμα αυτό.
Η ονομαστική αξία της μετοχής δεν είναι δυνατό να οριστεί
κατώτερη από 100 δρχ. και ανώτερη από 30.000 δρχ.
Δεν επιτρέπεται η «κάτω από το άρτιο» έκδοση μετοχών, δηλαδή
κάτω από την ονομαστική τους αξία, ενώ δεν υπάρχει κανένας
περιορισμός για την έκδοσή τους πάνω από το άρτιο. Οι μετοχές είναι
δυνατό να έχουν διαφορετική

ονομαστική

αξία,

εφόσον

είναι

διαφορετικής έκδοσης.

4.2. ΕΙΔΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ
4.2.

L ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Με τον όρο «ονομαστική αξία» της μετοχής, εννοούμε το
χρηματικό ποσό που εκφράζει η μετοχή, το οποίο αναγράφεται πάνω στο
έγγραφό της. Η ονομαστική αξία όλων των μετοχών που έχει εκδώσει η
Α.Ε. ισούται με το εταιρικό της κεφάλαιο, όπως προαναφέραμε, η
ονομαστικής της αξία μπορεί να κυμανθεί από 100 - 30.000 δρχ.

4.2.2. ΕΣΩ ΊΈΡΙΚΗ Η ΠΡΑ ΓΜΑ Τ1ΚΗ A ΞΙA ΜΕΤΟΧΗΣ

Η εσοπερική αξία της μετοχής είναι ανάλογη της καθαρής
εταιρικής περιουσίας και εξαρτάται από την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων.
Είναι δυνατό η εσωτερική αξία μιας μετοχής να είναι μικρότερη ή
μεγαλύτερη από την ονομαστική της αξίας, μια και η εταιρική περιουσία
είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το εταιρικό κεφάλαιο. Για να βρούμε
την εσωτερική αξία κάθε μετοχής, διαιρούμε την καθαρή περιουσία με
τον αριθμό των μετοχών.

4.2.3. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Χρηματιστηριακή

αξία

της

μετοχής,

είναι

αυτή

που

διαμορφώνεται στη Χρηματιστηριακή αγορά, κάτω από την επίδραση
διαφόρων παραγόντων (π.χ. κερδοσκοπικοί) και φυσικά εξαρτάται από
την προσφορά και τη ζήτηση των μετοχών.
Η χρηματιστηριακή αξία, συμπίπτει πάντοτε με την αγοραία ή
τρέχουσα αξία, δηλαδή αυτή που διαμορφώνεται στην αγορά με την
επίδραση διαφόρων παραγόντων Η αξία αυτή δεν συμπίπτει πανπα με
■ηιν ονομαστική αξία της μετοχής, αλλά είναι αυτί) που ισχύει σε
περίπτωση πώλησής τους.^°

4.3. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι αρχές αυτές είναι της ισότητας και του αδιαίρετου των
μετοχών.
α) Η αρχή της ισότητας σημαίνει, ότι οι μετοχές της ίδιας σειράς
εκδόσεως έχουν την ίδια ονομαστική αξία και το ίδιο ισχύει για τα
δικαιώματα που πηγάζουν από αυτές με εξαίρεση τις προνομιούχες
μετοχές.

Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΕΙΔΗ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΟΧΗΣ, ο.π., σελ. 98.

β) Η αρχή του αδιαίρετου, που σημαίνει, ότι δεν είναι δυνατό να
διαιρεθεί η μετοχή, εκτός αν το προβλέπει το καταστατικό, με την
προϋπόθεση ότι η έκδοση τέτοιου «τμήματος μετοχών» δεν μπορούν να
έχουν ονομαστική αξία μικρότερη των 100 δρχ.^'

4.4.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Οι μετοχές διακρίνονται, με κριτήριο το δικαίωμα που περιέχουν,
σε κοινές, προνομιούχες και επικαρπίας και με κριτήριο τον τρόπο
μεταβίβασής τους, σε ονομαστικές και ανώνυμες.

4.4.1. ΚΟΙΝΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι κοινές μετοχές αποτελούν τον κανόνα. Σ' αυτές τις μετοχές
εφαρμόζεται η αρχή της ισότητας και τα δικαιώματα που απορρέουν από
κάθε μετοχή είναι ίσα.

4.4.2. ΠΡΟΝΟΜΙΟ ΥΧΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Οι προνομιούχες μετοχές αποτελούν την εξαίρεση στην αρχή
αυτή (της ισότητας), αφού παρέχουν ορισμένα προνόμια στους μετόχους
που τις κατέχουν.
Οι μετοχές αυτές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, στις «μετά
ν(/ήφου» και στις «άνευ νμήφου» προνομιούχες μετοχές.
Τα κυριότερα προνόμια, που παρέχουν οι «μετά ψήφου»
απαριθμούνται στα εξής:
α) Το δικαίωμα απολήψεως πρώτου μερίσματος πριν από τις
κοινές μετοχές.
β) Το δικαίωμα αποδόσεως της εισφοράς, κατά προτίμηση, μετά
τη λύση της εταιρίας και την εκκαθαριστή της περιουσίας της.

Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ Δ1ΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ, ο,π.. σελ 9

γ) Την προνομιακή απόληψη πρώτου μερίσματος και για τις
προηγούμενες χρήσεις, στις οποίες δεν καταβλήθηκε μέρισμα, γιατί δεν
υττήρχαν κέρδη.
δ) Η απόληψη «σταθερού μερίσματος», δη>χιδή ποσού που θα
παίρνει κάθε προνομιούχος μέτοχος. Επίσης αντί αυτού, μπορεί ο
μέτοχος να συμμετέχει με κάποιο ποσοστό σε όλα ή με μέρος από τα
κέρδη.
Οι προνομιούχες «άνευ ψήφου» μετοχές, εκτός από τα παραπάνω
προνόμια, παρέχουν επιπλέον το δικαίωμα της απολήψεως ορισμένου
τόκου, στην περίπτωση που είτε δεν υπάρχουν κέρδη, είτε δεν επαρκούν.
Τα προνόμια αυτών των μετοχών δεν μπορούν να καταργι^θούν ή
να περιοριστούν, παρά μόνο με ιδιαίτερη γενική συνέλευση των
προνομιούχων μετοχών, με πλειοιμηφία των 3/4 του εκπροσωπούμενου
κεφαλαίου.

ν.γ.Τ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ

Αυτές οι μετοχές παρέχονται στους μετόχους σε αντικατάστασί]
των κοινών τους μετοχών, όταν η εταιρία τις ακυρώνει. Στην περίπτωση
αυτή, η εταιρία επιστρέφει το ποσό που αντιστοιχεί στην ονομαστική
αξία των μετοχών αυτών, γιατί επιθυμεί να αποσβεστει τμήμα του
κεφαλαίου της. Η απόσβεση ορισμένου αριθμού μετοχών, ορίζεται
συνήθως από την Α.Ε. δια κληρώσεως.
Δεν πρόκειται για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, αφού τα
ποσά που χρησιμοποιούνται για την απόσβεση του κεφαλαίου,
προέρχονται από ειδικά σχηματιζόμενα αποθεματικά για το σκοπό αυτό,
είτε από τα κέρδη που μένουν, αφού καταβληθεί το πρώτο μέρισμα. Οι
νέες αυτές μετοχές δεν αποτελούν πλέον τμήμα του μετοχικού
κεφαλαίου και έτσι οι κύριοι τους δεν έχουν το δικαίωμα να λάβουν
ποσό αντίστοιχο με την ονομαστική αξία των μετοχών τους κατά την
εκκαθάριση της εταιρίας, ούτε βέβαια να συμμετάσχουν στην διανομή
των πρώτου μερίσματος. Δικαιούνται όμως, μετά τη διανομή στους

ά/^λους μετόχους του ποσού που αντιστοιχεί προς την ονομαστική αξία
το)ν μετοχών τους, να μετάσχουν στο προϊόν της εκκαθαριστής που
απομένει.^^

4.4.4. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Ονομαστικές, είναι οι μετοχές στο σώμα των οποίων αναγράφεται
το όνομα του προσώπου, υπέρ του οποίου εκδίδονται.
Το καταστατικό της εταιρίας, μπορεί να ορίζει αν οι μετοχές θα
είναι μόνο ονομαστικές ή μόνο ανώνυμες ή αν θα είναι επιλογή των
μετοχών, τι είδους μετοχών επιθυμούν.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μετοχές επιβάλλεται να είναι
ονομαστικές όπως:
α) στην περίπτωση που οι μετοχές δεν έχουν αποπληρωθεί ακόμα,
β) στις περιπτώσεις των Α.Ε. που απαριθμούνται από το νόμο
(ασφαλιστικές, τραπεζικές, εταιρίες που δραστηριοποιούνται στους
τομείς υγείας και παιδείας, όσες εταιρίες έχουν επενδύσεις σε αστικά
ακίνητα πάνω από το 60% των κεφαλαίων της, όσες μετέχουν στις
διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα).

4.4.5. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ

Ανώνυμες, είναι οι μετοχές, στο σώμα των οποίων δεν
αναγράφεται το όνομα συγκεκριμένου προσώπου.

4.5. ΤΡΟΠΟ! ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ
Οι τρόποι μεταβίβασης των μετοχών, ποικίλλουν ανάλογα με το
είδος των μεταβιβαζομένων μετοχών.

Βλ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΥΑΑΚΟΥ - ΕΥΘΥΜ1ΑΤΟΥ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ, ΕΚΔΟΣΗ Β'. ΑΘΗΝΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΤ Ν. ΣΑΚΚΟΥΑΑ 1991.
σελ. 164 - 16.Υ

Οι ανώνυμες μετοχές, μεταβιβάζονται όπως κάθε κινητό πράγμα,
δηλαδή με συμφωνία μεταξύ αγοραστή και πωλητή ότι μετατίθεται η
κυριότητα της μετοχής και η παράδοσή της.
Οταν αφορά τις ονομαστικές μετοχές γίνεται διάκριση ανάμεσα
σ

αυτές που έχουν και σ

αυτές που δεν έχουν εισαχθεί στο

Χρηματιστήριο.
Οι

«εισηγμένες

στο

Χρηματιστήριο»,

μεταβιβάζονται

με

οπισθογράφηση της μετοχής, από αυτόν που μεταβιβάζει, μπροστά σε
χρηματιστή και γίνεται από την εταιρία σημείωση της μεταβίβασης στο
βιβλίο των μετόχων. Τα παραπάνω ισχύουν σπιν περίπτωση, που η
μεταβίβαση γίνεται στην περιφέρεια «Τέως Διοικήσεως Πρωτευούσης».
Εάν η μεταβίβασί] γίνεται έξω από αυτήν την περιφέρεια, τότε
πραγματοποιείται

με συμβολαιογραφικό

έγγραφο

και

ακολουθεί

σημείωση της μεταβίβασης αυτής στο βιβλίο μετόχων της εταιρίας.
Οι μη εισιιγμένες στο Χρηματιστήριο ονομαστικές μετοχές,
μεταβιβάζονται με σύμβαση και εγγραφή στο ειδικό βιβλίο της εταφίας
που χρονολογείται και υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλόμενους.
Μετά από κάθε μεταβίβαση εκδίδεται νέος τίτλος, είναι όμως δυνατό να
σημειωθεί απλά στον ίδιο τίτλο η μεταβίβαση και τα υπόλοιπα
απαραίτητα στοιχεία.
Είναι

δυνατό

να ορίζει

το

καταστατικό,

ότι

ορισμένες

ονομαστικές μετοχές δεν είναι δυνατό να μεταβιβάζονται ελεύθερα,
αλλά με τη συγκατάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Γενικής
Συνέλευσης.
Σ' αυτή την περίπτωση μιλούμε για «δεσμευμένες» ονομαστικές
μετοχές,^^

Βλ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΕΙΔΗ ΜΕΤΟΧΩΝ - ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ο.π. σελ.

4.6.

ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

Οι ιδρυτικοί τίτλοι διακρίνονται σε κοινούς και εξαιρετικούς.
Οι κοινοί ιδρυτικοί τίτλοι, χορηγούνται σε όλους ή σε μερικούς
από τους ιδρυτές της εταιρίας, ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν κατά τη σύσταση της Α.Ε. Το μόνο δικαίωμα που παρέχουν
οι τίτλοι αυτοί στους δικαιούχους τους, είναι η απόλην)/η μέχρι του 1/4
των καθαρών κερδών, που απομένουν μετά την παρακράτηση του
ποσοστού των κερδών για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού
και του ποσού που απαιτείται για τη διανομή του πρώτου μερίσματος. Ο
αριθμός των τίτλων αυτών, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του
αριθμού των μετοχών της Α.Ε.
Μετά δέκα (10) χρόνια από την έκδοσή τους, η εταιρία μπορεί να
εξαγοράσει τους ιδρυτικούς τίτλους και να τους ακυρώσει, υπάρχει όμως
περιορισμός ως προς την τιμή εξαγοράς τους.
Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλοι, παρέχονται σε αντάλλαγμα
αντικειμένων που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρία, κατά την ίδρυσή τιις
ή κατά τη λειτουργία της, αλλά δεν αποτελούν εισφορές, ώστε να
αντιστοιχούν σε τμήμα του μετοχικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή
δεν γίνεται αποτίμηση της αξίας των αντικειμένων, παρα μονο
διαπίστωση της ύπαρξης και της διάρκειας χρησιμοποίησης τους. Για
την χορήγηση των τίτλων αυτών, απαιτείται πρόβλεψη από το
καταστατικό και η ισχύς τους διαρκεί όσο η χρησιμοποίηση των
αντίστοιχων αντικειμένων.
Για τους

εξαιρετικούς

ιδρυτικούς

τίτλους,

δεν

υπάρχει

περιορισμός στην έκταση τους δικαιώματος για συμμετοχή στα κέρδη
και έτσιείναι δυνατό, να παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη και
πριν από τη διανομή του πρώτου μερίσματος.
Οι εξαιρετικοί ιδρυτικοί τίτλος μπορούν να εξαγοραστούν από
την εταιρία και μάλιστα χωρίς περιορισμούς ως προς το τίμημα.^^

^ Βλ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ - ΕΥΘΥΜ1ΑΤΟΥ. ΙΔΡΥΤΙΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ. (

5.

ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ - ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ Α.Ε.

5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ.

«Με τον όρο ομολογιακό δάνειο, εννοούμε το σύνολο της
τοκοφόρου αγοραστικής δυνάμεως που μεταβιβάζεται από το δανειστή
στο δανειζόμενο (οφειλέτη) και έχει διαιρεθεί σε ίσα ποσά, που
απεικονίζονται

σε

τίτλους

μεταβιβάσιμους,

τις

ομολογίες,

εξοφλούμενους κατά τους όρους του δανείου».

5.2. ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ομολογίας είναι τα εξής:
α) Είναι αξιόγραφο,

δηλαδή

τίτλος που εκφράζει αξία,

μεταβιβαζόμενο από ένα κομιστή (ομολογιούχο) σε άλλον.
β) Έχει ονομαστική αξία που απεικονίζεται στο αξιόγραφο (τι·|ν
ομολογία).
γ) Το ποσό κεφαλαίου σε εξόφληση της ομολογίας θα καταβληθεί
από τον οφειλέτη

στον ομολογιούχο,

όταν η ομολογία γίνει

ληξιπρόθεσμη και απαιτητή.
δ) Τις ομολογίες εκδίδει πάντα ο δανειζόμενος. Στον τίτλο της
ομολογίας διατυπώνονται οι όροι του δανείου και από τον ίδιο τίτλο
απορρέει το δικαίωμα του δανειστή, τόσο για τιιν καταβολή τόκων, όσο
και για την καταβολή του τμήματος του κεφαλαίου.
ε) Οι τόκοι καταβάλλονται στον κομιστή των τοκομεριδίων
σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.
στ) Ο τίτλος της ομολογίας διαιρείται συνήθως σε δύο μέρη, το
κυρίως σώμα του τίτλου και τα τοκομερίδια. Κάθε τοκομερίδιο εκφράζει
απαίτηση για τόκους μιας περιόδου και κόβεται, επιστρεφόμενο, όταν
καταβάλλεται ο τόκος.

“ Βλ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν. ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ Π.ΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Δ' ΙΊΕΡΙ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ Β .
Αθήνα-Πειρωάς. Εκδόσεις Α. Σταμούλης. 1993. σελ. 319.

ζ) Οι τίτλοι των ομολογιών μπορεί να είναι απλοί, δηλαδή ένας
τίτλος ομολογίας' που εκφράζει το ελάχιστο ποσό αξίας στο οποίο
διαιρείται το ομολογιακό δάνειο, ή να είναι πολλαπλοί οπότε ένας τίτλος
απεικονίζει ποσό δύο, τριών, δέκα κ,λ.π., απλών ομολογιών.

5.3.

ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΔΑΝΕΙΟ.

Οι Α.Ε, μπορούν να συνάψουν ομολογιακό δάνειο, εφόσον
χρειάζονται χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι οι μετοχές τους
είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο και ύστερα από άδεια της επιτροπής
κεφαλαιαγοράς. Αρμόδιο όργανο για τη λήψη μίας τέτοιας απόφασης
είναι η Καταστατική Γενική Συνέλευση, Η σύναψη του δανείου γίνεται
τόσο ατομικά, με ορισμένα πρόσωπα όσο και με δημόσια έγγραφη.
Το ύψος του ομολογιακού δανείου δεν μπορεί να υπερβαίνει το
μισό του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση του
αποφασίζεται όταν παρίστανται στη Γ.Σ. ή αντιπροσωπεύονται κατά
αυτή, μέτοχοι που εκπροσωπούν τα 2/3 του καταβεβλημένου μετοχικού
κεφαλαίου.
Επίσης δίδεται το δικαίωμα στους ομολογιούχους δανειστές να
μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε μέτοχές και από δανειστές της Α.Ε.
να γίνουν μέτοχοί της. Όσον αφορά την απόφαση αυτή, πρέπει να
ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και η τιμή
μετατροπής.

Η

ονομαστική

αξία

των

χορηγηθέντων

απαγορεύεται να είναι ανώτερη από την τιμή

μετοχών

εκδόσεως των

μετατρεπόμενών ομολογιών. Από την στιγμή που χορηγούνται οι
αντίστοιχες μετοχές, θεωρείται ότι πραγματοποιήθηκε ισόποση αύξηση
του κεφαλαίου, οπότε το Διοικιμικό Συμβούλιο υποχρεούται να
αναπροσαρμόσει το περί κεφαλαίου άρθρο του καταστατικού στο τέλος
της χρήσης, στην οποία πραγματοποιήθηκε η μετατροπή και να προβεί
σε δημοσίευση στο Δελτίο Ανωνύμων Εταιριών και
Περιορισμένης Ευθύνης της αυξήσεώς τους.

Εταιριών

η

Ακόμη χορηγείται στους ομολογιούχους το δικαίωμα απολήψεως.
πέραν του τόκου και ορισμένου ποσοστού επί των κερδόιν που μενουν
μετά την απόληνμη του πρώτου μερίσματος από τους κοινούς και
προνομιούχους μετόχους ή η λήψη
εξαρτώμενης

από

το

ύψος

της

άλλης πρόσθετης παροχής

παραγιογής

η

του

επιπέδου

δραστηριότητας της εταιρίας.
Τέλος επιτρέπεται η έκδοση ομολογιακού δανείου ασφαλισμένου
για το σύνολο του μαζί με τους τόκους, με υποθήκη επί ενός η
περισσοτέρων ακινήτων της Α,Ε. Για την έκδοση αυτού του δανείου
απαιτείται άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η οποία κρίνει την
επάρκεια της παρεχόμενης ασφάλειας. Η Α.Ε. που προτίθεται να
εκδώσει ομολογιακό δάνειο, υποβάλλει στην επιτροπή αίτηση, στην
οποία να αναφέρεται το ποσό του δανείου, ο αριθμός των ομολογιών, ο
χρόνος εξόφλησης, ο τόκος, ο «εκπρόσωπος των ομολογιούχων» ο
οποίος μπορεί να είναι μόνο Τράπεζα, καθώς επίσης και πιστοποιητικό
του Υποθηκοφυλακείου συνοδευόμενο από έγγραφη βεβαίωση του
νομικού εκπροσώπου της εταιρίας, ότι το προς υποθήκη προσφερόμενο
ακίνητο είναι ελεύθερο και δεν έχει τυχόν υφιστάμενα υποθηκικά βάρη.
Η άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποτελεί τον τίτλο εγγραφής της
υποθήκης.
Η υποθήκη διαγράφεται μόνο κατόπιν εγκρίσεως της Επιτροπής
Κεφαλαιαγοράς, μετά από βεβαίωση της εταιρίας και των εκπροσώπων
των ομολογιούχων, ότι εξοφλήθηκε ολοσχερώς το κεφάλαιο και οι τόκοι
ή ότι όλο το οφειλόμενο ποσό από το κεφάλαιο και τους τόκους
κατατέθηκε στο ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων υπέρ των
ομολογιούχων. Η ολική εξόφληση γίνεται μόνο με την προσαγωγή του
τίτλου της ομολογίας.
Σε περίπτωση μη πραγματοποιήσεως του δανείου, η υποθήκη
διαγράφεται με όμοια βεβαίωση της Εταιρίας και του εκπροσώπου των
ομολογιούχων ότι επιστράφηκαν τα καταβληθέντα ποσά ή ότι

κατατέθηκαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δάνειων, υπέρ των
καταβαλλόντων.^’

6.

ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Α.Ε.
Τα όργανα της Α.Ε. είναι τρία. Το Διοικητικό συμβούλιο, η

Γενική Συνέλευση και οι Ελεγκτές. Στη συνέχεια θα εξετάσουμε κάθε
ένα από τα όργανα χωριστά.

6.1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
6.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το Διοικητικό συμβούλιο είναι το όργανο , που αναλαμβάνει τη
διοίκι^ση της Α.Ε. και είναι αυτό που εκπροσωπεί την εταιρία, όσον
αφορά τις προς τα έξω σχέσεις της. Το πρώτο Δ.Σ., ορίζεται από το
καταστατικό και η θητεία τους είναι μέχρι τη σύγκληση της πρώτης
τακτικής Γενικής Συνέλευσης και τα μετέπειτα εκλέγοντα απο τις
Γενικές Συνελεύσεις, εφόσον λειτουργήσουν κατά τη συνήθη απαρτία
και πλειοψηφία.
Αρμόδιο λοιπόν όργανο για τΐ]ν εκλογή των μελών του Δ.Σ. είναι
η Γ.Σ,. υπάρχουν όμως περιπτώσεις που ο νόμος προβλέπει εκλογή
μελών του Δ.Σ. από άλλο όργανό, όπως:
α) Ο διορισμός του πρώτου Δ.Σ. που γίνεται από το καταστατικό,
όπως αναφέραμε παραπάνω.
, β) Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ. από τη μειοψηφία. Το άρθρο
18 § 3 του Κ.Ν. 2190/1920 ορίζει, ότι μπορεί να υπάρχει πρόβλεψη στο
καταστατικό, ότι ορισμένες ή ορισμέντη μέτοχοι, μπορούν να διορίσουν
μέλη του Δ.Σ., ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά το ένα τρίτο
(1/3) του προβλεπομένου συνολικού αριθμού των μελών.

Βλ. ΔΗΜΗΤΡΗΧ I, ΗΛΙΟΚΑΝΤΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.
ΈΚΔΟΣΗ ΟΜΟΑΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ. ΈΚΔΟΣΗ 4η, ΑΘΗΝΑ. 1995, Σελ 538 - 541

Οι

μέτοχοι που ασκούν αυτό

το

δικαίωμα,

πρέπει

να

γνωστοποιούν το διορισμό των συμβούλων τους στην εταιρίας, τρεις (3)
πλήρεις ημέρες πριν την συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης και δεν
συμμετέχουν στην εκλογή των υπολοίπων μελών του Δ.Σ.
Μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται συνήθως μέτοχοι και μαλιστα από τους
ενδιαφερομένους για τα συμφέροντα της εταιρίας, αλλά μπορεί να
εκλεγεί και κάθε τρίτος μη μέτοχος, αρκεί να μην υπάρχει από το νόμο ή
το καταστατικό περιορισμός και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.
Ο χρόνος θητείας των μελών, δεν είναι υποχρεωτικά ο ίδιος για
όλους τους συμβούλους, πάντως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6)
χρόνια, για τον καθένα. Τα μέλη του Δ.Σ. μέτοχοι ή μη μέτοχοι, είναι
πάντοτε επανεκλέξιμα και ελεύθερα ανακλητά. Οι κυριότεροι λόγοι
απώλειας της ιδιότητας του συμβούλου είναι ο θάνατος, η ανικανότητα,
η παραίτηση, η ανάκληση πριν από το χρόνο λήξης της θητείας απο τη
Γ.Σ., εφόσον λειτουργεί κατά τη συνήθη απαρτία και πλειοΐ|/ηφία.
Ο διορισμός των μελών του Δ.Σ., καθώς και η για οποιονδήποτε
λόγο παύση των προσώπων που ασκούν τη διαχείριση της εταιρίας,
υπόκεινται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.^’’

6.1.2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ.

Το Δ.Σ.. δρα συλλογικά και αντιπροσωπεύει την εταιρία
εξωδίκως και δικαστικώς σε κάθε υπόθεση, που αφορά τη διοίκηση και
τη διαχείριση της περιουσίας, με εξαίρεση εκείνες οι οποίες από το νόμο
ή το καταστατικό υπάγονται στην αρμοδιότητα της Γ.Σ.
Το Δ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά, μια φορά το μήνα στην έδρα
της εταιρίας ή σε άλλο τόπο ή μπορεί ακόμα να συνεδριάσει στην
αλλοδαπή,

εφόσον

στη

συνεδρίαση

αυτή

παρίστανται

ή

αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στη λήνμη
αποφάσεων.

To Δ.Σ., συγκαλείται από τον πρόεδρο του, αφού προηγηθεί
πρόσκληστ) προς τα μέλη του, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες μέρες
πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει να αναγράφονται με
σαφηνεια τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, διαφορετικά ετητρεπεται η
ληψη αποφασεων μόνον εφόσον παριστανται ή αντιπροσωπεύονται ολα
τα μέλη του Δ,Σ. και κανείς δεν αντιλέγει στην λήν|/η αποφάσεων.
Σε

απαρτία

βρίσκεται

το

Δ.Σ.,

όταν

παρίστανται

ή

αντιπροσωπεύονται σ' αυτό το ήμισυ πλέον ενός tow μελών του, δεν
μπορεί όμως ποτέ ο αριθμός των παρόντων μελών να είναι μικρότερος
από τρεις. Ο ι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των
παρόντων και αντιπροσώπευαμένων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας.
δεν υπερισχύει η ΐ|/ήφος του προέδρου του Δ.Σ. Ενα μέλος του Δ.Σ
μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο ένα άλλο μέλος, αλλά η
αντιπροσώπευση στο Δ.Σ., δεν μπορεί να ανατεθεί σε πρόσωπα που δεν
είναι μέλη του Δ.Σ.
Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του Δ.Σ. καταχωρούνται στο
βιβλίο πρακτικών του Δ Σ. και είναι έγκυρες, εφόσον δεν εκφει^υν από
την αρμοδιότητα του ή δεν αντίκεινται στο νόμο, στο καταστατικό και
στις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.^’

6./.J. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ Δ.Σ.

Τα μέλη του Δ.Σ., δεν ευθύνονται προσωπικά για τις υποχρεώσεις
της Α.Ε. έναντι των τρίτων, ευθύνονται όμως έναντι της εταιρίας και
αστικών και ποινικώς για κάθε πταίσμα και για κάθε αμέλεια, εξαιτίας
των οποίων προξενήθηκε ζημιά στην περιουσία της εταιρίας.
Απαλλαγή από την ευθύνη αυτή, μπορεί να δώσει μόνο η Γ.Σ. με
την έγκριση του ισολογισμού, εκτός αν αποδειχθεί αργότερα, ότι δολίως
υπήρχαν παραλείψεις ή είχαν αναγραφεί ψευδή ποσά, τα οποία

cjtXXoui)vouv -π^ν περιουσία της εταιρίας. (Η ευθύνη αυτή δεν υπάρχει αν
αποδειχθεί ότι κατέβαλε την επιμέλεια του συνετού οικογενειάρχη).
Σ' αυτή την περίπτοιση οι διοικητές ενάγονται είτε από τους
μετόχους, είτε από τους ελεγκτές, είτε από τους τρίτους και η αγωγή
αυτή καλείται «εταιρική αγωγή», η οποία παραγράφεται μετά τριετία
από την τέλεση της πράξης

και αν πρόκειται για ζημία από δόλο,

υπόκειται σε δεκαετή παραγραφή. Εάν οι πράξεις ή παραλείψεις του
Δ.Σ., στηρίζονται σε απόφαση της Γ.Σ., δενυπέφχει ευθύνη.’®

6.1.4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥΔ.Σ.

Απαγορεύεται στα μέλη του Δ.Σ., της εταιρίας, να ενεργούν χωρίς
την άδεια της Γ.Σ. για δικό τους λογαριασμό ή για λογαριασμό άλλων
πράξεων οι οποίες υπάγονται στους σκοπούς της εταιρείας ή να
συμμετέχουν ως ομόρρυθμοι εταίροι εταιρίας, η οποία έχει τον ίδιο
σκοπό με την Α.Ε., την οποία διοικούν. Σε αντίθετη περίπτωση, η Α.Ε.
μπορεί να ζητήσει αποζημίωση ή να θεωρήσει ότι οι πράξεις έγιναν για
λογαριασμό της. Έπειτα από ένα έτος από την ημέρα, από την οποία
γνωστοποιήθηκε η πράξη στην εταιρία ή έπειτα από πέντε έτη, από την
ημέρα που διενεργήθηκε η πράξη, η απαίτηση αυτή παραγράφεται.
Επίσης απαγορεύονται και είναι απολύτως άκυρα, δάνεια της
εταιρίας προς του ιδρυτές, μέλη του Δ.Σ., Διευθυντές, συγγενής τους
μέχρι και του τρίτου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, ή συζύγου τους,
επίσης απαγορεύεται η παροχή πιστώσεων προς αυτούς ή η παροχή
εγγυήσεων υπέρ αυτών προς τρίτους. Ακυρες είναι ακόμη οποιεσδήποτε
άλλες συμβάσεις της εταιρίας με τα παραπανω πρόσωπα, χωρίς
προηγούμενη ειδική έγκριση της Γ.Σ. Η έγκριση αυτί') δεν παρέχεται, αν
στην απόφαση αντιτάχθηκαν μέτοχοι, που εκπροσωπούι' το ένα τρίτο
(1/3) τουλάχιστον του εκπροσωπουμένου στη συνέλευση κεφαλαίου.’'

Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ., ο.π. σελ. 109 - 110

6.1.5. ΑΜΟΙΒΕΣ TOYά.Σ.

Η αμοιβή των μελών του Δ.Σ., προέρχεται από τα κέρδη της Α.Ε^
και συγκεκριμένα από το υπόλοιπο των καθαρών κερδών, αφού
αφαιρεθεί το ποσοστό για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού
και για το πρώτο μέρισμα. Η αμοιβή των μελών, ορίζεται ως ένα
ποσοστό επί των απομείναντων κερδών.
Επίσης μπορεί να χορηγηθεί αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη της
Δ.Σ., έκτος κερδών, με την προϋπόθεση ότι έχει εγκριθεί από την
Τακτική Γ.Σ. Το ποσό της αμοιβής μπορεί να μειωθεί, από το
Δικαστήριο, εφόσον θεωρηθεί υπέρογκο και αντιταχθούν μέτοχοι που
εκπροσωπούν το 1/10 του εταιρικού κεφαλαίου στη σχετική απόφαση
της Γ.Σ. ’^

6.2.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.

Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. και
αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση. Οι αποφάσεις της είναι
υποχρεωτικές, ακόμη και για τους μετόχους που απουσιάζουν από τη
συνεδρίαστ) της ή διαφωνούσαν κατά τη λήψη των αποφάσεων της.

6.2.1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. με πρόσκληση των μετόχων
είκοσι (20) μερες πριν από τη ημέρα που ορίστηκε για τη συνεδρίαση.
Αν χρειαστεί επαναληπτική Γ.Σ. η πρόσκληση ανακοινώνεται πριν από
δέκα πλήρεις μέρες τουλάχιστον.
Η πρόσκληση), η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον το οίκημα, τη
χρονολογία και την ώρα της συνεδρίασης, καθώς και τα θέματα της

” Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΑΩΝ
Δ.Σ., ο.π σελ. I ll,

ημερήσιας διάταξης με σαφήνεια, τοιχοκολλούνται σε εμφανή θέση του
καταστήματος της εταιρίας και δημοσιεύεται ως εξής;
α) Στο τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και Εταιριών Περιορισμένης
Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, σύμφωνα με το άρθρο 3 του
από 16 Ιανουάριου 1930 Π. Δ/τος«Περί Δελτία Ανωνύμων Εταιριών»,
β) Σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην
Αθήνα και κατά την έγκριση του Δ.Σ.. έχει ευρύτερη κυκλοφορία σ
ολόκληρη της χώρα, που επιλέγεται από τις εφημερίδες του άρθρου 3
του Ν.Δ 3557/1957, όπως ισχύει,
γ) Σε μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληρεί τις εξής
προϋποθέσεις:
0 εκδίδεται έξις (6) ημέρες την εβδομάδα και επί τρία (3) χρόνια
καθαρα ως οικονομική εφημερίδα,
ίί) έχει κυκλοφορία τουλάχιστον πέντε χιλιάδων φύλλων την
ημέρα καθ' όλη την τριετία, και
ίίί) πληρεί τις προϋποθέσεις που καθορίζονται με κοινή απόφαση
των Υπουργών Εμπορίου και Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης,
προκειμένου για το χαρακτηρισμό εφημερίδας ως οικονομικής.
Αν η εταιρία δεν εδρεύει σε δήμο ή κοινόττιτα του Νομού
Αττικής, πρόσκληση πρέπει να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια ή
εβδομαδιαία τουλάχιστον εφημερίδα, από εκείνες που εκδίδονται στην
έδρα της ή στην πρωτεύουσα του νομού, στον οποίο η εταιρία έχει την
έδρα της, με την προϋπόθεση ότι η εφημερίδα πρέπει να κυκλοφορεί
τουλάχιστον τρις (3) χρόνια ανελλιπώς.^^
• Τουλάχιστον είκοσι (20) πλήρεις μέρες πριν από κάθε Γ,Σ,, των
μετόχων, υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, κυρωμένο αντίγραφο
της ημερήσιας διάταξης με επεξηγηματική έκθεση των θεμάτων, που
αναγράφονται σ' αυτή και ένα αντίτυπο των φύλλων των εφημερίδων,
στις οποίες δημοσιεύτηκε.

^^Βλ, Κ,Ν. 2190/20 άρθρο 26 § 1,2,

Οι

κατά

τις

συνελεύσεις

συζητήσεις

και

αποφάσεις,

καταχωρούνται εν περιλήψει σε ειδικό βιβλίο, που είναι τα πρακτικά της
Γενικής Συνέλευσης. Στο βιβλίο αυτό καταχωρίζεται και κατάλογος των
μετόχων που παραστάθηκαν ή αντιπροσωπεύτηκαν κατά τη Γενική
Συνέλευσιγ
Μέσα σε είκοσι (20) μέρες από τη Γ.Σ. υποβάλλεται στο
Υπουργείο Εμπορίου κυρωμέν'ο αντίγραφο των πρακτικών της Γε\'ΐκής
Συνέλευσης
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Γ.Σ., αφορούν τα εξής
θέματα:
- Την τροποποίηση του καταστατικού.
- Την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών.
- Την έγκριση του Ισολογισμού.
- Τη διάθεση των ετήσιων κερδών.
- Την έκδοση ομολογιακών δανείων.
- Τη συγχώνευση, παράταση ή διάλυση της εταιρίας.
- Το διορισμό των εκκαθαριστών.

6.2.2.

ΑΙΚΛΙΩ.ΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.

Το δικαίωμα παράσταση στη Γ.Σ., και συμμετοχής στην
ψηφοφορία έχει κάθε μέτοχος, εκτός από τους κατόχους των
προνομιακών μετοχών χωρίς ψήφο.
Για να πάρει μέρος ο μέτοχος στί) Γ.Σ., πρέπει να καταθέσει τις
μετοχές του, τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από την ημέρα που ορίστηκε
για τη συνεδρίαση,

στο Ταμείο της Εταιρίας ή στο Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε τράπεζα.
Πίνακας που περιέχει τα ονόματα των μετόχων που έχουν
δικαίωμα ψήφου, τοιχοκολλείται σε εμφανή θέση του καταστι)ματος,
τουλάχιστον σαράντα οκτώ (48) ώρες πριν από τη συνεδρίαση της
Γενικής Συνέλευσης.

40

Δέκα μερες πριν από τη Γ Σ.. κάθε μέτοχος μπορεί να πάρει απο
την εταιρία ης ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τις σχετικές
εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών,^"*

6.2.3.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ.

Η λήψη των αποφάσεων της Γ.Σ.. γίνεται όταν υπάρχει η
απαιτούμενη κατά περίπτωση, απαρτία και πλειοψηφια. δια το
σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, δε λαμβάνεται υπόψη ο
αριθμός των μετόχων, αλλά ο αριθμός των εκπροσωπουμένων στη Γ.Σ.
μετοχών, δηλαδή το ποσοστό του κεφαλαίου που εκπροσωπείται στη
Γ.Σ
Διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:
α)

Συνηθισμένη

παρευρίσκονται

ή

απαρτία

που

αντιπροσωπεύονται

υπάρχει
σ'

στη

αυτή

Γ.Σ..

όταν

μέτοχοι

που

εκπροσωπούν το 1/5 τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Αν
δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ., συγκαλείται πάλι μέσα σε είκοσι (20)
μέρες από την ημέρα της συνεδρίασης, στην οποία δεν επιτεύχθηκε
απαρτία και δημοσιεύεται πρόσκληση των μετόχων τουλάχιστον δέκα
(10) μέρες πριν από την σύγκληση. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία
οσοδήποτε και αν είναι το κεφάλαιο που εκπροσωπείται σ' αυτή.
Συνηθισμένη απαρτία έχουμε σπιν περίπτωση που οι αποφάσεις
της Γενικής Συνέλευσης παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των ψήφων
που εκπροσωπούνται σ' αυτή.
β)Καταστατική

απαρτία

υπάρχει

όταν

οι

μέτοχοι,

που

εκπροσωπούνται ή αντιπροσωπεύονται στη Γ.Σ., εκπροσωπούν τα 2/3
του κεφαλαίου που έχει καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί τέτοια απαρτία
συνέρχεται επαναληπτική Γ.Σ., οπότε υπάρχει απαρτία μόνο αν οι
παρόντες μέτοχοι εκπροσωπούν το 'Δ

του κεφαλαίου που έχει

καταβληθεί. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία συγκαλείται και πάλι

Βλ, ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ, ο.π. σελ. 102.

επανα/νηπτικ'ή συνέλευση, που βρίσκεται σε απαρτία αν οι παρόντες
μέτοχοι εκπροσωπούν το 1/3 τουλάχιστον του κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί.
Οι αποφάσεις της καταστατικής συνέλευσης, λαμβάνονται με
καταστατικής πλειοψηφία. δηλαδή πλειοψηφία των 2/3 των ψήφων που
εκπροσωπούνται σ αυτή.

6.2Λ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ.

Οι Γ.Σ., διακρίνονται σε τακτικές, έκτακτες, καταστατικές και
προνομιούχων μετόχων, ανάλογα με το σκοπό ή τη λειτουργία τους.

6.2.4.1. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Η συνέλευση αυτή συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά το χρόνο
και μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήξη της χρήσης. Οι αρμοδιότητες της
συνέλευσης αυτής είναι να αποφασίζει για την εκλογή των μελών του
Δ.Σ., και των ελεγκτών, την έγκριση του Ισολογισμού, τη διάθεση των
κερδών και τιιν απαλλαγή των μελών του Δ,Σ. και των ελεγκτών από
κάθε ευθύνη για την αποζημίωση της εταιρίας. Για τη λήψη των
αποφάσεων αυτών αρκεί η συνηθισμένη απαρτία και πλειοΐ|/ηφία.

6.2.4.2. ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ.
Η συνέλευση αυτή συνέρχεται, όταν ο νόμος ή το καταστατικό η
άλλοι λόγοι επιβάλλουν τη σύγκλησή της συνεδριάζουν δηλαδή
εκτάκτως.
Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλεί τη Γ.Σ. έκτακτα οποτεδήποτε,
υποχρεώνεται όμως να τη συγκαλέσει στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) όταν η αξία του καθαρού ενεργητικού της εταιρίας γίνει κάτω
από το μισό του καταβληθέντος κεφαλαίου,
β) όταν ζητήσουν τιι σύγκληση οι ελεγκτές.

“ Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ.
ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ο.π. σελ 102.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΑΗΨΗ

γ) όταν ζητησουν τη σύγκλιση μέτοχοι, που εκπροσοιπούν το 1/20
του κεφα).αίου που έχει καταβληθεί.
Στην έκτακτη Γ.Σ.. οι αποφάσεις παίρνονται με τη συνηθισμένη
απαρτία και πλειοψηφία

6.2.4.3. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ
Η συνέλευση αυτή συνέρχεται για να αποφασίσει για θέματα
αυξημένης σπουδαιότητας, γΤ αυτό απαιτείται καταστατική απαρτία και
πλειοψηφία. Τέτοια θέματα είναι τα εξής:
I Αλλαγή της εθνικότητας της Α.Ε.
2. Αλλαγή του αντικειμένου των εργασιών της.
3. Αύξηση των υποχρεώσεων των εταίρων.
4. Αύξησιι του Μ.Κ., μη προβλεπόμενη από το καταστατικό.
5. Μείωση του Μ.Κ.
6. Έκδοση δανείου δια ομολογιών.
7. Μεταβολή του τρόπου διανομής των κερδών.
8 Συγχώνευση, διάσταση, μετατροπή, αναβίωση της εταιρίας.
9. Παράταση της διάρκειας της εταιρίας.
10. Διάλυση της εταιρίας.
11.

Παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το Δ.Σ., για αύξηση του

μετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση ομολογιακού δανείου.
Το καταστατικό μπορεί να ορίζει καταστατική απαρτία και
πλειοψηφία και για άλλα θέματα, εκτός από αυτά που καθορίζει ο
νόμος.
6.2.4.4. ΣΥΝΕΑΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ.
Οι αρμοδιότητες της συνέλευσης αυτής είναι

εξαιρετικά

περιορισμένες. Αποφασίζει μόνο την κατάργηση ή τον περιορισμό του
προνομίου των προνομιούχων μετόχων. Για τη λήψη της απόφασης

“ Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΊΤΊΕΛΕΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ο.π. σελ. 103 - 104.

αυτής απαιτείται πλειο\|/ηφία τΐ/ΐν 3/4 του εκπροσωπούμενου κεφα>.αίου
τοιν προνομιούχων μετοχών. ”

6.3. ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ.Σ.

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, μπορεί να είναι άκυρες ή
ακυρώσιμες.
α) ',Λκυρες είναι οι αποφάσεις που είναι αντίθετες είτε του νόμου,
είτε του καταστατικού Ενδεικτικά αναφέρει ο νόμος τις παρακάτω
περιπτώσεις:
1. Όταν οι αποφάσεις έχουν ληφθεί κατά παράβαση των
διατάξεων των σχετικών με τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων ή
με την απαρτία και πλειοψηφία.
2. Όταν με το περιεχόμενο της θίγουν διατάξεις που έχουν τεθεί
αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την προστασία των δανειστών ττ^ς
εταιρίας.
Η ακυρότητα των αποφάσεων δεν μπορεί να ζητηθεί μετά την
πάροδο δύο (2) ετών από τιμ' υποβολή στο Υπουργείο Εμπορίου των
σχετικών πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης.
β) Ακυρώσιμες αποφάσεις, απαριθμούνται από το νόμο και είναι:
1.

Απόφαση

με

την

οποία

απορρίπτεται

αίτι^ση

περί

παροχήςπληροφοριών κατά παράβαση του νόμου ή του καταστατικού.
2. Απόφαση με την οποία εγκρίνεται ισολογισμός που έχει
συνταχθεί όπως πρέπει.
Την ακύρωση των αποφάσεων αυτών μπορούν να ζητήσουν: α) οι
μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/20 του κεφαλαίου, εφόσον ήταν
παρόντες στη Γενική Συνέλευση και διαφώνησαν με την απόφαση που
πάρθηκε, β) το Δ.Σ. και γ) κάθε μέτοχος του Δ.Σ.. που για την εκτέλεσιι
της απόφασης, αυτής μπορεί να εκτεθεί ποινική δίωξη η σε υποχρέωση
για αποζημίωσΐ], Η προθεσμία μέσα στην οποία τα παραπάνω πρόσωπα
Βλ. ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΟΥΛΑΚΟΥ - ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ, ο.π. σε). 170.

μπορούν να ζητιίσουν την ακύρωση της απόφασης είναι έξι (6) μήνες
από την υποβολή των σχετικών πρακτικών στο Υπουργείο Εμπορίου

7.

ΕΛΕΓΚΤΕΣ.
Ο νόμος καθορίζει τρία είδη ελέγχου της διοίκησης των .Λ Ε,, τον

κρατικό, τον τακτικό και τον έκτακτο.

7.1. ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο κρατικά^έλεγχος, ασκείται από το Υπουργείο Εμπορίου και
εκδηλώνεται όχι μόνο κατά την ίδρυση αλλά και κατά τη λειτουργία της
εταιρίας. Αποβλέπει στην νομιμότητα του καταστατικού και των
Γενικών Συνελεύσεων, στην εκτίμηση των εισφορών σε είδος, στη\·
εξακρίβωση καταβολής του κεφαλαίου και στην τήρηση των διατάξεων
του νομού και του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών
Συνελεύσεων.
Ο κρατικός έλεγχος επιτυγχάνεται

με εκπροσώπους

του

Υπουργείου Εμπορίου, οι οποίοι παρακολουθούν τις εργασίες της
εταιρίας και ιδίως των Γενικών Συνελεύσεων και οφείλουν να τηρούν
απόλυτη εχεμύθεια.^^

7.2. ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ.
7.2.1. ΕΚΛ ΟΓΗ ΕΛ ΕΓΚ ΤΩΝ.

Κατά τον τακτικό έλεγχο, οι ελεγκτές εκλέγονται από την τακτική
Γ.Σ.

Έτσι ο τακτικός έλεγχος των Α.Ε, διενεργείται από δύο

τουλάχιστον ελεγκτές και ισάριθμους αναπληρωματικούί>για τον έλεγχο

Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ, ΣΤ01.ΧΕ1Α ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ Δ1ΚΑ10Υ.ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΕΙ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Γ Σ.. ο π. σελ. ΙΟ.Υ
“ Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ.
ΕΛΕΓΧΟΣ ο π. σελ. 115

ΚΡΑΤΙΚΟΣ

των πράξεων του Δ.Σ. μιας χρήστις. Οι ελεγκτές της πρώτης χρήσής
ορίζονται από το καταστατικό
Ελεγκτής μπορεί να είναι οποιοσδήποτε, με την προϋπόθεση ότι
είναι πτυχιούχος Ανώτατιις Σχολής και έχει άδεια άσκησης οικονομικού
επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και δεν είναι
ιδρυτή5ή μέλος του Δ.Σ., ή συγγενής τους, μέχρι β' βαθμού εξ αίματος ή
εξ αγχιστείας, δημόσιος υπάλληλος, υπάλληλος νομικού προσώπου
δημοσίου δικαίου, τραπεζών, επιχ/σεων κοινής ωφέλειιχς η υπάλληλος
της εταιρίας.
Οι εταιρίες που πληρούν για δύο συνεχείς χρήσεις, δύο από τις
τρεις παρακάτω προϋποθέσεις ελέγχονται υποχρεωτικά από ορκωτούς
ελεγκτές, που σ' αυτή τιιν περίπτωση, αντί για δύο μπορεί να είναι ένας
ο ελεγκτής:
α) σύνολο ισολογισμού 500.000.000 δρχ.
β) μέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια
της χρήσης 50 άτομα,
γ) καθαρός κύκλος εργασιών 1.000.000.000 δρχ.
Η αμοιβή των ελεγκτών καθορίζεται από τΐ] Γ.Σ.. ενώ των
ορκωτών ελεγκτών από το εποπτικό συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών
Ελεγκτών.'*®

7.2.2.

ΚΑ ΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΕΛ ΕΓΚΎΩΝ.

Οι ελεγκτές κατά τη διάρκεια της χρήσης, παρακολουθούν τη
λογιστική

και διαχειριστική

κατάσταση

της εταιρίας,

ελέγχουί'

οποιονδήποτε λογαριασμό, βιβλίο ή έγγραφο καθώς και τα πρακτικά της
Γ. Σ, και του Δ.Σ.
Σε περίπτωση που διαπιστώσουν παραβάσεις, κάνουν υποδείξεις
στο Δ.Σ., και έχουν δικαίωμα να συγκαλέσουν Γ.Σ., αφού προηγηθεί
αίτησή τους προς το Δ.Σ. Το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκοά,έσει έκτακ~ηι
Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ο.π. σελ. I I 1-1 Π

ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΕΚΛΟΓΗ

Γ,Σ., δέκα (ΙΟ) μέρες μετά την υποβολή της αίτησης των είν^γκτών Σε
περίπτωση άρνησή τους, ευθύνονται ποινικά.
Κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές ελέγχουν τον
Ισολογισμό και το λογ/σμο αποτέλεσμα χρήσης, που καταρτίστηκαν από
το Δ,Σ. και συντάσσουν έκθεση, την οποία υποβάλλουν στη Γενικί]
Συνέλευση. Η έκθεση πρέπει να είναι σαφής και διαφωτιστική, αφού από
αυτή κρίνεται αν ο ισολογισμός απεικονίζει την πραγματική οικονομική
κατάσταση της επιχειρήσεως κατά τη λήξη της εταιρικής χρήσεοις και α\·
ο λογ/σμος αποτελέσματα χρήσης απεικονίζει τα αποτελέσματα που
προέκυψαν.
Αναλυτικότερα η έκθεση των ελεγκτών πρέπει να αναφέρει:
α) αν τους παρασχέθηκαν όλες οι πληροφορίες που ήταν
αναγκαίες για την περάτωση των εργασιών τους,
β) αν έλαβαν γνώση πλήρους απολογισμού των εργασιών των
υποκαταστημάτων, εάν φυσικά υπάρχουν τέτοια,
γ) αν τηρείται κανονικά ο λογ/σμός κόστους παραγωγής στις
βιομηχανικές εταιρίες,
δ) αν τιιρήθηκε η ίδια μέθοδος απογραφης σε σχέση με τιιν
προηγούμενη χρήση.
Οι ελεγκτές παρίσταιται στη Γ.Σ., και είναι υποχρεωμένοι να
δίνουν στους μετόχους κάθε πληροφορία σχετική με τον έλεγχο.
Οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους
για κάθε πταίσμα, έχουν υποχρέωση να αποζημιώσουν την εταιρία και η
ευθύνη αυτι'ι δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να τροποποιηθεί. Η αξίωση
τη ς' εταιρίας παραγράφεται μετά την πάροδο διετίας. Οι ελεγκτές
απαλλάσσονται μόνο με την έγκριση του ισολογισμού από τη Γενική
Συνέλευση.'"

Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΚΙΩΜΑΤΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ, ο.π. σελ. 113 - 115.

7.3.

ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Τα πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν τον έκτακτο έλεγχο είναι
τα εξής:
α) Μέτοχοι τη^ εταιρίας που εκπροσωπούν το

1/20 του

καταβληθέντος κεφαλαίου,
β) Η επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αξιών, ύστερα από απόφαση
που έχει παρθεί με πλειοψηφία των 2/3 των μελών της. όταν πρόκειται
για Α.Ε. εισηγμένες στο Χρηματιστήριο,
γ) ο Υπουργός Εμπορίου και ο «εποπτεύων» υπουργός στις Α.Ε.
που ασκούν επιχείρηση κοινής ωφέλειας.
Μετά από αίτηση των παραπάνω προσώπων, διατάσσεται έλεγχοί
από το δικαστήριο. Οι πράξεις που καταγγέλλονται δεν πρέπει να έχουν
γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο από δύο έτη από τη χρονολογία έγκρισης
του Ισολογισμού.

8.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ
Η νομοθεσία περί Ανωνύμων Εταιριών, παρέχει ορισμένα

δικαιώματα στην μειοψηφία των μετόχων, ανάλογα με το ποσό του
μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπεί.
Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του μετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, μπορούν να ζητήσουν:
α) Από το Δ.Σ πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της επιχείρησης ( άρθρο 39
§ 5,,Κ,Ν. 2190/20).
β) Έκτκατο έλεγχο τιις Α.Ε., εφόσον γίνει πιστευτό ότι η
διοίκηση τιις εταιρίας δεν ασκείται όπως υποβάλλει η χριιστηή συνετή
διαχείριση ( άρθρο 40 § 3, Κ.Ν. 2190/20),
γ) Αποκατάσταση της ζημίας, που προξένησαν στην εταιρία κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του Δ.Σ.
Βλ. ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ. ΜΕΝ1Ή, ΣΤΟΙ.ΧΕ1Α ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ, ο.π σελ. Ι1.*>- ΙΚ>

δ) Να μην εγκρίνει ΐ] Γ Σ.. τη σύμβαση που κάνει η εταιρία με
κάποιο μέλος του Δ,Σ. ( άρθρο 23α § 2. Κ.Ν. 2190/20).
Οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/4 του καταβληθέντος
κεφαλαίου, μπορούν να ζητήσουν:
α) Την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας στο Χρηματιστήριο
Αξιών.
β) Να εναντιωθούν σε απόφαση της Γ.Σ., που αφορά την
παραίτηση ή το συμβιβασμό με τα μέλη του Δ.Σ.. για αξιώσεις που έχει
απ' αυτούς ( άρθρο 22α § 4. Κ.Ν. 2190/20).
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/10 του κεφαλαίου που έχει
καταβληθεί μπορούν να ζητήσουν:
α) Την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. απο τον πρόεδρό των
Πρωτοδικών, με την προϋπόθεση ότι τα μέλη αυτά διορίστηκαν από
μέτοχο ή μετόχους και υπάρχει σπουδαίος λόγος που ζητούν την
ανάκληση αυτών ( άρθρο 18 § 4, Κ.Ν. 2190/20).
β) Τη μείωση των αμοιβών των μελών του Δ.Σ., αν είναι
υπέρογκος από το δικαστήριο ( άρθρο 24 1} 2. Κ.Ν. 2190/20).
Μέτοχοι που εκπροσωπούν το

1/20 του

καταβληθέντος

κεφαλαίου μπορούν να ζητήσουν:
α) Τη σύγκληση έκτακτης Γ.Σ., των μετόχων από το Δ.Σ., που
υποχρεούται να τΐ) συγκαλέσει εντός 30 ημερών ( άρθρο 39 § 1, Κ.Ν.
2190/20).
β) Να διεξαχθεί η ψηφοφορία στη Γ.Σ. με ονομαστική κλήση των
μετόχων.
, γ) Από τον πρόεδρο της τακτικής ή έκτακτης Γ.Σ., να αναβάλλει
μόνο μια φορά τη λήψη απόφασης για όλα ή ορισμένα θέματα, όχι όμως
περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες ( άρθρο 39 § 3, Κ.Ν. 2190/20).
δ) Από το δικαστήριο την ακύρωση απόφασης της τακτικής Γ.Σ..
με την οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός της εταιρίας που δεν έχει
συνταχθεί κατά νόμιμο τρόπο ( άρθρο 35 β § 2, Κ.Ν. 2190/20).

ε) Να γίνει έλεγχος της εταιρίας, αν απ’ αυτά που καταγγέλλουν
πιθανολογείται ότι παραβιάζεται ο νόμος, το καταστατικό, ή οι
αποφάσεις της Γ.Σ. f άρθρο 40 § 1 α, Κ.Ν. 2190/20).
στ) Από το Δ,Σ., να πληροφορήσει τη Γ.Σ, για τα χρηματικά ποσά
που δόθηκαν την τελευταία τριετία για οποιονδήποτε λόγο στα μέλη του
Δ.Σ. στους διευθυντές και σε άλλους υπαλλήλους της Α.Ε. Επίσης για
την παροχή κάθε είδους πληροφοριών που έχουν σχέση με διάφορες
υποθέσεις της εταιρίας και εφόσον οι πληροφορίες αυτές είναι χρήσιμες
για την εκτίμηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ( άρθρο 39 ί) 4
α, Κ.Ν. 2190/20).''

9.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Ε.
Το άρθρο 42 α § 1 του Κ.Ν. 2190/20, ορίζει ότι οι ετήσιες

οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν:
α) τον Ισολογισμό.
β) τον λογ/σμό «αποτελέσματα χρήσής»,
γ) τον «πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων»,
δ) το προσάρτημα.

9.1.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 42 του Κ.Ν, 2 190/20. η εταιρική χρήση δεν
μπορεί να είναι μεγαλύτερη των δώδεκα (12) μηνών,
Κατ' εξαίρεση η πρώτη χρήσιι μπορεί να είναι μεγαλύτερη από
δώδεκα (12) μήνες, όχι όμως μεγαλύτερη από είκοσι τέσσερις (24)
μήνες.
Οι

Ανώνυμες

Εταιρίες,

ανεξάρτητα από

το ύψος

των

ακαθάριστων εσόδων τους, τηρούν υποχρεωτικά από το νόμο Γ

«

Βλ
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κατηγορίας βιβλία και μπορούν να κλείνουν τη διαχειριστική χρήση την
30η Ιουνίου ή την 3 Ιη Δεκεμβρίου κάθε έτους.

9.2.1. ΔIΕΝΕΡΓΕΙΑ AΠΟΓΡΑ ΦΗΣ

Την επιμελεια της κατάρτισης του Ισολογισμού, καθώς και όλων
των οικονομικών καταστάσεων, την έχει το Δ.Σ. Πριν όμως την
κατόιρτιση του ισολογισμού, το Δ.Σ, δίνει εντολή στο λογιστήριο της
Α.Ε. να διενεργήσει απογραφή και να καταγράψει αναλυτικά το μέγεθοε
όλων των λογαριασμών Έτσι με βάση την απογραφή συντάσσεται ο
ισολογισμός, αφού έχει προηγηθεί πλήρης απεικόνιση, τόσο της
εταιρικής περιουσίας, όσο και των εταιρικών χρεών.
Ο Ισολογισμός λοιπόν, αποτελεί συνέχεια της απογραφής και η
απογραφή είναι απαραίτητα για τιι σύνταξη του Ισολογισμού. Η
διαφοράς τους είναι ότι στην απογραφή εμφανίζεται ο κάθε λογαριασμός
αναλυτικά, ενώ στον Ισολογισμό συνοπτικά κατά κατηγορίες.

9.2.2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑI ΑΡΧΕΣ ΙΣΟA ΟΡΙΣΜΟ Υ.

Ο Ισολογισμός είναι ένας πίνακας, στον οποίο αναγράφονται τα
περιουσιακά στοιχεία της Α.Ε.. τα κυκλοφορούνται στοιχεία της
(αποθεματικά, απαιτήσεις, χρηματικά διαθέσιμα και χρεόγραφα), τα ίδια
κεφάλαια της, καθώς και τα ξένα κεφάλαια που χρησιμοποίησε για την
περάτωσιι των εργασιών της. Χωρίζεται σε δύο παράπλευρα μέρη
λοιπόν ο Ισολογισμός, στον Ενεργητικό και στο Παθητικό.
. Οι αρχές που διέπουν τον Ισολογισμό είναι οι παρακάτω:
α) Η αρχή της αλήθειας, σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά
στοιχεία της εταιρίας, αναγράφονται στον Ισολογισμό με την αξία που
έχουν κατά το χρόνο της σύνταξης του Ισολογισμού.
β) Η αρχή της σαφήνειας, δηλαδή ο Ισολογισμός πρέπει να έχει
συνταχθεί μα απόλυτη σαφήνεια, έτσι ώστε να συνάγεται από αυτόν
εύκολα η οικονομική κατάσταση της εταιρίας.

γ) Η αρχή του ενιαίου, που σημαίνει

ότι πρέπει

να

συμπεριλαμβάνεται στον ισολογισμό όλη η εταιρική περιουσία, έστω και
αν η εταιρία έχει υποκαταστήματα.
δ) Η αρχή της ομοιογένειας, που αποκλείει στον Ισολογισμό να
συμπεριλαμβάνονται ανομοιογενή στοιχεία.
ε) Η αρχή της συνέπειας, σύμφωνα με την οποία τα περιουσιακά
στοιχεία που εμφανίζονται στον Ισολογισμό πρέπει να μεταφέρονται
στους λογ/σμούς της νέας εταιρικής χρήσης, καθώς επίσης και
ισολογισμος πρέπει να καταρτίζεται πάντα με τις ίδιες μεθόδoυc
αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων και να υπολογίζονται ετησιωε
οι νόμιμες αποσβέσεις.'*'^

9.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ.

Ο λογ/σμος «αποτελέσματα χρήσιις» καταρτίζεται σε κάθετη
διάταξη και δείχνει την επιμέρους προέλευση του συνόλου του
αποτελέσματος της διαχειριστικής περιόδου,

από

που

δηλαδή

προέρχονται τα κέρδη ή οι ζημίες.

9.4. ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ.

Ο «πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων», καταρτίζεται και αυτός σε
κάθετη διάταξη και απεικονίζει το ποσό που παρακρατείται ως φόρος
εισοδήματος, καθώς και τρόπο διάθεσης των κερδών που απομένουν
μετά φόρου.

9.5.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με φροντίδα του
Δ.Σ., καταρτίζονται βέβαια από το λογιστήριο της Α.Ε., που ενεργεί κατ
εντολή του Δ.Σ. Το Δ.Σ. εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις και
ε υ θ υ μ ια τ ο υ . σ τ ο ιχ ε ί α ε μ π ο ρ ικ ο ύ δ ια κ ιο υ
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καταχο)ρούνται στα πρακτικά της συνεδριάσεως του. Η έγκριση των
οικονομικών καταστάσεων από το Δ.Σ., αποτελεί προϋπόθεση για το
κύρος της εγκρίσεως τους από τη Γ.Σ., αν και η Συνέλευση έχει
δικαίωμα να τροποποιήσει τις οικονομικές καταστάσεις, που έχει ήδη
εγκρίνει το Δ.Σ,
Οι οικονομικές καταστάσεις παίρνουν «ειδική θεώρηση» από:
α) το Διευθύνονται ή Εντεταλμένο Σύμβουλο ή σε περίπτωση που
δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος, η θεώρηση μπορεί να γίνει από ένα
μέλος του Δ.Σ. που ορίζεται από αυτό,
β) τον υπεύθυνο για τη Γ.Σ. της εταιρίας (γενικό διευθυντή). ,Λν
δεν υπάρχει Γενικός Διευθυντής δεν θα υπάρχει υπογραφή του επί των
καταστάσεων χωρίς καμία συνέπεια, για το κύρος τους, γιατί ο νόμος
απαιτεί τη θεώρηση αυτή, εφόσον υπάρχει τέτοιο πρόσωπο στην εταιρία,
γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.
Η «ειδική θεώρηση» που ζητείται από το νόμο, αποτελεί
απαραίτητο τύπο, χωρίς τον οποίο η απόφαση της Γ.Σ., των μετόχων για
■ηιν έγκριση των οικονομικών καταστάσεων δεν είναι έγκαιρη,
ανεξάρτητα αν αυτές έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το νόμο.
Στη συνέχεια συντάσσεται έκθεση του Δ.Σ. προς της Γ.Σ., που θα
εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις. Η έκθεση πρέπει να εγκριθεί από
το Δ.Σ. και να καταχωρηθεί στα πρακτικά συνεδριάσεων αυτού και να
εμφανιστεί στη Γ.Σ. ως έκθεση ολόκληρου του Δ.Σ. Αν δεν συνταχθεί
έκθεση του Δ.Σ.. ή η έκθεση δεν είναι σύμφωνη με το νόμο, επέρχεται
ακυρότητα της απόφασης με τιιν οποία εγκρίθηκε ο Ισολογισμός.
■ Τέλος οι οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται από τους ελεγκτές,
προκειμένου να ληφθεί έγκυρα απόφαση από τη Γ.Σ. σχετικά με τις
ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.
Οι ελεγκ-τές, όπως είδαμε, είναι είτε δύο με ισάριθμους
αναπληρωματικούς, που ορίζονται από την προηγούμενη τακτική Γ.Σ.
είτε ένας Ορκωτός Ελεγκτής γιο τις Α.Ε. που πληρούν συγκεκριμένες
προϋποθέσεις.

Οι οικονομικές καταστάσεις και αν ακόμη έχουν ψηφιστεί από τη
Γ.Σ.. είναι άκυρες, αν δεν υπάρχει η σχετική έκθεση των Ελεγκτών ή
κατά περίπτωση πιστοποιητικό ελέγχου «Ορκωτών Ελεγκτών».

9.6.

ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Τα αντίγραφα των οικονομικών καταστάσεων, μαζί με τις
σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. και των ελεγκτών, υποβάλλονται από την
Α.Ε. στο Υπουργείο Εμπορίου (η Νομαρχία) είκοσι (20) μέρες
τουλάχιστον πριν από τη συνεδρίαση της Γ.Σ.
Επίσης είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν από τη συνεδρίασιι
της Γενικής Συνέλευσιις, δημοσιεύεται ο Ισολογισμός της Α.Ε., ο
λογ/σμος

«αποτελέσματα χρήσης»

και

ο

«πίνακας

διαθέσεως

αποτελεσμάτων» μαζί με το πιστοποιητικό ελέγχου, όταν προβλέπεται
έλεγχος από Ορκωτούς Λογιστές, σε:
1) μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα που εκδίδεται στην Αθήνα
κατά την κρίση του Δ.Σ., που πληρεί τις προϋποθέσεις του νόμου,
2) μια ημερήσια οικονομικι) εφημερίδα, από αυτές που ορίζει με
απόφασή του ο Υπουργός Εμπορίου,
3) και σε μια ημερήσια πολιτική εφημερίδα της έδρας της Α.Ε.
στην περίπτωση που η έδρα τιις εταιρίας είναι έξω από το Δήμο
.Αθηναίων. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται ημερήσια πολιτική
εφημερίδα στην έδρα της εταιρίας, η δημοσίευση γίνεται σε μια
εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη εφημερίδα της.
Ακόμη καταχωρούνται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, οι
οικονομικές καταστάσεις και οι σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ., και των
ελεγκτών της εταιρίας.
Τέλος είκοσι (20) μέρες πριν από τΐ]ν ημέρα σύγκλησης της
Γενικής Συνέλευσης, δημοσιεύεται στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και

45 ο , πν^ χαμ π υηλ I ΣΑΚΕΜΗ · ΙΩΑΝΝΗ Γ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
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Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεο^ς, ο
Ισολογισμός, ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρηση9 > και ο «πίνακας
διάθεσης αποτελεσμάτων».

10.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ.
Τα αποθεματικά είναι συσσωρευμένα κέρδη, που δεν έχουν

διανεμηθεί, ούτε έχουν ενσωματωθεί στο κεφάλαιο της Α.Ε. με τα οποία
επέρχεται

αύξηση της εταιρικής

περιουσίας.

Τα

αποθεματικά

σχηματίζονται από τα μη διανεμηθέντα κέρδη, που η εταιρία «αποθέτει
παρ' εαυτή», γΤ αυτό και αποκαλούνται αποθεματικά.
Πρέπει να σημειωθεί, ότι τα κέρδη από τα οποία προέρχονται τα
αποθεματικά πρέπει να είναι «πραγματικά» κέρδη και όχι «λογιστικά»,
δηλαδή πλασματικά - εικονικά κέρδη.

10.1. ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΩΝ.

10.1.1. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ
ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΟΑΟΠΣΜΟ
Με βάση το κριτήριο, αυτό, τα αποθεματικά διακρίνονται σε
εμφανή και αφανή.
Εμφανή είναι τα αποθεματικά που εμφανίζονται στο ισολογισμό
της Α.Ε.. σε ιδιαίτερο διακεκριμένο λογαριασμό.
Αφανή είναι εκείνα που δεν εμφανίζονται στον ισολογισμό της
Επιχ/σης ή αναγράφονται μεν σ' αυτόν, αλλά με τίτλο διαφορετικό από
τον τίτλο αποθεματικού.
Τα αφανή αποθεματικά σχηματίζονται με την εμφάνιση στον
Ισολογισμό της καθαρής θέσης της εταιρίας μικρότερης από την
πραγματική, επειδή:
- στοιχεία του Ενεργητικού δεν γράφτηκαν στον Ισολογισμό ή
γράφτηκαν με αξία μικρότερης της πραγματικής,

- στοιχεία του Παθητικού εξογκώθηκαν με την αναγραφή στον
Ισολογισμό ανύπαρκτων υποχρεώσεοιν ή γιατί τα στοιχεία του
Παθητικού υπερεκτιμήθηκαν.
- συνέτρεξαν και οι δύο παραπάνω λόγοι.

10.1.2,

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤ1ΚΩΝ, ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ

ΑΙΤΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥΣ.
Με κριτήριο τιι γενεσιουργό τους αιτία, τα αποθεματικά
διακρίνονται

σε

υποχρεωτικά,

προαιρετικά

και

σε

αυτόματα

δημιουργημένα.
Τα υποχρεωτικά αποθεματικά είναι αυτά που σχηματίζονται κατ'
επιταγή του νόμου ή του καταστατικού. Κατ επιταγή του νόμου
δημιουργούνται τα νόμιμα αποθεματικά, δηλαδή το τακτικό αποθεματικό
και το αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο. Τα κατ
επιταγή διατάξεως του καταστατικού αποθεματικά, είναι εκείνα που δεν
προβλέπονται από το νόμο, προβλέπονται όμως από το καταστατικό.
Προαιρετικά ή ελεύθερα αποθεματικά είναι τα αποθεματικά των
οποίων η δημιουργία δεν προβλέπεται από το νόμο ή το καταστατικό,
αλλά τα οποία δημιουργούνται με ελεύθερη απόφαση της Γ.Σ. των
μετόχων.
Αυτόματα

δημιουργημένα

αποθεματικά,

είναι

τα

αφανή

αποθεματικά, των οποίων η δημιουργία γίνεται αυτόματα, χωρίς την
εντολή κάποιου οργάνου.
10.1..3. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ.
Με βάση το κριτήριο αυτό τα αποθεματικά διακρίνοιπαι σε
τακτικά και έκπακτα.
Τακτικά είναι τα αποθεματικά που σχηματίζονται με περιοδικές
κρατήσεις, ενώ έκτακτα είναι αυτά που σχηματίζονται με μια κράτηση ή
με πολλές, αλλά όχι περιοδικές κρατήσεις για την αντιμετώπιση
ορισμένου εξόδου ή ορισμένης ζημίας

10,1.4, ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤ1ΚΩΝ ΑΝΑΑΟΓΑ ΜΕ ΤΟΝ
ΣΚΟΠΟ ΤΟΥΣ.
Ανάλογα με τον σκοπό τους διακρίνονται; α) σε αποθεματικά που
αποσκοπούν στην επαύξηση των μέσων δράσεως της εταιρίας, β) σε
αποθεματικά που αποσκοπούν στην κάλυψη μελλοντικών ζημιών ή
έκτακτων ή απρόβλεπτων εξόδων και γ) σε αποθεματικά που
προορίζονται να διανεμηθούν στους μετόχους,
Τα αποθεματικά που αποσκοπούν στην επαύξηση των μέσων
δράσεως της επιχ/σης, είναι αυτά που προορίζονται για την επέκταση
του πάγιου Ενεργητικού ή στην αύξηση του κεφαλαίου κίνησης της Α.Ε.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εξής:
- Τα αφορολόγητα αποθεματικά που δημιουργούνται με βάση
διάφορους αναπτυξιακούς νόμους με σκοπό την επέκταση των
επιχειρήσεων.
- Τα αποθεματικά για τιιν αγορά συγκεκριμένων ακινήτων,
μηχανημάτων ή την εκτέλεση νέων έργων.
-Τα χωρίς ειδικό προορισμό αποθεματικά, που αποβλέπουν γενικά
στην αύξηση των μέσων δράσης της επιχ/σιις και στην εξομάλυνσιι της
πορείας των εργασιών της.
- Τα αποθεματικά που αποσκοπούν στην κάλυΐ|/η μελλοντικών
ζημιών ή εκτάκτων και απρόβλεπτων εξόδων,

επιδιώκουν να

διασφαλίσουν κατά το δυνατό την σταθερότητα και την ακεραιότητα του
εταιρικού κεφαλαίου, πρόκειται δηλαδή για ένα είδος αυτασφαλίσεως
της Α.Ε. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται τα εξής αποθεματικά:
- το τακτικό αποθεματικό.
- το χωρίς ειδικό προορισμό αποθεματικό, που χρησιμοποιείται
για την απόσβεση κάθε ενδεχόμενης ζημίας,
- το αποθεματικό για ενδεχόμενη απόσβεση ακινητοποιήσεων,
π.χ. το αποθεματικό με το οποίο καλύπτεται η αναπόσβεστη αξία
μηχανήματος, που καταστράφηκε λόγω ατυχήματος ή του μηχανήματος
που αχρηστεύτηκε εξαιτίας οικονομικής απαξίωσης.

- το αποθεματικό για την κάλυψη ζημίας από ενδεχόμενη
υποτίμηση

εμπορευμάτων

(αφορά

κυρίως

επιχειρήσεις

που

εμπορεύονται είδη μόδας),
- το αποθεματικό για ενδεχόμενη απόσβεση απαιτήσεων.
- τα αποθεματικό προς κάλυψη ενδεχόμενων κινδύνων, όπως
πυρκαγιά ή εργατικά ατυχήματα, στις αυτασφαλιζόμενες επιχειρήσεις.
Τα αποθεματικό που προορίζονται να διανεμηθούν στους
μετόχους, χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του μερίσματος στις
χρήσεις που δεν προέκυψαν κέρδη ή δεν προέκυψαν επαρκή κέρδη. Στην
κατηγορία αυτή εντάσσονται:
- Τα αποθεματικό μερισμάτων ή αποθεματικό εξισώσεων.
Αυτά αποσκοπούν στην αύξηση του διανεμητέου μερίσματος,
στην περίπτωση που το κέρδος που προέκυψε δεν επαρκεί για τιιν
καταβολή μερίσματος, "Ετσι εξασφαλίζεται η σταθεροποίηση των
ετήσιων μερισμάτων και δεν κλονίζεται η εμπιστοσύνη των τρίτων προς
την

εταιρία

καθώς

επίσης

αποφεύγονται

και

σημαντικές

χρηματιστηριακές διακυμάνσεις στις τιμές των μετοχών.
- Το υπόλοιπο κερδών εις νέο. Αυτό είναι αποθεματικό, αλλά
σχηματίζεται για μια μόνο χρήση, αφού προστίθεται υποχρεωτικά στο
αποτέλεσμα της επόμενης χρήσης και διατίθεται όπως και αυτό.^'’

10.2.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ

Διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες αποθεματικών: το τακτικό
αποθεματικό, τα αποθεματικό καταστατικού, τα έκτακτα ή προαιρετικά
αποθεματικό και τα αφορολόγητα αποθεματικό.

R1 ΡΜΜΑΝΟΥΗΛ I ΣΑΚΕΛΛΗ. Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
Κ αΤ
των
ΕΤΑΙΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΤΩΝ
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΩΝ ΕΚΔΟΣΗ Β’ ΑΘΗΝΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΜΙΣΟΣ» Ι988. σελ. 549 - 55?

10.2.1.

ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΙΚΟ

«Ετησίως αφαιρείται το εικοστόν τουλάχιστον των καθαρών
κερδών προς σχηματισμόν τακτικού αποθεματικού. Η προς σχηματισμόν
αποθεματικού αφαίρεσις παύει ούσα υποχρεωτική άμα ως τούτο φθάση
τουλάχιστον το τρίτον του εταιρικού κεφαλαίου. Το αποθεματικόν τούτο
χρησιμοποιείται αποκλειστικώς προς εξίσωσιν προ πάσης διανομής
μερίσματος του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου του λογαριασμού κερδών
και ζημιών»."’’
Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 44 του Ν.Δ. 2190/20, προβλέπεται
η παρακράτηση του 1/20 των καθαρών κερδών για το σχηματισμό
τακτικού αποθεματικού. Η παρακράτηση αυτή είναι υποχρεωτική, έως
ότου το τακτικό αποθεματικό φτάσει το 1/3 του εταιρικού κεφαλαίου.
(Στην περίπτωση των ασφαλιστικών εταιριών, παρακρατείται το 20%
των καθαρών κερδών ως τακτικό αποθεματικό και είναι υποχρεωτική η
παρακράτησή του, έως ότου υπερβεί αυτό το τετραπλάσιο του εταιρικού
κεφαλαίου).
Το τακτικό αποθεματικό διατίθεται μόνο για την κάλυψη του
χρεωστικού υπολοίπου του λογ/σμού «αποτελέσματα χρήσης», δηλαδή
μόνο για την κάλυψη των ζημιών της χρήσης.
Μόνη προϋπόθεση για να γεννηθεί υποχρέωση της εταιρίας για
διενέργεια κρατήσεως τακτικού αποθεματικού είναι η συγκεκριμένη
χρήση να κλείσει με κέρδη. Αν η χρήση δεν κλείσει με κέρδη, καμία
υποχρέωση δεν υπάρχει από την εταιρία για κράτηση τακτικού
αποθεματικού από τυχόν αδιανέμητα κέρδη προηγούμενοιν χρήσεων,
που .υπάρχει στην εταιρία.
Στην περίπτωση που υπάρχουν ζημίες προηγούμενων χρήσεων, το
τακ-τικό αποθεματικό υπολογίζεται επί του υπολοίπου των κερδών που
απομένει μετά την κάλυψη των ζημιών. Αν τα κέρδη που προέκυψαν
στην χρήση είναι μικρότερα από το ποσό των ζημιών που υπάρχουν από

« RI γΡΗΤΤΟΣ Ν ΤΟΤΣΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΑΡΘΡΟ 4. ΕΚΔΟΣΗ 8«, ΑΘΗΝΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
«ΠΑΜΙΣΟΣ». 1996. σελ. 85

προηγούμενες χρήσεις, δεν υπάρχει υποχρέοισιι για κράτηση τακτικού
αποθεματικού.

10.2.2.

Κ.Λ ΤΑΣΤΑ ΤΙΚΑ ΑΠΟΘΕ.ΜΑ ΊΊΚΑ.

Τα αποθεματικά αυτά δεν προβλέπονται από το νόμο, α>,λά από
ειδικές διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας. Το καταστατικό μπορεί
ελεύθερα να προσδιορίσει το ποσοστό των κερδών που θα ποφακρατηθεί
για καταστατικό αποθεματικό. το αποθεματικό αυτό σχηματίζεται
υποχρεωτικά, εφόσον απομένουν κέρδη μετά την παρακράτηση κερδών
για το σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού και διανομή του πρώτου
μερίσματος.
Τα αποθεματικά αυτά έχουν ειδικό προορισμό που προσδιορίζεται
από το καταστατικό της εταιρίας και η χρησιμοποίησή τους πρέπει να
είναι σύμφωνη με το σκοπό αυτό.
Είναι όμως δυνατό ύστερα από τροποποίηση του καταστατικού να
διατεθούν για άλλο σκοπό από εκείνο που αρχικά σχηματίστηκαν.'’*

10.2.3.

ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ

Έκτακτα είναι τα αποθεματικά που σχηματίζονται με αποφάσεις
της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Χαρακτηριστικό τους
είναι ότι σχηματίζονται σε μια κράτηση ή πολλές αλλά όχι περιοδικές,
για την αντιμετώπιση ορισμένου εξόδου ή ζημίας.
Στιιν πράξη τα καταστατικά των περισσοτέρων εταιριών
προβλέπουν την κράτηση ενός ποσοστού επί των κερδών ως έκτακτο
αποθεματικό, αφού βέβαια έχουν γίνει όλες οι νόμιμες και καταστατικές
κρατήσεις και διανομές ή ότι μένει μετά από αυτές τις κρατήσεις και
διανομές, κρατείται για έκτακτο αποθεματικό.

“ Βλ ΡΜΜΑΝΟΥΗΛ I ΣΑΚΕΛΛΗ. Ο 1ΣΟΑΟΓ1ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΚΑΙ
ΤΩΝ
ΕΤΑΙΡΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ,
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ, ο.π.. σελ .S67

To έκτακτο αποθεματικό δεν έχει ειδικό προορισμό και έτσι
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την εταιρία για οποιονδήποτε σκοπο.
Αρμόδιο όργανο για να αποφασίσει τη χρήση του αποθεματικου αυτού
είναι η Τακτική Γενικί] Συνέλευση των μετόχων της Α.Ε.^*^

10.2.4.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΠΟΘΕ.ΜΑΤΗΟ]

Πρόκειται για αποθεματικό που προκύπτουν από αφορολόγητα
κέρδη, βασιζόμενα σε κάποιους αναπτυξιακούς νόμους που ανακοινώνει
κάθε φορά το αρμόδιο υπουργείο.
Τα αποθεματικό αυτά σχι·|ματίζονται με τι^ν προϋπόθεση, ότι θα
διατεθούν μόνο για τους σκοπούς που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος (π.χ.
δημιουργία

νέων

εγκαταστάσεοιν).

Αν

διαπιστωθεί

ότι

χρησιμοποιήθηκαν για διαφορετικό σκοπό, φορολογούνται κανονικά ως
κέρδη.

11.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

11.1. ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Σύμφωνα με το άρθρο 45 § I του Κ.Ν. 2 190/20. τα καθαρά κέρδη
της Α.Ε., είναι αυτά που προκύπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της
χρήσης, αφού αφαιρεθεί οποιοδήποτε έξοδο, ζημία. Οι κατά νόμο
αποσβέσεις και οποιοδήποτε άλλο εταιρικό βάρος.

11.2. ΜΕΡΙΣΜΑ.

Μέρισμα λέγεται το εισόδημα το οποίο λαμβάνει κάθε μετοχή
από τα καθαρά ετήσια κέρδη, στο τέλος της χρήσης.
Μερίσματα έχουμε δύο ειδών: το α' μέρισμα, που είναι ίσο προς
6% στο καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο και β' μέρισμα, που είναι
Βλ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 ΣΑΚΕΛΛΗ. ΕΚΤΑΚΤΑ (Η ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ) ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ,
ο π, σελ. 571 - 572.

απεριόριστο (προσδιορίζεται από το καταστατικό). Για να δοθούν
μερίσματα, πρέπει η εταιρίας να έχει κέρδη και να εγκριθεί ο
Ισολογισμός και η διανομή των μερισμάτων από την Τακτική Γενική
Συνέλευση.
Εξαιρετικά η Α.Ε., μπορεί και πριν εγκριθεί ο Ισολογισμός να
προβεί στην διανομή προσωρινών μερισμάτων μέχρι το μισό των
καθαρών κερδών, που παρουσιάζονται στη λογιστική κατάσταση και
εφόσον, α) υπάρχει απόφαση της Γ.Σ., γι' αυτή τη διανομή, β) υποβληθεί
λογιστική κατάσταση στην αρμόδια Νομαρχία, στην οποία θα
αναγράφονται και κέρδη, γ) δημοσιευτεί η λογιστική κατάσταση σε
ημερήσια εφημερίδα 20 τουλάχιστον μέρες πριν αρχίσει η διανομή.^®

11.3.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ

Τα καθαρά κέρδη της Α.Ε. διανέμονται ως εξής:
α) Αφαιρείται τουλάχιστον το 1/20 των καθαρών κερδών για τον
σχηματισμό του τακτικού αποθεματικού. Η υποχρέωση αυτή, όπως
προαναφέραμε, παύει να είναι υποχρεωτική, όταν αυτό φτάσει το 1/3
του Μετοχικού Κεφαλαίου και ο αποκλειστικός του προορισμός είναι η
ελάττωση

του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου

του

λογαριασμού

«αποτέλεσμα χρήσης», πριν από κάθε διανομή μερίσματος.
β) Διανέμεται το πρώτο μέρισμα, που δεν μπορεί να είναι
κατώτερο του 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι Α.Ε..
είναι υποχρεωμένες να διανέμουν σε μετρητά κάθε έτος το 35% των
καθαρών κερδών, μετά την αφαίρεση μόνο του τακτικού αποθεματικού,
εφόσον το ποσό που προκύπτει με αυτό τον τρόπο είναι μεγαλύτερο από
το 6% του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Οι διατάξεις περί
διανομής του 35% των καθαρών κερδών, δεν εφαρμόζονται αν το
αποφασίσει η Γ.Σ., με πλειοψηφία τουλάχιστον 80% επί του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου. Στην περίπτωση αυτή το μη
“ Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ
ΜΕΡΙΣΜΑ, ο.π., σελ. Ι22- Ι23.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ

διανεμητέο μέρισμα κεφολοποιείται και διανέμονται οι εκδιδόμενες νέε;
μετοχες στους δικαιούχους μετόχους. Επίσης η Γ.Σ. με πλειοψηφία 95%
τουλάχιστον του καταβεβλημένου κεφαλαίου αποφασίζει να διανεμηθεί
το 6% του καταβεβλημένου κεφαλαίου και να μη κεφαλοποιηθεί η
μεταξύ των δύο ποσών διαφορά,
γ) Το υπόλοιπο διατίθεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
καταστατικού.^'

11.4.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ.

Το άρθρο 44α

I του Κ.Ν. 2190/1920, περιορίζει τη δυνατότητα

διανομής μερίσματος, ορίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε
διανομή μερίσματος στους μετόχους, εφόσον κατά την ημερομηνία
λήξης της τελευταίας χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της
εταιρίας, όπως προσδιορίζονται στον Ισολογισμό ή μετά από τη διανομή
αυτή, θα γίνει κατώτερο από το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου,
προσαυξημένου με τα αποθεματικά για τα οποία η διανομή τους
απαγορεύεται από το νόμο ή το καταστατικό. Το ποσό αυτό μειώνεται
κατά το ποσό που δεν έχει κληθεί ακόμα να καταβληθεί.
Το ποσό που διανέμεται στους μετόχους δεν μπορεί να υπερβαίνει
το ποσό των αποτελεσμάτων της τελευταίας χρήιτης που έχει λήξη,
προσαυξημένο με τα κέρδη που προέρχονται από προηγούμενες χρήσεις
και τα αποθεματικά για τα οποία επιτρέπεται και αποφασίστηκε από τη
Γ.Σ.. η διανομή τους και μειωμένο κατά το ποσό των ζημιών
προηγουμένων χρήσεων και τα ποσά που επιβάλλεται να διατεθούν για
το σχηματισμό αποθεματικών σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό.
Το προς διανομή ποσό καταβάλλεται στους μετόχους μέσα σε δύο
μήνες από την απόφαση της Τακτικής Γενική Συνέλευσης, που ενέκρινε
τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις.

5' Βλ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Ν ΣΑΡΣΕΝΤΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΠ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΥ. Η
ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ, ο.π , σελ 267.

12. ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.
12.1.

ΛΟΓΟΙ ΛΥΣΗΣ.

Η Α.Ε., είναι μια κεφαλαιουχική εταιρία και γι' αυτό το λόγο
αποκίνείεται η λύση της λόγω μεταβολής στο πρόσωπο των μετόχοιν.
δηλαδή ο θάνατος, η απαγόρευση ή πτώχευση των μετόχων, δεν
αποτελούν λόγους λύσης της εταιρίας.
Οι λόγοι λύσης της Α.Ε. συνοψίζονται στους εξής:
α) Αν η εταιρία είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας και η
διάρκεια αυτή λήξη. Πριν από τη συμπλήρωση του χρόνου λήξης, η
καταστατική Γ.Σ., μπορεί να αποφασίσει την παράταση της διάρκειας
της εταιρίας και να αποφευχθεί η λύση της.
β) Αν η Καταστατική Γενική Συνέλευστ] αποφασίσει τη λύση της
εταιρίας πριν λήξη ο χρόνος διάρκειά της.
γ) Αν κηρυχθεί η εταιρία σε κατάσταση πτώχευσης,
δ) Αν ανακαλέσει τιιν άδεια λειτουργίας της ο Υπουργός
Εμπορίου για τους εξής λόγους:
Ι ) Δεν έχει καταβληθεί ολικά ή μερικά το εταιρικό κεφάλαιο.
2) Αν δεν απομακρύνθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας μέλος του
Α.Σ., ή Διευθυντής, εφόσον έχει καταδικαστεί σε φυλάκιση για πράξη
που αφορά τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων.
3) Αν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, η αξία δηλαδή του
Ενεργητικού της εταιρίας κατά τη σύνταξη του Ισολογισμού μετά την
αφαίρεση του πραγματικού Παθητικού, γίνει μικρότερη από το 1/10 του
εταιρικού κεφαλαίου που έχει καταβληθεί.
δ) Αν μέχρι 30 Ιουνίου του 1994, όσες εταιρίες είχαν μετοχικό
κεφάλαιο μικρότερο από 10.000.000 δραχμές δεν το αύξησαν μέχρι το
ποσό αυτό.
ε) Αν η Α.Ε. δεν έχει υποβάλλει στην Νομαρχία Ισολογισμούς
τουλάχιστον τριών διαχειριστικών χρήσεων, που έχουν εγκριθεί από τη
Γ.Σ.

12.2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.

Τη λήξη της εταιρίας ακολουθεί η εκκαθάριση για οποιοδήποτε
λόγο, εκτός από την περίπτωση της πτώχευσης.
Την εκκαθάριση τη διενεργούν οι εκκαθαριστές που διορίζονται
από τη Γ.Σ Υπάρχει όμως περίπτωσιι να διοριστούν εκκαθαριστές απο
τον Υπουργό Εμπορίου, όταν η Α.Ε., τίθεται σε εκκαθάριση λόγω
ανάκλησης της άδειας σύστασης, γιατί παρέλειψε να υποβάλλει στη
Νομαρχία Ισολογισμό τουλάχιστον τριών ετών και η Γ.Σ. δεν ορίζει
εκκαθαριστές μέσα σε ένα μήνα από τη δημοσίευση της Υπουργικής
απόφασης για την ανάκληση. Ο διορισμός καθώς και η αντικατάσταση
των εκκαθαριστών υπόκεινται σε δημοσιότητα.
Οι εκκαθαριστές οφείλουν μετά την ανάληψη των καθηκόντων
τους, να κάνουν απογραφή της εταιρικής περιουσίας

και να

δημοσιεύσουν στον τύπο και στο Τεύχος Ανωνύμων Εταιριών και
Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως,
Ισολογισμό, αντίγραφο του οποίου υποβάλλεται και στο Υπουργείο
Εμπορίου (ή Νομαρχία). Οι ίδιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν από τους
Εκκαθαριστές μετά τη λήξη τιις εκκαθάρισης.
Οι εκκαθαριστές πρέπει να περατώσουν τις εκκρεμείς υποθέσεις
της εταιρίας, μετατρέποντας σε χρήμα την εταιρική περιουσία
εξοφλώντας τα χρέη της και εισπράττοντας τις απαιτήσεις της. Κατά την
εξόφληση των εταιρικών υποχρεώσεων, οφείλουν να πληρώσουν πρώτα
το Δημόσιο και στη συνέχεια τους μισθούς των υπαλλήλων, τα ενοίκηα
τα ενυπόθηκα δάνεια τα γραμμάτια πληρωτέα και τέλος τους πιστωτές.
Αν περισσέψει κάποιο ποσό το προϊόν της εκκαθάρισης εξοφλούν τους
μετόχους, ανάλογα με την ονομαστική αξία των μετοχών, που κατέχει ο
καθένας εξοφλούνται πρώτα οι προνομιούχες μετοχές και έπειτα οι
κοινές.
Κατά τη διάρκεια της εκκαθαριστής η Γ.Σ., των μετόχων διατηρεί
το δικαίωμα της και εγκρίνει λογαριασμούς της εκκαθάρισης.

Κάθε έτος τα αποτελέσματα της εlcκαθάpισης υποβάλλονται στη
Γ.Σ. των μετόχων, αναφέροντας και τα αίτια που παρεκώλυσαν το έργο
της εκκαθάρισης.^^

12.3.

ΑΝΑΒΙΩΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.

Προβλέπεται η δυνατότητα αναβίωσης της Α.Ε. στην περίπτωση
που η εταιρία λύθηκε λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειόις της ή με
απόφαση της Γ.Σ., ή αν επήλθε συμβιβασμός ή αποκατάσταση μετά την
κήρυξη πτώχευσης.
Η απόφαση της αναβίωσης λαμβάνεται με αυξημένη απαρτία και
πλειοψηφία από τη Γ.Σ.

13. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ Α.Ε.
13.1.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ Α.Ε.

Με τις διατάξεις των άρθραιν 68 - 80 του Κ.Ν. 2190/20
αντιμετωπίζονται οι ακόλουθες περιπτώσεις συγχωνεύσεις Ανιονυμων
Εταιριών;
α) Συγχώνευση Ανωνύμων Εταιριών που πραγματοποιήθηκαν με
απορρόφηση. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία
μια ή περισσότερες Ανώνυμες Εταιρίες (απορροφούμενες), οι οποίες
λύονται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριστ|, μεταβιβάζουν σε άλλη
Ανώνυμη Εταιρία (απορροφούσα) το σύνολο της περιουσίας τους
(Ενεργητικό και Παθητικό), έναντι αποδόσεως στους μετόχους, των
μετοχών εκδιδομένων από την απορροφούσα εταιρία και ενδεχομένως,
καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό
μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 10% της ονομαστικής αξίας των μετοχών, που αποδίδονται στους
μετόχους των απορροφουμένων εταιριών.
“ Βλ ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤΗ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.. ο.π . σελ. 124

ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΥ.

ΛΥΣΗ

β) Συγχώνευση εταιρίας από όα.λη, που κατέχει το 100% των
μετοχών της. Στην περίπτωση αυτή μια ή περισσότερες εταιρίες,
μεταβιβάζουν μετά από τη λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει
εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας τους (Ενεργητικό και Παθητικό)
σε άλλη εταιρία που κατέχει το σύνολο των μετοχών τους,
γ) Συγχώνευση με εξαγορά, Είναι η πράξη με την οποία μία ή
περισσότερες Α.Ε. (εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν μετά τη λύση τους
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) το σύνολο
της περιουσίας τους (Ενεργητικό και Παθητικό) έναντι αποδόσεως στους
μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών του αντίτιμου των δικαιωμάτων
τους (εξαγορά).
δ) Συγχώνευση με σύστασί) νέας εταιρίας. Είναι η πρόιξη με την
οποία δύο ή περισσότερες Ανώνυμες Εταιρίες, οι οποίες λύονται, χωρίς
να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε Ανώνυμη Εταιρία, την
οποία συνιστούν. το σύνολο της περιουσίας τους (Ενεργητικό και
Παθητικό) έναντι αποδόσεως στους μετόχους των μετοχών εκδιδομενων
από τη νέα εταιρία και ενδεχομένως, ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά
προς συμ\|/ηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν
μπορεί να υπερβεί το 10% της ονομαστική αξίας των μετοχών, που
αποδίδονται στους μετόχους των λυόμενων εταιριών.
Από τις τέσσερις παραπάνω περιπτώσεις συγχωνεύσεως, οι πιο
συνήθεις στην πράξη είναι η πρώτη και η τέταρτη.
Χαρακτηριστικό σε όλες τις περιπτώσεις είναι ότι οι Α.Ε, που
λύονται δεν ακολουθούν το στάδιο της εκκαθάρισης, αλλά το σύνολο της
περιουσίας τους μεταβιβάζεται κατ’ ευθείαν στην απορροφούσα ή
νεοϊδρυόμενη Α.Ε,”

“ Ηλ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ ΛΕΟΝΤΑΡΗ, ΑΝίϊΝΎΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΠΕΡΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ
ΓΕΝΙκ Γ ε ΚΔΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ, ΑΘΗΝΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΠΑΜΙΣΟΣ» 1998, σελ. 317 - 319.

13.2.
13.2.1.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

Πρώτη ενέργεια κατά το άρθρο 69 του Κ,Ν. 2190/20, είναι η
σύνταξη σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως, την οποία καταρτίζουν σε
συνεργασία τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχώνευα μένων εταιριών.
Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι η δημοσιότητα του σχεδίου, η
οποία γίνεται ως εξής: α) καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. της οικείας
Νομαρχίας και β) δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως,
Το περιεχόμενο του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως πρέπει να
περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία και την έδρα των
εταιριών που συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθμό μητρώου τους.
β) Τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και ενδεχομένως, το ύψος
του χρηματικού ποσού μετρητών που πρέπει να δώσει στους μετόχους.
γ) Τις διατυπώσεις παραδόσεως των νέων μετοχών που εκδίδει η
απορροφούσα εταιρία
δ) Την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές, που παραδίδονται
στους μετόχους της ή των απορροφουμένων εταιριών, παρέχουν
δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας, καθώς και
κάθε ειδικό σχετικό με το δικαίωμα αυτό.
ε) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της ή των
αποροφουμένων εταιριών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι
γίνονται για λογαριασμό της απορροφούσας εταιρίας,

και των

οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των απορροφούμενων εταιριών, που
θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία
ολοκληρώσεως της συγχωνεύσεως.
στ) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρία
στους μετόχους που έχουν ειδικά δικαιώματα ή στις απορροφούμενες
εταιρίες, καθώς και στους κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετοχών, η τα
μέτρα που προτείνονται γΤ αυτούς.

ζ)

Ολα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα,

που

ενδεχομένως,

παρέχονται στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς
ελεγκτές των συγχωνευομένων εταιριών.
Το Δ,Σ. κάθε μιας απο τις συγχωνευόμενες εταιρίες καταρτίζει
επίσης, λεπτομερή έκθεση, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από
νομική και οικονομικτί άποψη, το σχέδιο συμβάσεως συγχωνεύσεως και
ειδικότερα,

τη

σχέση

ανταλλαγής

των

μετοχών

της

ή

των

απορροφουμένων εταιριών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα
εταιρία. Η εκθεση αυτή αναφέρει επίσης, οποιεσδήποτε ειδικές
δυσχέρειες που τυχόν εμφανίστηκαν ή θα εμφανιστούν κατά την
εκτίμηση.
Στη συνέχεια καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και
υποβάλλεται στη Γ.Σ.

13.2.2.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του
Κ.Ν. 2190/20, πρέπει να εκτιμήσει τα περιουσιακά στοιχεία των
συγχωνευομένων εταιριών και να συντάξει σχετική έκθεση, που θα
υποβάλλει στη Γ.Σ. των μετοχών κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες
εταιρίες.
Η επιτροπή αυτή ορίζεται από τον αρμόδιο Νομάρχη, έπειτα από
κοινή αίτηση των συγχωνευομένων εταιριών, εφόσον όλες οι εταιρίες
υπάγονται σπιν ίδια Νομαρχία. Σε αντίθετη περίπτωση, δηλαδή αν
υπάγονται σε διαφορετικές Νομαρχίες, τότε η αίτηση για τη συγκρότησή
της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, υποβάλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία
του Υπουργείου Εμπορίου, η οποία διεκπεραιώνει και όλη τη διαδικασία
της συγχωνεύσειος
Στην έκθεση αυτή, η Επιτροπή υποχρεούται να αναφέρει αν κατά
τη γνώμη της,

η σχέση ανταλλαγής των

μετοχών τιις των

απορροφουμένων εταιριών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα

εταιρία είναι δίκαιη και λογική, Στην ίδια έκθεση πρέπει να αναφέρονται
τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες:
α) Η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολο της
(Ενεργητικό και Παθητικό) για τη μεταβολή του κεφαλαίου της
απορροφούσας εταιρίας. Να περιγράφεται κάθε εισφορά, καθώς επίσης
και οι μέθοδοι αποτιμήσεως που εφαρμόστηκαν και πιστοποίηση για το
αν οι αξίες που προκύπτουν αντιστοιχούν στον αριθμό και την
ονομαστική αξία των μετοχών που θα εκδοθούν έναντι εισφορών.
β) Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που νομοθετήθηκαν για τον καθορισμό
της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής των μετοχών.
γ) Δήλωση για το αν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που νομοθετήθηκαν
είναι κατάλληλες για την ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες, που
προέκυψαν από τιιν εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για την
βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό
των αξιών αυτών, καθώς και περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που
προέκυψαν κατά την εκτίμηση.

13.2.3.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ

Το άρθρο 70 του Κ.Ν. 2190/20, προβλέπει μια σειρά ενεργειών
που αποσκοπουν στην κατοχύρωση των συμφερόντων των πιστωτών: α)
δημοσίευση περιλήψεως του σχεδίου συμβάσεως της συγχωνεύσεως σε
μια ημερήσια οικονομική εφημερίδα, β) δικαίωμα των πιστωτών των
συγχωνευομένων εταιριών να ζΐ]τήσουν και να λάβουν επαρκείς
εγγυήσεις, γ) δικαίωμα των πιστωτών να προβάλλουν εγγραφως
αντιρρήσεις κατά της συγχωνευσεως οι οποίες αναστέλλουν τη
διαδικασία της συγχωνεύσεως, δ) δικαίωμα των συγχωνευομένων
εταιριών να προσφύγουν στο δικαστήριο, σε περίπτωση αντιρρήσεων,
όπως αναγράφονται παραπάνω και αυτό μπορεί να επιτρέψει τη
συγχώνευσίΊ παρά τις διατυπωθείσες αντιρρήσεις.
Βλ
ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ ΛΕΟΝΤΑΡΗ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/20, ο.π. σελ. .119 -

13.2.4.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΠΟ ΊΉ Γ.Σ.

Η Γενική Συνέλευση κάθε συγχωνευόμενης Α.Ε καλείται να
συνεδριάσει με αντικείμενο την έγκριση του σχεδίου συμβάσεως
συγχωνεύσεως. Επίσης η Γ.Σ. της συγχωνεύουσας εταιρίας πρέπει να
εγκρίνει και τις απαραίτητες τροποποιήσεις που επέρχονται στο
καταστατικό της μετά τη συγχώνευση.
Δίνεται το δικαίωμα ενημερώσεως των μετόχων, σχετικά με τα
έγγραφα, που έχουν σχέστ| με τιι συγχώνευση, ένα τουλάχιστον μήνα
πριν από την ημερομηνία συνεδριάσεως των Γ.Σ., των μετόχων των
συγχωνευομενών εταιριών. Τα έγγραφα, το περιεχόμενο των οποίων
μπορούν να λάβουν γνώση οι μέτοχοι, είναι τα εξής:
α) Το σχέδιο συμβάσεως. συγχωνεύσεως, β) οι ετήσιες
οικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις του Δ.Σ. των τριών τελευταίων
ετών, των εταιριών που συγχοινεύονται, γ) οι εκθέσεις του Δ.Σ. που
αναφέρονται στη συγχώνευση.

13.2.5.

ΚΑ ΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

Μετά από όλες τις παραπάνω διαδικασίες και συγκεκριμένα μετά
την έγκριση του σχεδίου συμβάσεως συγχωνεύσεως από τις Γ.Σ. των
συγχωνευομένων εταιριών καταρτίζεται η σύμβαση συγχωνεύσεων
ενώπιον

συμβολαιογράφου.

Στο

συμβολαιογραφικό

έγγραφο

προσαρτωνται τόσο οι αποφάσεις των Γ.Σ., καθώς και υπεύθυνη δήλωση
του'άρθρου 8 του Ν. 1599/86 ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις των
πιστωτών και ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν.
Η σύμβαση συγχιονεύσεως υπογράφεται από όλα τα μέλη του
Δ.Σ., τα οποία πρέπει να παρίστα\-ται και να υπογράφουν τιι σύμβαση
ενώπιον του συμβολαιογράφου. Στην περίπτωση που το Δ.Σ..
εξουσιοδοτήσει ένα η περισσότερα μέλη του για την υπογραφή της
συμβάσεως συγχωνεύσεως, πρέπει να δεχτούμε ότι ενήργησε σύμφωνα

με το ττνεύμα του νόμου, αφού δεν ορίζεται ρητά στις σχετικές διατάξεις
του νόμου, ποιά πρόσωπα θα υπογράΐ|/ουν τη σύμβαση.

13.2.6.

ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑ! ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ.

Δύο κυρωμένα αντίγραφα του συμβολαίου συγχωνεύσεως των
ανωνύμων εταιριών, υποβάλλονται στην οικεία Νομαρχία, για την
έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως. Η έγκριση παρέχεται μετά τον
έλεγχο της νομιμότητας των πράξεων

και

διατυπώσεων

που

ακολούθησαν οι συγχωνευόμενες εταιρίες.
Η πράξη συγχωνεύσεως υποβάλλεται στην προβλεπόμενη
δημοσιότητα, ως εξής:
α) Καταχώρηστ] στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της Νομαρχία;
της εγκριτικής αποφάσεως περί συγχωνεύσεως του Νομάρχη, αλλά και
των αποφάσεων των Γ.Σ.. μετά του σχεδίου συγχωνεύσεως. Η
καταχώριση

γίνεται χωριστά στη

μερίδα

κάθε

μίας από

τις

συγχωνευόμενες εταιρίες και φυσικά, στη μερίδα της νέας Α.Ε. που
προκύπτει από τη συγχώνευσΐ).
β) Δημοσίευση

ανακοινιίισεως

στην

Εφημερίδα

της

Κυβερνήσεως, με τα κυριότερα στοιχεία της συμβάσεως συγχωνεύσεως.
Η

ολοκλήρωση

της

συγχωνεύσεως

επέρχεται

απο

την

καταχώρηση στο μητρώο Ανωνύμων Εταιριών της σχετικής εγκριτικής
αποφάσεως του Νομάρχη.
13.3.

ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ.

Οι λόγοι ακυρώσεως τιις συγχωνεύσεως Α.Ε. απαριθμούνται
περιοριστικά από το νόμο και είναι μόνο δύο. "Ετσι, η συγχώνευση
κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, μόνο
εάν:
α)

Δεν

τηρήθηκαν

οι

διατάξεις που

προβλέπουν

πως

υποβ^λονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας, οι αποφάσεις των Γ.Δ.
για τη συγχώνευση, η συμβολαιογραφική σύμβαση συγχώνευσης, στιμ·

οποία πμοσαρτάται και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86
ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από τους πιστωτές ή ότι οι τυχόν
προβληθείσες επιλύθηκαν και η εγκριτική απόφαση της συγχωνεύσεως.
β) Αποδειχθεί ότι απόφαση της Γ,Σ. μιας από τις εταιρίες που
συγχωνεύτηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή
ακυρώσιμη, Οι αποφάσεις της Γ,Σ, είναι άκυρες όταν: 1) ελήφθησαν
κατά παράβαση των διατάξεων περί συγκροτήσεως ή περί απαρτίας και
πλειοψηφίας των Γενικών Συνελεύσεων, 2) με το περιεχόμενο τους
θίγουν διατάξεις του καταστατικού, που έχουν τεθεί για την προστασία
των δανειστών,
Η ακυρότητα πρέπει να κηρυχθεί από το δικαστήριο, το οποίο
παρέχει στις ενδιαφερόμενες εταιρίες προθεσμία για την άρση των
λόγων ακυρότητας της συγχωνεύσεως, όταν η άρση είναι εφικτή,
Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της
συγχωνεύσεως υποβάλλεται στις διατάξεις δημοσιότητας, καταχωρείται
δηλαδή στο Μητρώο Α,Ε, του Υπουργείου Εμπορίου ή της αρμόδιας
Νομαρχίας και δημοσιεύεται η σχετική ανακοίνωση στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως,”

Βλ

ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ, ΛΕΟΝΤΑΡΗ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΑΚΥΡΩΤΗΤΑ ΤΗΣ

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΣ, ο,π, σελ, 327

III.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: «ΦΟΡΟ ΛΟΓΊΑ Τ Η Σ Α.Ε.»

1. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Στο κεφάλαιο αυτό εξετάζονται βασικά φορολογικά θέματα,
αναφερόμενα στη φορολογία εισοδήματος των Α.Ε. Το βασικό
νομοθέτημα που ρυθμίζει τη φορολογία των Α.Ε., γενικώς είναι το Ν.Δ
3843/58 «περί φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων» του οποίου
οι διατάξεις έχουν ενσωματωθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
(άρθρα 98- H6).
Υπάρχουν και πολλές άλλες σχετικές διατάξει^ , διάσπαρτες σε
διάφορα νομοθετήματα που αφορούν ειδικές κατηγορίες ανωνύμων
εταιριών (όπως τραπεζικές, ασφαλιστικές, αμοιβαίων κεφαλαίων,
εκμεταλλεύσεως πλοίων και αεροπλάνων κ.τ.λ.) ή φοροαπαλλαγές για
ορισμένα εισοδήματα.
Ο φόρος εισοδήματος επιβάλλεται στο συνολικό από κάθε πηγη
καθαρό εισόδημα, το οποίο αποκτάται από τις ανώνυμες εταιρίες.

1.2.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ Α.Ε. ΣΕ ΗΜΕΔΑΠΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΕΣ.

Ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες χαρακτηρίζονται εκείνες που έχουν
την έδρα τους στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί και λειτουργούν κατά
τους ελληνικού νόμους. Η ιθαγένεια ή η εθνικότητα της Α.Ε.
προσδιορίζονται από ττιν έδρα αυτής και τούτο ανεξάρτητα από την
ιθαγ·ένεια των μετόχων της εταιρίας. Ας σημειωθεί όμως ότι η έδρα που
αναφέρεται στο καταστατικό, πρέπει να είναι και πραγματική, δηλαδή να
είναι ο τόπος που λαμβάνονται οι βασικές για τη λειτουργία της εταιρίας
αποφάσεις και απ όπου κατευθύνεται η δράση της και όχι εικονική.
Αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες θεωρούνται εκείνες που έχουν την
έδρα τους στην αλλοδαπή και έχουν συσταθεί και λειτουργούν κατά τους
νόμους της ξένης χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους.

1.3.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ TOY ΦΟΡΟΥ

To άρθρο 99 του Ν. 2238/94 ορίζει πιο είναι το αντικείμενο του
φόρου εισοδήματος στα νομικά πρόσωπιχ, εξειδικεύοντας τις ημεδαπεν
ανώνυμες εταιρίες στην παράγραφο Ια αυτού και τις αλλοδαπές στην
παράγραφο Ιδ
Σύμφωνα λοιπόν με το παραπάνω άρθρο, αντικείμενο του φόρου
στις ημεδαπές γενικά ανώνυμες εταιρίες, με εξαίρεση τις τραπεζικές και
ασφαλιστικές εταιρείες, είναι το συνολικό καθαρό εισόδημα ή κέρδος
που προκύπτει στην ημεδαπή η αλλοδαπή. Τα διανεμόμενα κέρδη
λαμβάνονται από το υπόλοιπο των κερδών, που απομένει μετά την
αφαίρεση του αναλογούντος φόρου εισοδήματος.
Για τον προσδιορισμό του μέρους των κερδών που αναλογούν στα
αφορολόγητα έσοδα ή στα εισοδήματα που φορολογούνται κατά ειδικό
τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, γίνεται επιμερισμός
των

συνολικών καθαρών κερδών,

φορολογουμένων

εσόδων

και

ανάλογα με το ύψος των

των

αφορολογήτων

ή

των

φορολογηθέντων κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης εσόδων. Περαιτέρω, σε περίπτωση διανομής στα ανωτέρω
προκύψαντα φορολογούμενα κέρδη, προστίθεται το

μέρος των

αφορολογήτων κερδών η των φορολογούμενων κατ' ειδικό τρόπο με
εξάντληση

της φορολογικής υποχρέωσης,

που

αναλογούν στα

διανεμόμενα κέρδη, με οποιαδήποτε μορφή, μετά την αναγωγή του
εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσό με την προσθήκη του
αναλογούντος σε αυτό φόρου.
Οσον αφορά τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν με
οποιονδήποτε τύπο εταιρίας, καθώς και στους κάθε είδους αλλοδαπούς
οργανισμούς οι οποίοι αποβλέπουν στην απόκτηση οικονομικών
ωφελημάτων, αντικείμενο του φόρου είναι το καθαρό εισόδημα ή κέρδος

το οποίο προκύπτει από τη μόνιμη εγκατάσταση της επιχείρησης στην
Ελλάδα. “

1.4.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.

Τα καθαρά κέρδη μιας χρήσης της ανώνυμης εταιρίας, αποτελούν
το φορολογητέο εισόδημά της. Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν, μετά την
αφαίρεση, από το σύνολο της πάσης πηγής ακαθάριστων εσόδων της
Α.Ε. των εκπιπτόμενων δαπανών, εκείνων μόνον που ο νόμος
περιοριστικώς αναφέρει. Το υπόλοιπο αποτελεί το φορολογητέο καθαρό
εισόδημα η τα φορολογητέα καθαρά κέρδη.
Πιο αναλυτικά, το άρθρο 105 του Ν. 2238/94 ορίζει ότι ως
ακαθόιριστα έσοδα της Α.Ε. θεωρούνται: α) το τίμημα των οριστικών
πωλήσεων και οι αμοιβές από παροχή υπηρεσιών, β) τα λοιπά
εισοδήματα που μια Α.Ε. μπορεί να έχει από οικοδομές, από εκμίσθωση
γαιών, από κινητές αξίες, από συμμετοχή σε άλλες εμπορικές, γεωργικές
κ.λ.π επιχειρήσεις, καθώς και κάθε άλλο εισόδημα από οποιαδήποτε
πηγή. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο νόμος με την περίπτωση (α)
υπονοεί τα εισοδήματα από το κύριο αντικείμενο εργασιών της εταιρίας,
ενώ με την περίπτωση (β) όλα τα εξ’ άλλων πηγών εισοδήματα, τακτικά
ή ευκαιριακά.
Από τα ακαθάριστα λοιπόν έξοδα, εκπίπτουν οι δαπάνες
αποκτήσεως του εισοδήματος και προκύπτουν τα καθαρά κέρδη της
χρήσης”

1.5.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Τον τρόπο υπολογισμού του φορολογητέου των νομικών
προσώπων δίνει το άρθρο 106 του Ν. 2238/94. Σύμφωνα μ' αυτό, όταν
“ Βλ ΜΙΛΤ1ΑΛΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ. ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ
ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Α Ε., ΕΚΔΟΣΗ ΠΕΜΠΤΗ. ΑΘΗΝΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΠΑΜΙΣΟΣ. 1998, σελ. 277 - 279.

μεταξύ το^ν εισοδημάτων της Α.Ε. περιλαμβάνονται και μερίσματα ή
κέρδη από συμμετοχή σε άλλες εταιρίες, των οποίων τα κέρδη έχουν
φορολογηθεί, τα εισοδήματα αυτά αφαιρούνται από τα συνολικά καθαρά
κέρδη της Α.Ε. προκειμενου να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη
της.
Αν στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από τους Ισολογισμού^
των ημεδαπών ανωνύμων εταιριών, συμπεριλαμβάνονται και έσοδα
αφορολόγητα, για τον προσδιορισμό των φορολογητέων κερδών του
νομικού προσώπου προστίθεται σε αυτά το μέρος των αφορολόγητων
εσόδων που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη με οποιαδήποτε μορφή,
μετά την αναγωγή του εξευρισκόμενου αυτού ποσού σε μικτό ποσο με
την προσθήκη του αναλογούντος σε αυτό φόρου. Το ίδιο ισχύει και για
τις ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες, στα κέρδη των οποίων περιλαμβάνονται
και κέρδη προσδιορισθέντα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο επ'
ονόματί τους.
Ενας μαθηματικός τύπος που βοηθάει στον προσδιορισμό του
φόρου εισοδήματος Α.Ε , όταν η μεταξύ των εισοδημάτων υπάρχουν και
εισοδήματα που έχουν φορολογηθεί με ειδικό τρόπο με εξάντληση της
φορολογικής υποχρέωσης ή αφορολόγητα έσοδα και γίνεται διανομή
κερδών είναι ο εξής:
φορολογητέο εισόδημα = α-(β+γ) + [(βΐ1 χ δ) + (β±γ χ δ ) : 0,65 χ 35%]

(όπου α = κέρδη βάση ισολογισμού, β = αφορολόγητα έσοδα, γ = έσοδα
φορολογηθέντα κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης, δ= διανεμόμενα κέρδη, 0,65 = συντελεστής αναγωγής των
κερδών σε μικτό ποσό, 35% = συντελεστής φόρου).
Τα αφορολόγητα αποθεματικά ανωνύμων εταιριών, ανεξάρτητα
του χρόνου σχηματισμού του, εφόσον διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθουν
οποτεδήποτε,

φορολογούνται

κατά το χρόνο

της

διανομής

η

κεφαλαιοποίησης με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις στο όνομα
Βλ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ, ΛΕΟΝΤΑΡΗ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ.
ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΗΣ Α.Ε.. ο.π σελ. 281-282,

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ

του νομικού προσώπου, μετά την αναγωγή αυτών σε μικτό ποσό με την
προσθήκη του αναλογούντος φόρου.
Τα παραπάνο) διανεμόμενα ή κεφαλαιοπο ιού μένα αποθεματικά
φορολογούνται αυτοτελως, χωρίς να συναθροίζονται τα ποσά αυτά με το
προκύπτον αποτέλεσμα του Ισολογισμού, κατά τα χρόνο που γίνεται η
διανομή ή κεφαλαιοποίηση. Ο προκώπτων φόρος καταβάλλεται σε τρεις
ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη ταυτόχρονα με την
υποβολή της δήλωσης, ενώ οι υπόλοιπες δύο, την τελευταία εργάσιμιι
μέρα των δύο επομένων μηνών, από την υποβολή της δηλώσεως.
Οι παραπάνω διατάξεις ισχύουν ανάλογα και επί διανομής ή
κεφαλαιοποίησης αποθεματικών, προερχόμενων από εισοδήματα που
έχουν φορολογηθεί κατά ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής
υποχρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, ο παρακρατηθείς φόρος στα
ανωτέρω εισοδήματα συμψηφίζεται με αυτόν που αναλογεί στο νομικό
πρόσωπο για τα ίδια εισοδήματα.^*

1.6.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.
Ο φόρος εισοδήματος των ημεδαπών Α,Ε. υπολογίζεται στο

συνολικό φορολογητέο εισόδημα του υπόχρεου νομικού προσώπου.
Για τις ημεδαπές Α.Ε. των οποίων οι μετοχές (κατά τη λήξη της
διαχειριστικής

περιόδου)

είναι

ανώνυμες

μη

εισηγμένες

στο

Χρηματιστήριο Αθηνών, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε
σαράντα τοις εκατό (40%). Για τις λοιπές ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες,
δηλαδή γι' αυτές που έχουν τις μετοχές τους ονομαστικές (εισηγμένες ή
μη στο χρηματιστήριο) και αυτές που έχουν τις μετοχές τους ανώνυμες
εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται
σε τριάντα πέντε τοις εκατό (35%).

“ Βλ. ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ. .ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ,
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Α.Ε.. ο,π σελ. 282 - 283

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ

78

Επιπλέον του άνω φόρου, επιβάλλεται και συμπληρωματικός
φόρος (3%) στο εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα νομικά
πρόσωπα.
Σε περίπτωση ημεδαπών ανωνύμων εταιριών που έχουν
ονομαστικές και ανώνυμες μετοχές μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο
Αθηνών, ο συντελεστής 40% επιβάλλεται στο μέρος των κερδών που
αναλογεί στον αριθμό των υπαρχουσών ανωνύμων μετοχών. Για την
εξεύρεση του πιο πάνω μέρους κερδών, επιμερίζονται τα συνολικά
καθαρά κέρδη ανάλογα με τον αριθμό των ονομαστικών και ανωνύμων
μετοχών, που προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία κατά τη λήξη της
διαχειριστικής περιόδου.^®
Μια σχηματική παράσταση, που απεικονίζει το σκεπτικό της
φορολογίας εισοδήματος της Α.Ε. είναι η εξής:

5S R1 ΓΡΗΓΟΡΗ ΣΠ ΜΕΝΤη” ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ III.
ΦΟΡΟΛ?γΪ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ. ΕΚΔΟΣΗ Γ . ΑΘΗΝΑ. ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΕΛΛΗΝ
1997, σελ. 309.

ακαθάριστο εισόδημα

άρθρο 105

Μείον δαπάνες για την
απόκτησή του (άρθρο 105 § 2)

1.7.

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ.

Βεβαιώνεται

από

την αρμόδια

Δ.Ο.Υ.,

ως

καταβλητέα

προκαταβολή φόρου, ποσό ίσο προς το 50% του φόρου που αναλογεί
στο εισόδημα της διαχειριστικής περιόδου που έληξε. Το ήμισυ του
φόρου που αναλογεί καταβάλλεται κατά την υποβολή της δηλώσεως
φόρου εισοδήματος, για τις τράπεζες το ποσοστό της προκαταβολής
είναι 60%.

1.8.

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ.

Κάθε ανώνυμη εταιρία, ημεδαπή, που λειτουργεί στην Ελλάδα με
σκοπό την απόκτηση οικονομικού ωφελήματος, υποχρεούται να
υποβάλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.. δήλωση φορολογίας εισοδήματος,
μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου.
Όλες

οι

ημεδαπές

και

αλλοδαπές

ανώνυμες

εταιρίες,

υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος, μέχρι τη
δέκατη πέμπτη (Ι5η) μέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία
λήξεως της διαχειριστικής περιόδου, για τα εισοδήματα που απέκτησαν
μέσα σ' αυτή.
Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που βρίσκονται στο στάδιο της
εκκαθάρισης,

υποχρεούνται

να υποβάλουν

δήλωση

φορολογίας

εισοδήματος εντός μηνός από το λήξη του σταδίου της εκκαθάρισης για
τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά την περίοδο αυτή. Εάν το στάδιο
της εκκαθάρισης διάρκεσε για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους,
επιδίδεται προσωρινή φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα του έτους
εντός μηνός και οριστική δήλωση μόλις λήξη το στάδιο της
εκκαθάρισης.
Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος συντάσσεται σε έντυπο που
χορηγούν δωρεάν οι Δ.Ο. Υ., και υπογράφεται από το νομικό εκπρόσωπο
της Α.Ε. καθώς επίσης υπογράφεται υποχρεωτικά και από τον

προϊστάμενο του λογιστηρίου ή από τον υπεύθυνο λογιστική που τηρεί
τα βιβλία.
Αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου επιδίδεται η δήλωση φορολογίας
εισοδήματος της Α.Ε, είναι εκείνη της περιφέρειας στην οποία βρίσκεται
η έδρα της Α.Ε. Για τις αλλοδαπές Α.Ε., αρμόδια Δ.Ο.Υ. είναι η εφορία
της περιφέρειας, όπου βρίσκεται η κύρια μόνιμη εγκατάστασή της.
Όταν σε μια πόλη υπάρχουν περισσότερες της μίας οικονομικές
εφορίες, οι ανώνυμες εταιρίες της πόλεως αυτής υποβάλλουν τις
δηλώσεις τους σε εκείνη την Δ.Ο.Υ., που έχει οριστεί με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών.®®

1.9.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ.

Ο φόρος εισοδήματος μαζί με τα τέλη χαρτοσήμου και όλα τα
ποσά που οφείλονται και αποδίδονται μαζί με το φόρο εισοδήματος,
καταβάλλονται σε πέντε (5) ίσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη
με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες, την
τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων μηνών από την
υποβολή της δηλώσεως.
Σε περίπτωση της εφάπαξ καταβολής του συνολικού ποσού της
οφειλής με την εμπρόθεσμη δήλωση, παρέχεται έκπτωση πέντε τοις
εκατό (5%) επί του καταβαλλομένου ποσού.

“ Βλ ΜΙΛΤΙΑΔΗ Κ. ΛΕΟΝΤΑΡΗ, ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ, ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ο.π, σελ, 291 - 293.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Ιυμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Α.Ε.. αποτελεί
τη σοβαρότερη μορφή επιχειρηματικής δράσεως με το νομικό τύπο
εταιρίας. Ο νόμος ορίζει για την ίδρυση της σχετικά μεγάλο κεφά/.αιο,
αλλά η φύση της Ανώνυμης Εταιρίας ευνοεί τη συγκέντρωση, συνήθως,
πολύ ανώτερων από το νόμιμο όριο, κεφαλαίων.
Η Ανώνυμη εταιρία λόγω της σοβαρότητας τΐ]ς (μεγάλα
κεφάλαια πλήρες λογιστήριο, δημοσιότητα) παρέχει πλεονεκτήματα
που καμία άλλη μορφή εταιρίας δεν μπορεί να εξασφαλίσει. Στις αρχές,
τις τράπεζες και την αγορά γενικώς αντιμετωπίζεται με μεγάλη
εμπιστοσύνη. Σ' αυτό συντελεί και ο εύκολος τρόπος μεταβιβάσεων των
μετοχών, που μπορούν να δοθούν ως ενέχυρο για διασφάλιση μιας
συναλλαγής ή και να μεταβιβασθούν για να επιτευχθεί η είσοδος νέων
προσώπΐΰν στην εταιρία. Παράλληλα, οι τράπεζες και το κράτος πολλές
φορές, προκειμένου να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση, απαιτούν να
περιβληθεί αυτή το τύπο της Ανώνυμης Εταιρίας. .Λς σημειωθεί βέβαια,
ότι στο Χρηματιστήριο Αξιων γίνονται δεκτές μόνο Ανώνυμες Εταιρίες.
Η Ανώνυμη Εταιρία, όπως έχει διαμορφωθεί αυτή στο εξωτερικό
και όπως την προβλέπει και η δική μας νομοθεσία, είναι η εταιρία με το
μεγάλο κεφάλαιο, που ανήκει στο ευρύ, το ανώνυμο κοινό. Στη χώρα
μας ωστόσο έχει διαμορφωθεί ένας ιδιαίτερος τύπος Ανώνυμης Εταιρίας,
αυτός της οικογε\/ειακής Α.Ε.. που αποτελεί και τη μεγάλη πλειοΐ|/ηφια.
. Η Α.Ε., υπόκειται σε αυστηρό έλεγχο καθ όλη τη διάρκεια ζωής
της. Η δημοσιότητα είναι απαραίτητί] καθώς και ο έλεγχος της
εποπτεύουσας αρχής (Νομαρχίας) είναι συνεχής, αφού παρακολουθεί τα
πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., τα μεγέθη και τα
αποτελέσματα των ισολογισμών και γενικά όλες τις ενέργειες της Α.Ε.,
προς ενημέρωση και διασφάλιση τόσο των μετόχων, όσο και των
πιστωτών της Α.Ε.

Από φορολογική όΛΟψη οι Α.Ε., αντιμετωπίζονται ευνοϊκότερα
από κάθε άλλη μορφή εταιρίας, μπορούν να παρακρατούν ετησίως
ποσοστό επί των καθαρών τους κερδών για σχηματισμό αφορολογήτων
αποθεματικών, μέσα στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων, καθώς
επίσης απολαμβάνουν διάφορες ά/,λες φορολογικές απαλλαγές και
διευκολύνσεις.
Έτσι πολλές επιχειρήσεις οδηγούνται να υιοθετήσουν αυτή τη
νομική μορφή εταιρίας, ιδιαίτερα αυτές που έχουν αναγκη να
συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο δυνατό κεφάλαιο με το μικρότερο
δυνατό επιχειρηματικό κίνδυνο.
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