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Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων:
α) τον άνθρωπο της σκέψης,
β) τον άνθρωπο της δράσης,
γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και
δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής.

Peter Drucker, 1909–2005, Αυστριακός γκουρού του management
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Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία θα αναλύσουμε την έννοια της επιχείρησης, τον ορισμό της
καθώς επίσης και τις μορφές των επιχειρήσεων. Θα μελετήσουμε διεξοδικά την
έννοια της μετατροπής των εταιρειών και στην περίπτωση που εξετάζουμε τη
μετατροπή τις Ο.Ε. σε Α.Ε.

Θα καταγράψουμε μέσα από τις βιβλιογραφικές αναφορές τον ορισμό της Ο.Ε., τη
σύστασή της, το καταστατικό της, το σκοπό της, αλλά και τη διάρκεια λειτουργία της.
Θα δούμε τα υπέρ και τα κατά μιας Ο.Ε. και περεταίρω θα προχωρήσουμε στην
ανάλυση των Ανωνύμων Εταιρειών.

Στις Α.Ε. θα κάνουμε επίσης διεξοδική ανάλυση, καταγράφοντας τα χαρακτηριστικά
των ανωνύμων εταιρειών, τη σύστασή τους, τα όργανά τους (γενική συνέλευση,
διοικητικό συμβούλιο, ελεγκτές). Θα καταγράψουμε όπως και τις Ο.Ε. τα
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Προχωρώντας στην εργασία, θα
καταγράψουμε τους Νόμους 1297/1972 & Ν. 2166/1993. Σε αυτό το σημείο θα
απαριθμήσουμε τις φοροαπαλλαγές και τις διευκολύνσεις που τυγχάνουν εταιρείες
ανάλογα το νόμο που βρίσκουν εφαρμογή, θα δούμε πώς σχηματίζεται η κάθε
εταιρεία (αναλόγως κάθε φορά, Ν. 72 & 93). Θα μελετηθούν οι προϋποθέσεις για την
παροχή των απαλλαγών και διευκολύνσεων. Εν κατακλείδι θα καταγραφούν τα
βήματα μετατροπής της Ο.Ε. σε Α.Ε. με τη χρήση του 2166/93.



4

Πίνακας περιεχομένων
Εισαγωγή ................................................................................................................................... 3

Πρόλογος................................................................................................................................... 6

Κεφάλαιο πρώτο ....................................................................................................................... 7

Εισαγωγικά στοιχεία ............................................................................................................. 7

1.1. Η έννοια της επιχείρησης ...................................................................................... 7

1.2. Ο ορισμός της επιχείρησης.................................................................................... 8

1.3. Μορφές επιχειρήσεων ........................................................................................... 8

1.3.1. Εισαγωγικά στοιχεία εταιρειών ......................................................................... 9

1.4. Η έννοια της μετατροπής..................................................................................... 10

1.4.1. Όλες οι δυνατές μετατροπές ............................................................................ 10

1.4.2. Είδη μετατροπών ............................................................................................. 11

1.4.3. Μετατροπές που προβλέπονται από τον Νόμο................................................ 11

1.4.4. Μετατροπές που δεν προβλέπονται από το Νόμο ........................................... 11

1.4.5. Νομικά αποτελέσματα προβλεπόμενων μετατροπών...................................... 12

1.4.6. Κοινά χαρακτηριστικά διαδικασιών μετατροπής ............................................ 12

1.5. Ορισμός της ΟΕ................................................................................................... 12

1.5.1. Σύσταση ΟΕ .................................................................................................... 14

1.5.2. Καταστατικό της ΟΕ ....................................................................................... 15

1.5.3. Βασικά στοιχεία του καταστατικού................................................................. 15

1.5.4. Σκοπός Ομόρρυθμης Εταιρίας......................................................................... 16

1.5.5. Διάρκεια λειτουργίας της Ομόρρυθμης Εταιρίας ............................................ 17

1.5.6. Κεφάλαιο και αναλογία συμμετοχής εταίρων σε Ομόρρυθμη Εταιρεία ......... 17

1.5.7. Τα υπέρ και τα κατά μιας ΟΕ .......................................................................... 17

1.6. Γενικά στοιχεία της Α.Ε. ..................................................................................... 18

1.6.1. Βασικά χαρακτηριστικά Α.Ε............................................................................. 18

1.6.2. Σύσταση Α.Ε..................................................................................................... 18

1.6.3. Όργανα Α.Ε. ..................................................................................................... 19

1.6.4. Γενική συνέλευση............................................................................................ 19

1.7. Διοικητικό συμβούλιο ......................................................................................... 20

1.7.1. Οι ελεγκτές ...................................................................................................... 20

1.8. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ανώνυμων Εταιριών................................. 21

1.9. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας Α.Ε. ........................................................... 22

Κεφάλαιο δεύτερο .................................................................................................................. 24



5

Ν.Δ. 1297/1972 & Ν. 2166/1993......................................................................................... 24

2.1. Απαρίθμηση των φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων .................................... 24

2.2.1. Διαδικασία μετασχηματισμού επιχειρήσεων με το Ν.2166/93 ..................... 25

2.2.2. Προϋποθέσεις για την παροχή των άνω απαλλαγών και διευκολύνσεων..... 26

2.2.3. Φορολογικές συνέπειες σε περίπτωση διάλυσης της νέας εταιρίας πριν
παρέλθει πενταετία......................................................................................................... 27

2.2.4. Άρση φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων ..................................... 27

2.2.5. Τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων επί εισφερομένων παγίων με το Ν.Δ.
1297/72 27

2.2.6. Παρεχόμενα από το Ν. 2166/93 κίνητρα για το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
28

2.3. Πεδίο εφαρμογής, βασικά χαρακτηριστικά και παρεχόμενα κίνητρα του Ν.
2166/93 ........................................................................................................................... 29

2.3.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ν. 2166/93................................................................ 29

2.3.2. Σχηματισμός κεφαλαίου νέας εταιρίας .......................................................... 30

Κεφάλαιο τρίτο........................................................................................................................ 31

Βήματα μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. (Χρήση του 2166/93).................................................... 31

Μετατροπή O.E. σε Α.Ε. (εισαγωγικά στοιχεία)............................................................ 31

Μετατροπή μιας Ο.Ε. σε Α.Ε. με τη χρήση του Ν. 2166/93 ........................................... 32

Διαδικασία μετατροπής μετατροπής Ο.Ε σε Α.Ε στους αρμόδιους Φορείς …………………33

Συμπεράσματα ........................................................................................................................ 35

................................................................................................................................................. 40

Βιβλιογραφία .......................................................................................................................... 40



6

Πρόλογος

Σκοπός   της   παρούσας   εργασίας   είναι   να   αναλύσει   το   νομικό   και λογιστικό
πλαίσιο   που   χαρακτηρίζει   την   μετατροπή   των εταιρειών.

Αναλυτικότερα:

 Θα δώσουμε έμφαση στο κομμάτι της μετατροπής ΟΕ σε ΑΕ, εξετάζοντας σε
βάθος δυο βασικούς νόμους μετατροπής τoν 2166/93 και τoν 1297/72.

 Θα γίνει μια αναφορά στις ΟΕ και ΑΕ εταιρείες όπου θα παρουσιαστούν τα
βασικά   στοιχεία   των   νομικών   μορφών   των συγκεκριμένων   εταιρειών.

 Εν συνεχεία θα γίνει εμβάθυνση στους δυο βασικούς νόμους μετατροπής,
καθώς και στα κύρια χαρακτηριστικά του κάθε νόμου.

 Τέλος, θα αναφερθούμε στα βήματα μετατροπής ΟΕ σε ΑΕ και τις
διαδικασίες αυτής με την χρησιμοποίηση του 2166/93.
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Κεφάλαιο πρώτο

Εισαγωγικά στοιχεία

1.1.Η έννοια της επιχείρησης

Στους σημαντικότερους κρίκους της αλυσίδας του κοινωνικού ιστού, συγκαταλέγεται
η επιχείρηση. Στις υπάρχουσες επιχειρήσεις το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων
διαθέτει το περισσότερο του χρόνου του. Από επιχειρήσεις προέρχονται όλα τα
προϊόντα που καταναλώνει ο άνθρωπος, και κατ’ επέκταση, η απασχόληση και το
εισόδημα, το ατομικό ή το οικογενειακό, είναι άμεσα συνδεδεμένο με τις
επιχειρήσεις. Από τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων εξαρτάται η οικονομία του κάθε
κράτους. Η έννοια του επιχειρείν πολλάκις έχει γραφτεί σε πανεπιστημιακά
πονήματα, σε άρθρα σε μελέτες, σε έρευνες, σε  βιβλία. Η έννοια της επιχείρησης
είναι ο συνδυασμός των συντελεστών παραγωγής με σκοπό τη δημιουργία υλικών
αγαθών ή υπηρεσιών. Ακόμη η έννοια ετούτη εμπεριέχει το στοιχείο της εισαγωγής
αλλά και της εφαρμογής πλείστων καινοτομιών, ενώ ταυτόχρονα εμπεριέχει το
στοιχείο του κινδύνου (αποτυχία στόχου-σκοπού). (Αθιανός, Κωνσταντινούδης,
Καρτάλης, 2005)
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1.2.Ο ορισμός της επιχείρησης

Όταν αναφερόμαστε στην επιχείρηση, ορίζουμε ότι αποτελεί μια παραγωγική -
οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές
παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση, τεχνολογία κτλ.), προκειμένου να παράγει
προϊόντα ή υπηρεσίες, με σκοπό τη διάθεση τους μέσω του μηχανισμού της αγοράς
στους καταναλωτές. Η επιχείρηση αποτελεί, δηλαδή, την οργάνωση που παράγει
πλούτο, με την έννοια των αγαθών με τα οποία ικανοποιούνται ανθρώπινες ανάγκες.
Παράλληλα συμμετέχει και σε κάθε οικονομική δραστηριότητα, αφού, προκειμένου
να παράγει, για παράδειγμα, παίζει τους ρόλους του επενδυτή, του καταναλωτή, του
αποταμιευτή, του δανειζόμενου, κτλ. (Αθιανός, Κωνσταντινούδης, Καρτάλης, 2005)

1.2.1. Τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν τις επιχειρήσεις από τις υπόλοιπες
παραγωγικές μονάδες

 Πρώτο, μέσω του μηχανισμού της αγοράς, η επιχείρηση παράγει προϊόντα ή
υπηρεσίες τα οποία τα διαθέτει έναντι μιας αξίας ανταλλαγής. Η ύπαρξή της
έτσι, εξαρτάται από την ικανότητα να αποκτά έσοδα και κέρδη μέσω του
μηχανισμού αυτού. Δεν αποτελούν επιχειρήσεις, οι παραγωγικές μονάδες που
δε διαθέτουν τα προϊόντα με αυτόν τον τρόπο (έναντι μιας αξίας ανταλλαγής
μέσω του μηχανισμού της αγοράς) και η επιβίωση τους δεν εξαρτάται από
αυτό.

 Δεύτερο, η επιχείρηση συνδέεται με την ανάληψη κινδύνου, όπως και
προκύπτει απ' όσα προηγήθηκαν. Η λειτουργία μιας επιχείρησης, ή μια
επιχειρηματική δραστηριότητα, σημαίνει δηλαδή πως συνδέεται με
πιθανότητα κέρδους ή ζημίας. (Αθιανός, Κωνσταντινούδης, Καρτάλης, 2005)

1.3.Μορφές επιχειρήσεων

 Ατομική Επιχείρηση

Έχουμε να κάνουμε με ατομική επιχείρηση, στην περίπτωση όπου μία επιχείρηση
ανήκει σε ένα άτομο και αντίστοιχα, όταν αυτή ανήκει σε περισσότερα από ένα
άτομα, τότε λέγεται εταιρία. Για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής
ιδέας, μεγάλη σημασία έχει η νομική μορφή που θα λάβει η νεοϊδρυθείσα επιχείρηση.
Από το είδος της επιχειρηματικής δραστηριότητας και κυρίως από το μέγεθος της
επένδυσης εξαρτάται η μορφή μιας επιχείρησης που σε κάθε περίπτωση θεωρείται
κατάλληλη. Παρακάτω, επισημαίνονται οι κυριότερες νομικές μορφές επιχειρήσεων:
(Εφραιμίδης, 2005)
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 Ομόρρυθμη Εταιρεία

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.): Πρόκειται για προσωπική εταιρία με νομική
προσωπικότητα. Συνίσταται μεταξύ δύο ή περισσότερων προσώπων που επιδιώκουν
εμπορικό σκοπό και που ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο για
όλες τις υποχρεώσεις της. (Εφραιμίδης, 2005)

 Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Ετερόρρυθμη Εταιρία (Ε.Ε.): Πρόκειται για εμπορική εταιρία με νομική
προσωπικότητα και δική της επωνυμία. Σε αυτήν, ένας ή περισσότεροι εταίροι
ευθύνονται προσωπικά, απεριόριστα και εις ολόκληρο, είναι δηλαδή ομόρρυθμοι, ενώ
ένας ή περισσότεροι ευθύνονται μόνον μέχρι του ποσού της εισφοράς τους σε αυτήν,
είναι δηλαδή ετερόρρυθμοι. (Εφραιμίδης, 2005)

 Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): Πρόκειται για εμπορική εταιρία με νομική
προσωπικότητα. Σε αυτήν, το κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα μερίδια που δεν
μπορούν να παρασταθούν με μετοχές, ενώ οι εταίροι αυτής, ευθύνονται μόνο μέχρι
του ποσού της εισφοράς τους. (Εφραιμίδης, 2005)

 Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)
 Ανώνυμη Εταιρεία

Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.): Πρόκειται για την εμπορική εταιρία με νομική
προσωπικότητα. Σε αυτήν, το κεφάλαιο διαιρείται σε ισότιμα και μεταβιβαζόμενα
μερίδια (μετοχές) και οι εταίροι (μέτοχοι) ευθύνονται μόνο μέχρι του ποσού της
εισφοράς τους. (Εφραιμίδης, 2005)

 Συνεταιρισμοί
 Κοινωνικές επιχειρήσεις

1.3.1. Εισαγωγικά στοιχεία εταιρειών

Η ένωση προσώπων ιδιωτικού δικαίου, η οποία συγκροτείται με δικαιοπραξία για την
επιδίωξη κοινού σκοπού για όλα τα μέλη της ενώσεως και που καθορίζεται από την
δικαιοπραξία αυτή, θεωρείται ως εταιρία. Από τον ορισμό αυτό προκύπτουν τα εξής
συμπεράσματα: (Εφραιμίδης, 2005)

Η εταιρία αποτελεί ένωση προσώπων, επομένως, δεν θεωρούνται εταιρίες οι κάτωθι:

 Ίδρυμα.

Για να υπάρξει ίδρυμα, θα πρέπει να υπάρχει ιδρυτική πράξη στην οποία
ορίστηκε μια περιουσία για την εξυπηρέτηση ορισμένου σκοπού.  Η εταιρία είναι
σχέση ιδιωτικού δικαίου, άρα τα ιδρύματα δεν αποτελούν εταιρίες.
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 Ενώσεις προσώπου δημοσίου δικαίου (για παράδειγμα το κράτος, η εκκλησία,
οι δήμοι κτλ.)

Η εταιρία για την δημιουργία της βασίζεται στην δικαιοπραξία. Στην ελεύθερη
δηλαδή βούληση των μελών της, που την κάνει να διαφέρει από την κοινωνία
δικαιώματος. Αυτή είναι η σχέση που συνάπτεται όταν συνυπάρχουν περισσότερα
από ένα πρόσωπα. Από την φύση της η εταιρία κατευθύνεται προς ένα συγκεκριμένο
στόχο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, όλοι οι εταίροι οφείλουν να συνεισφέρουν
από κοινού. Σε αντίθεση με την κοινωνία δικαιώματος που παραμένει στάσιμη,
καθώς τα μέλη της δεν έχουν καθήκον να δραστηριοποιηθούν για τον ίδιο στόχο, η
εταιρία παρουσιάζει ένα δυναμικό χαρακτήρα. (Εφραιμίδης, 2005)

1.4.Η έννοια της μετατροπής

Ο νόμος επιτρέπει στους εταίρους της εταιρίας με νομική προσωπικότητα, κατά τη
διάρκεια της νομίμου διαδικασίας και σε ορισμένους εταιρικούς τύπους, να
αποφασίσουν τη μεταβολή της εταιρικής μορφής σε άλλο εταιρικό τύπο, χωρίς να
καταργείται το νομικό πρόσωπο και χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση και διανομή της
εταιρικής περιουσίας. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε να κάνουμε με μετατροπή ή
μετασχηματισμό της εταιρίας. (Αθιανός, Κωνσταντινούδης, Καρτάλης, 2005)

Οι περιπτώσεις μετασχηματισμού στην πράξη είναι οι ακόλουθες:

i. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε προσωπική εταιρία ( Ο.Ε., Ε.Ε. )
ii. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Ε.Π.Ε.
iii. Μετατροπή ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε.
iv. Μετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. και το αντίθετο.
v. Μετατροπή Ο.Ε., Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε ή Α.Ε..
vi. Μετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. vii.
vii. Μετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε.
viii. Μετατροπή Ο.Ε , Ε.Ε σε Ι.Κ.Ε

1.4.1. Όλες οι δυνατές μετατροπές

Ορισμοί

 Μετασχηματισμός επιχείρησης: η μεταβολή της νομικής μορφής υπό την οποία
λειτουργεί μία επιχείρηση

 Καταλαμβάνει πάσης φύσεως νομικές μορφές από ατομική επιχείρηση
μέχρι όμιλο εταιρειών.

 Προϋποθέτει την διατήρηση της ταυτότητας της επιχείρησης
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 Μετατροπή εταιρείας: ειδική κατηγορία μετασχηματισμού επιχείρησης που
συνίσταται στη μεταβολή του εταιρικού της τύπου.

 Προϋποθέτει την ύπαρξη νομικής προσωπικότητας: συνεπώς επιχειρήσεις που
δεν έχουν νομική προσωπικότητα (ατομική, αστική εταιρεία, αφανής εταιρεία,
αδημοσίευτη ομόρρυθμος εταιρεία, κοινοπραξία, όμιλος εταιρειών κλπ.) δεν
μετατρέπονται αλλά δυνατόν να μετασχηματιστούν χωρίς όμως τα νομικά
αποτελέσματα των μετατροπών. (Αθιανός, Κωνσταντινούδης, Καρτάλης,
2005)

1.4.2. Είδη μετατροπών

 Μετατροπές που προβλέπονται από την εταιρική νομοθεσία

 Μετατροπές που δεν προβλέπονται από την εταιρική νομοθεσία

Στις νομοθετικά προβλεπόμενες μετατροπές α) διατηρείται η ταυτότητα του νομικού
προσώπου και άρα η συνέχεια της επιχείρησης υπό διαφορετικό νομικό μανδύα β)
δεν υπάρχει διαδοχή γ) δεν επέρχεται λύση του νομικού προσώπου.

Στις μη προβλεπόμενες μετατροπές α) η εταιρεία λύεται β) ιδρύεται νέα εταιρεία στην
οποία εισφέρεται η περιουσία της λυθείσας με ειδική διαδοχή. (Αθιανός,
Κωνσταντινούδης, Καρτάλης, 2005)

1.4.3. Μετατροπές που προβλέπονται από τον Νόμο

α) ΑΕ σε ΕΠΕ Ν. 2190/1920 άρθρο 66, (Ν. 3190/1955 άρθρο 51)

ΑΕ σε ΟΕ ή ΕΕ Ν. 2190/1920 άρθρο 66α

ΕΠΕ σε ΑΕ Ν. 2190/1920 άρθρο 67 παρ. 1

ΟΕ ή ΕΕ σε ΑΕ Ν. 2190/1920 άρθρο 67 παρ. 2,n.1297/1972 KAI n.2166/1993

β) ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ Ν. 3190/1955 άρθρο 53

ΕΠΕ σε ΟΕ ή ΕΕ Ν. 4072/2012 άρθρο 283

γ) ΕΕ σε ΟΕ Ν. 4072/2012 άρθρο 282

δ) Οποιαδήποτε εταιρεία σε ΙΚΕ Ν. 4072/2012 άρθρο 107

ΙΚΕ σε οιαδήποτε εταιρεία Ν. 4072/2012 άρθρα 106

1.4.4. Μετατροπές που δεν προβλέπονται από το Νόμο

α) ΟΕ σε ΕΕ.

β) Ναυτική εταιρεία σε οιαδήποτε εταιρεία.

Όπως προαναφέρθηκε οι μη έχουσες νομική προσωπικότητα.
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1.4.5. Νομικά αποτελέσματα προβλεπόμενων μετατροπών

 Διατηρείται η νομική προσωπικότητα:

- Δεν επέρχεται ανανέωση (ΑΚ 436) των συμβάσεων.

- Δεν επέρχεται μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων/περιουσίας ούτε αναδοχή
χρέους.

- Διατηρούνται οι διοικητικές άδειες.

- Εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται (όχι βίαιη διακοπή).

Η τυχόν γνωστοποίηση της μετατροπής σε αρχές, αντισυμβαλλόμενους,
υποθηκοφυλακεία κλπ έχει μόνο πρακτικούς σκοπούς και δεν είναι προϋπόθεση για
την επέλευση των νομικών συνεπειών. Ας σημειωθεί όμως ότι διάφοροι νόμοι πχ.
φορολογικοί, κοινωνικής ασφάλισης κλπ. προβλέπουν την γνωστοποίηση στις
αρμόδιες αρχές της μετατροπής επί ποινή προστίμου. (Εφραιμίδης, 2005)

 Επέρχεται μεταβολή στην εταιρική δομή δηλ. μεταβολή στα όργανα της
εταιρείας και συνήθως και στην εταιρική διακυβέρνηση (πχ. σε μετατροπή ΟΕ σε
ΑΕ ο διαχειριστής αντικαθίσταται από ΔΣ).

 Επέρχεται μεταβολή στα δικαιώματα και υποχρεώσεις των εταίρων (πχ. η
εταιρική μερίδα προσωπικών εταιρειών αντικαθίσταται από μετοχές που είναι
αξιόγραφα σε περίπτωση μετατροπής σε ΑΕ).

 Διατηρούνται για κάποιο χρονικό διάστημα η προσωπική ευθύνη των
ομόρρυθμων εταίρων (σε περίπτωση μετατροπής ΟΕ ή ΕΕ) και των εταίρων που
είχαν εγγυητικές εισφορές σε ΙΚΕ.

1.4.6. Κοινά χαρακτηριστικά διαδικασιών μετατροπής

 Απόφαση (ομόφωνη ή με αυξημένη απαρτία και πλειοψηφία) του αρμόδιου
οργάνου (εταίροι, ΓΣ) της μετατρεπόμενης εταιρείας.

 Αναλόγως του είδους της μετατροπής σύνταξη ισολογισμού μετατροπής ή/και
εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων της μετατρεπόμενης εταιρείας.

 Διαδικασία ίδρυσης σύμφωνα με την νομοθεσία που προβλέπεται για το νέο τύπο
εταιρείας (καταστατικό, καταχώρηση σε μητρώο, Γ.Ε.ΜΗ. (Γενικού Εμπορικού
Μητρώου), δημοσιεύσεις κλπ.).

 Λειτουργία υπό τον νέο εταιρικό τύπο.

Στη διαδικασία δεν έχουν το δικαίωμα να παρέμβουν τρίτοι πχ. δανειστές, εκτός
ορισμένων περιπτώσεων μετατροπής εταιρείας σε ΙΚΕ. (Εφραιμίδης, 2005)

1.5.Ορισμός της ΟΕ

Η εταιρεία που ιδρύεται από τουλάχιστον δύο εταίρους, οι οποίοι εισφέρουν όσο
κεφάλαιο τους χρειάζεται ή όσο διαθέτουν, χωρίς από τον νόμο να δεσμεύονται για
συγκεκριμένα ποσά, ονομάζεται ομόρρυθμη εταιρεία (ΟΕ).



13

Στο συμβολαιογραφικό έγγραφο, που λέγεται καταστατικό, αναφέρονται οι
λεπτομέρειες της συνεργασίας των εταίρων. Η ίδρυση της ΟΕ συνίσταται τυπικά με
την δημοσίευση του καταστατικού, το οποίο αναφέρει τους όρους συνεργασίας. Σε
αυτό αναγράφεται δηλαδή, το κεφάλαιο που εισέφεραν οι εταίροι, το πώς θα
μοιράζονται τα κέρδη, ποιο θα είναι το αντικείμενο της ΟΕ, η επωνυμία της, η έδρα
της, η διάρκεια της συνεργασίας κ.τ.λ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της ΟΕ, που την
διαφοροποιεί μάλιστα από άλλες προσωπικές εταιρείες, είναι η ευθύνη των εταίρων,
που είναι ίδια για όλους. Καθένας εξ αυτών ευθύνεται με όλη του την περιουσία,
απεριόριστα, αλληλέγγυα και για το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρείας, όποιο
κι αν είναι το ύψος της συμμετοχής τους στο κεφάλαιο. Όλοι οι εταίροι συμμετέχουν
ισότιμα στην διοίκηση, ενώ αρκετά υψηλή είναι η πιστοληπτική ικανότητα, λόγω του
τρόπου κατανομής της ευθύνης. (Εφραιμίδης, 2005)

Με τον όρο Ομόρρυθμη Εταιρεία, αναφερόμαστε σε ένα νομικό πρόσωπο, που
συνίσταται μεταξύ δυο ή περισσοτέρων προσώπων, φυσικών ή νομικών, που έχουν
σκοπό να συμπορεύονται υπό εταιρική επωνυμία. Στις Ομόρρυθμες Εταιρίες (Ο.Ε.)
όλοι οι εταίροι, με όλη τους την περιουσία, είναι αλληλέγγυα υπεύθυνοι για τη
δραστηριότητα της εταιρείας και τα χρέη της. Με τη λύση της εταιρείας, η ευθύνη
των εταίρων για τυχόν υπάρχοντα χρέη της δεν παύει. Για την κατάρτισή της, η
ομόρρυθμη εταιρεία δεν χρειάζεται συμβολαιογραφικό έγγραφο, αρκεί αντιθέτως ένα
ιδιωτικό συμφωνητικό. Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Εμπορικού Νόμου, η
Ομόρρυθμος Εταιρεία ιδρύεται με σύμβαση από δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και αποτελεί νομικό πρόσωπο, ως εκ τούτου έχει επωνυμία, περιουσία,
έδρα, διάρκεια, ιθαγένεια. Δεν χρειάζεται ελάχιστο ποσό εταιρικού κεφαλαίου για τη
σύσταση αυτών. Δεν χρειάζεται επίσης συμβολαιογραφικό έγγραφο, αλλά απλό
ιδιωτικό συμφωνητικό, το οποίο και δημοσιεύεται στο Γ.Ε.Μ.Η της έδρας των
εταίρων. Το βασικό χαρακτηριστικό της, είναι ότι όλοι οι εταίροι ευθύνονται
προσωπικά, απεριόριστα και εις ολοκλήρου. Με τον όρο προσωπική ευθύνη
εννοούμε ότι ο ομόρρυθμος εταίρος μπορεί να ενταχθεί απευθείας για τις εταιρικές
υποχρεώσεις. Η ευθύνη του δηλαδή, είναι ευθύνη πρωτο-φειλέτη και όχι ευθύνη
εγγυητή. (Εφραιμίδης, 2005)

Με τον όρο απεριόριστη ευθύνη αντιθέτως, υποδηλώνουμε ότι ο ομόρρυθμος εταίρος
ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της εταιρίας όχι μέχρι ορισμένο ποσό, αλλά με όλη την
περιουσία του. Με τον όρο εις ολόκληρο ευθύνη εξάλλου, εννοούμε ότι ο
ομόρρυθμος εταίρος ευθύνεται για κάθε οφειλή της εταιρίας εξ ολοκλήρου και όχι
κατά το ποσοστό που αναλογεί στην εταιρική του μερίδα. Ο εταίρος που εξόφλησε
πιστωτή της εταιρίας, έχει δικαίωμα επιπλέον, να ζητήσει από τους υπόλοιπους
εταίρους να του καταβάλουν εκείνο το ποσό που αναλογεί στην μερίδα του καθενός.
Το δικαίωμα δηλαδή της αναγωγής. (Εφραιμίδης, 2005)
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1.5.1. Σύσταση ΟΕ

Για τη σύσταση μιας Ομόρρυθμης Εταιρείας, πρέπει πρώτα να συμφωνήσουν σε αυτή
δύο τουλάχιστον πρόσωπα, φυσικά ή νομικά και έπειτα να αποφασίσουν για τα
βασικά στοιχεία του καταστατικού της. Ειδικότερα τα στοιχεία αυτά που ρυθμίζουν
τις μεταξύ τους σχέσεις, τα οποία καταγράφουν στο Ιδιωτικό Συμφωνητικό. Το
Ιδιωτικό Συμφωνητικό υπογράφεται από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη (εταίροι) και
αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο και όχι συστατικό στοιχείο της σύμβασης (Άρθ. 39 του
Ε.Ν.).

Για την κατάρτιση και δημοσίευση της ομορρύθμου και ετερορρύθμου εταιρείας, ο
νόμος απαιτεί δύο έγγραφα:

«Α) Το έγγραφο με το οποίο αποδεικνύεται η εταιρική σύμβαση το οποίο περιλαμβάνει
τους ειδικούς όρους τις λειτουργίες της εταιρείας τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις των
εταίρων, το οποίο είναι το καταστατικό.

Β) Το έγγραφο το οποίο περιλαμβάνει ολόκληρο το καταστατικό με τις υπογραφές των
συνεταίρων της εταιρείας στο οικείο Επιμελητήριο καθώς και στα Επιμελητήρια της
έδρας των υποκαταστημάτων της, αν βεβαίως υπάρχουν».

Διαδικασίες σύστασης:

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης.

Συντάσσεται από μέλη της εταιρείας και προδιαγράφει και όλα τα βασικά θέματα που
αφορούν την σχέση των μετόχων, τη διοίκηση της εταιρείας, το σκοπό και το
κεφάλαιο της, τα θέματα που αφορούν την διάρκεια ζωής της αλλά και την διάλυσή
της.

 Ιδιωτικό Συμφωνητικό Μίσθωσης.

Συντάσσεται μέσω taxisnet του εκμισθωτή ή σε περίπτωση που ως έδρα θα
χρησιμοποιηθεί ιδιόκτητο ακίνητο συμβόλαιο αγοράς ακινήτου.

 Προέγκριση Επωνυμίας.

Συντάσσεται από τοπικό επιμελητήριο για δικαίωμα χρήσης της επωνυμίας και του
διακριτικού τίτλου.

 Δημοσίευση πράξης σύστασης.
Υποβάλλεται το Ιδιωτικό Συμφωνητικό Σύστασης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ σε δυο
αντίγραφα στο τμήμα του Φ.Π.Α για θεώρηση  και στην συνέχεια ακολουθείται η
υποβολή αυτού στην Υπηρεσία Μιας Στάσης .

 Ασφάλιση των Εταίρων.
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Πραγματοποιείται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα. Σε περίπτωση που ο
ασφαλισμένος είναι ήδη εγγεγραμμένος, προβαίνει σε παράλληλη ασφάλιση.

1.5.2. Καταστατικό της ΟΕ

Το καταστατικό της Ομόρρυθμης Εταιρείας πρέπει να περιέχει την ημερομηνία και
τον τόπο που καταρτίσθηκε. Πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο, αλλά όμως από τη
θέληση των εταίρων εξαρτάται το αν αυτό μπορεί να είναι και δημόσιο. Υπογράφεται
από όλους τους συμβαλλόμενους συνεταίρους με την ιδιόχειρη υπογραφή τους. Εάν
κάποιος από τους εταίρους δεν μπορεί να υπογράψει,  το καταστατικό επικυρώνεται
από Συμβολαιογράφο ή άλλη δημόσια αρχή, η οποία και βεβαιώνει ότι το
συγκεκριμένο σημείο τέθηκε αντί της υπογραφής και ότι ο εταίρος αυτός δήλωσε ότι
αδυνατεί να υπογράψει ή δεν γνωρίζει γράμματα. Όταν το καταστατικό συντάσσεται
ενώπιον Συμβολαιογράφου, συμβαίνει πολλές φορές να υπογράφεται από τους
συνεταίρους της το πρωτότυπο. Αυτό παραμένει στο αρχείο του Συμβολαιογράφου
και επικυρωμένα αντίγραφα αυτού παραδίδονται στους εταίρους για να επιμεληθούν
τα της δημοσίευσης του. (Αρθ. 369 του Α.Κ.)

Επισημαίνεται πως, όταν ο εταίρος της εταιρίας εισφέρει κάποιο ακίνητο ή υπόσχεται
να εισφέρει κάποιο αντικείμενο, ο νόμος απαιτεί, επί ποινή ακυρότητας,
συμβολαιογραφικό Έγγραφο (Αρθ. 369 του Α.Κ.). Η συμμετοχή εταίρου στην Ο.Ε.
προσδίδει στους εταίρους εμπορική ιδιότητα. Ότι δηλαδή είναι έμποροι και
υπόκεινται σε όλες τις συνέπειες της ιδιότητος αυτής. Για να συμμετάσχει κάποιος ως
ομόρρυθμος εταίρος σε Ο.Ε. απαιτείται να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας
του, όπως επίσης και να είναι πλήρως ικανός για την διενέργεια εμπορικών πράξεων
και απόκτησης της εμπορικής ιδιότητας. Ακόμα, εάν πρόκειται για παντρεμένη
γυναίκα, εκείνη μπορεί να ασκεί ελεύθερα εμπορία, χωρίς να απαιτείται γι' αυτό η
συναίνεση του συζύγου της και επομένως αυτή μετέχει ελεύθερα σε προσωπικές
εταιρίες ως ομόρρυθμος, ετερόρρυθμος ή ως διαχειρίστρια. (Αρθ. 369 του Α.Κ.)

1.5.3. Βασικά στοιχεία του καταστατικού

Ένα καταστατικό μιας ομόρρυθμης εταιρίας πρέπει να περιέχει τα εξής βασικά
στοιχεία: (Αθιανός, Κωνσταντινούδης, Καρτάλης, 2005)

 Εταιρική επωνυμία

Η επωνυμία της εταιρίας μπορεί να αποτελείται μόνο από μερικά ονόματα μεταξύ
των συνεταίρων και τη λέξη «& ΣΙΑ» ή να αποτελείται από όλα της τα μέλη και μετά
να ακολουθεί η φράση «ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».
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 Τόπος και χρόνος σύνταξης καταστατικού Ομόρρυθμης Εταιρίας

Ο χρόνος σύνταξης του καταστατικού είναι ένα από τα βασικά στοιχεία αυτού, ενώ
ως τόπος σύνταξης του, δεν είναι απαραίτητο να αναφέρεται αυτός που θα έχει ως
έδρα της, αλλά οπουδήποτε αλλού. Συγκεκριμένα από την ημερομηνία σύνταξης
ξεκινά να μετρά 15 θήμερη προθεσμία που προβλέπει το άρθ. 42 του Εμπορικού
Νόμου για τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας.

 Στοιχεία μελών Ομόρρυθμης Εταιρίας

Το καταστατικό της ομόρρυθμης εταιρίας, σύμφωνα με το άρθ. 43 του Ε.Ν. πρέπει να
περιέχει τα ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα και την πλήρη επωνυμία, αν πρόκειται
για νομικά πρόσωπα καθώς και την ιδιότητα, την κατοικία αλλά και τον Αριθμό
Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του καθενός εκ των εταίρων.

 Καθορισμός εταιρικού τύπου Ομόρρυθμης Εταιρίας

Ο τύπος της εταιρίας είναι ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να αναγράφεται στο
καταστατικό, δηλαδή αν πρόκειται για ομόρρυθμο ή ετερόρρυθμο.

 Η έδρα της Ομόρρυθμης Εταιρίας

Δεν αρκεί η αναγραφή της πόλης ως έδρα, αλλά και η συγκεκριμένη οδός όπου θα
έχει τα γραφεία της η εταιρία. Η κατά τόπος αρμοδιότητα στην οποία υπάγεται η
εταιρία ως νομικό πρόσωπο καθορίζεται από τον καθορισμό της έδρας, αλλά επίσης
και η κατά τόπος αποκλειστική αρμοδιότητα των διαφόρων από την εταιρική σχέση
μεταξύ εταιρίας και εταίρων ή μεταξύ των εταίρων της. Από τον καθορισμό της
έδρας της εταιρείας προσδιορίζεται επίσης και η ιθαγένεια αυτής.

1.5.4. Σκοπός Ομόρρυθμης Εταιρίας

Σε αντίθεση με τις Ανώνυμες Εταιρείες όπου, ο σκοπός συνήθως είναι εξειδικευμένος
ο σκοπός των προσωπικών εταιριών μπορεί να είναι ευρύτατος. Η ευρύτητα του
σκοπού που αναγράφεται στο ιδρυτικό καταστατικό, έχει ως αποτέλεσμα την ευελιξία
της εταιρείας. Έτσι ο εκάστοτε διαχειριστής της να μπορεί να ενεργεί έγκυρα, τόσο
κατά την ανάληψη των υποχρεώσεων όσο και κατά την διαχείριση των εταιρικών της
υποθέσεων.

Σύμφωνα με τα άρθ. 178 και 179 του Αστικού Κώδικα, η εταιρία είναι άκυρη όταν ο
σκοπός της εταιρείας περιλαμβάνει δραστηριότητες που αντίκειται στο νόμο και τα
χρηστά ήθη ή είναι αθέμιτος. Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι από το σκοπό της
εταιρίας εξαρτάται το αν η εταιρία είναι εμπορική ή αστική. Η εμπορική της ιδιότητα,
έχει ως συνέπεια η συμμετοχή του εταίρου της σε αυτή να του προσδίδει την
Εμπορική ιδιότητα και γενικότερα να έχει όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο
συνέπειες του εμπόρου.
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1.5.5. Διάρκεια λειτουργίας της Ομόρρυθμης Εταιρίας

Η διάρκεια λειτουργίας καθορίζεται στο καταστατικό της εταιρίας και μπορεί να είναι
ορισμένου ή αόριστου χρόνου. Η κοινή συμφωνία όλων των εταίρων ότι η εταιρία
μπορεί να παραταθεί προ της λήξης της, ορίζεται επίσης στο καταστατικό. Στην
περίπτωση της παράτασης της εταιρίας, απαιτείται έγγραφη τροποποίηση του
σχετικού άρθρου του καταστατικού της, που αναφέρεται στη διάρκεια αυτής και
δημοσιεύεται στα βιβλία των εταιρειών του Γ.Ε.Μ.Η, αφού πρώτα γίνουν όλες οι
προβλεπόμενες σχετικές διαδικασίες δηλαδή η ενημέρωση της Δ.Ο.Υ και του
Επιμελητηρίου για την εγκυρότητα της παράτασης. Ορισμένες ρήτρες για τη
συνέχιση της εταιρείας όπως σε περίπτωση θανάτου, πτώχευσης και απαγόρευσης
συνεταίρου, από τους απομείναντες εταίρους μπορεί να αναφερθούν στο
καταστατικό. Οι συγκεκριμένες ρήτρες προβλέπουν ότι η εταιρεία, στις περιπτώσεις
αυτές, λύεται όταν ένας από τους εταίρους της πεθάνει ή όταν κηρυχθεί σε πτώχευση
ή απαγόρευση.

1.5.6. Κεφάλαιο και αναλογία συμμετοχής εταίρων σε Ομόρρυθμη Εταιρεία

Η εισφορά όλων των εταίρων για το σχηματισμό του εταιρικού κεφαλαίου είναι ένα
άλλο απαραίτητο στοιχείο της εταιρικής σύμβασης. Οι εισφορές των προσωπικών
εταιρειών μπορεί να αποτελούνται από μετρητά ευρώ, άλλα αντικείμενα, όπως τα
ακίνητα, τα εμπορεύματα, τα έπιπλα, λοιπός εξοπλισμός κ.τ.λ. Από τους εταίρους της
εταιρείας γίνεται η αποτίμηση των εισφορών σε ευρώ και αποτυπώνεται στο
καταστατικό.

1.5.7. Τα υπέρ και τα κατά μιας ΟΕ

Τα υπέρ:

 Ευκολία στην ίδρυση, δηλαδή δεν χρειάζεται συμβολαιογράφους κατά
την σύστασή της και μπορεί να γίνει από τον ίδιο τον λογιστή ή και από
τους ίδιους τους επιχειρηματίες.

 Χρειάζονται σχετικά λίγα έξοδα για την ίδρυση της
 Δεν απαιτείται από τον νόμο ελάχιστο ύψος κεφαλαίου
 Μπορεί κάποιος να γίνει εταίρος εισφέροντας μόνο την προσωπική του

εργασία.
 Στηρίζεται στην προσωπική συνεργασία των μελών.

Τα κατά:

 Ο προσωπικός χαρακτήρας της Ομόρρυθμης Εταιρίας δεν της επιτρέπει
μακροχρόνια ζωή, γιατί η διάρκεια της εξαρτάται από την προσωπική
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κατάσταση (θάνατος, πτώχευση) και τις διαθέσεις των μελών της.
 Επίσης ένα άλλο μειονέκτημα είναι ότι οι εταίροι ναι μεν ευθύνονται

άμεσα, απεριόριστα και εις ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις, αλλά
γίνονται έμποροι και υπόκεινται σε όλες τις συνέπειες της εμπορικής
ιδιότητας

1.6. Γενικά στοιχεία της Α.Ε.

Ή Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) είναι κεφαλαιουχική εταιρεία, της οποίας το κεφάλαιο
διαιρείται σε ισότιμα και μεταβιβαστά μερίδια, τις μετοχές, της οποίας οι μέτοχοι
ευθύνονται μόνο μέχρι το ποσό τις εισφοράς τους. Σύμφωνα με το Εμπορικό Δίκαιο η
Α.Ε. είναι πάντα εμπορική εταιρεία ακόμα και όταν δεν ασκεί εμπορία. (Δημητράκα,)

Η Ανώνυμη Εταιρεία πρέπει να διατηρεί ορισμένες διατυπώσεις δημοσιότητας, όπως
είναι η δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων κατά ορισμένο τρόπο όπου
καλύπτεται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.

Στις Α.Ε. το εταιρικό κεφάλαιο διαιρείται σε ίσα μέρη, τις μετοχές, οι οποίες είναι
ανώνυμες ή ονομαστικές, και μεταβιβάζονται ελεύθερα, εκτός αν το καταστατικό
ορίζει διαφορετικά. Κάθε μέτοχος ευθύνεται μέχρι και το ποσό της εισφοράς του .

1.6.1. Βασικά χαρακτηριστικά Α.Ε.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ανώνυμης εταιρείας είναι τα ακόλουθα: Το μεγάλο
σχετικά κεφάλαιο που απαιτείται για την ίδρυσή της Η διαίρεση του κεφαλαίου σε
ίσα μερίδια, που ενσωματώνονται στα έγγραφα, τις μετοχές Οι αυστηροί όροι
δημοσιότητας κατά την ίδρυσή της αλλά και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της Η
μακρά διάρκειά της (συνήθως 50 ετών) Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων , Η
λήψη αποφάσεων κατά πλειοψηφία Η ύπαρξη δύο οργάνων, που είναι η Γενική
Συνέλευση των μετόχων και το Διοικητικό Συμβούλιου (Λιονταρή, 2008).

1.6.2. Σύσταση Α.Ε.

Η ίδρυση της Α.Ε. προϋποθέτει έγκριση της Διοικήσεως (Υπουργείου Ανάπτυξης ή
αρμόδιας Νομαρχίας) και καταχώριση της έγκρισης και του καταστατικού, στο
Μητρώο Α.Ε. Το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. το οποίο απαιτείται για την
σύσταση της εταιρίας μπορεί να σχηματιστεί είτε από εισφορές σε είδος, τα οποία θα
πρέπει να μπορούν να αποτιμηθούν σε χρήμα, είτε από μετρητά. Το κεφάλαιο μπορεί
να σχηματισθεί είτε από τους ιδρυτές της Α.Ε. μόνον είτε από τους ιδρυτές και το
κοινό μετά από πρόσκλησή του για ανάληψη μετοχών με δημόσια εγγραφή. Το
κεφάλαιο της Α.Ε. διαιρείται σε μετοχές που μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές
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και ενσωματώνονται μια ή περισσότερες μετοχές. Η ονομαστική αξία κάθε μετοχής
δεν μπορεί να είναι κάτω από 0,30€ και πάνω όχι πάνω από 30€. (Μιλτιάδη &
Λεοντάρη, )

1.6.3. Όργανα Α.Ε.

Όπως κάθε νομικό πρόσωπο έτσι και η Α.Ε. για την διαμόρφωση και την
εξωτερίκευση της βούλησης της χρειάζεται κάποια όργανα τα οποία είναι: η Γ ενική
Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο και οι Ελεγκτές. (Μιλτιάδη & Λεοντάρη,)

1.6.4. Γενική συνέλευση

Το ανώτατο όργανο της Α.Ε. είναι η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), στην οποία
λαμβάνονται όλες οι μεγάλες αποφάσεις και οι αποφάσεις της «υποχρεώνουν» όλους
τους μετόχους. Το καταστατικό θα πρέπει να ορίζει την σύγκλιση, συγκρότηση,
λειτουργία και τις αρμοδιότητες των Γ.Σ. Την Γενική Συνέλευση απαρτίζουν οι
μέτοχοι της εταιρείας. Οι συνελεύσεις είναι έκτακτες και τακτικές. Τακτική Γενική
Συνέλευση γίνεται τουλάχιστον μία φορά το έτος το αργότερο μέσα σε 6 μήνες από
τη λήξη της χρήσης για να αποφασίσει περί εγκρίσεως των οικονομικών
καταστάσεων και της διάθεσης των κερδών, περί απαλλαγής των μελών του Δ.Σ. και
των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, περί εκλογής οριστικού Δ.Σ. εάν
πρόκειται για την πρώτη τακτική συνέλευση μετά την σύσταση της Α.Ε. (Μιλτιάδη &
Λεοντάρη,)

Κάθε μετοχή αποτελεί μία ψήφο και καθένας έχει δικαίωμα να ψηφίσει ή και να
ψηφιστεί. Στις Γενικές Συνελεύσεις γίνεται η ψηφοφορία για τη σύνθεση του
επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, ορίζονται τα καθήκοντα του, λαμβάνονται
αποφάσεις για σημαντικά ζητήματα όπως ο καθορισμός της μακροχρόνιας πολιτικής
της εταιρείας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που πέτυχε η εταιρεία την
προηγούμενη χρήση και εγκρίνεται ο ισολογισμός της. Τέλος οποιαδήποτε αλλαγή
στο Καταστατικό της εταιρείας πρέπει να αποφασιστεί από Γενική Συνέλευση. Η
έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε εκτάκτως είτε με πρωτοβουλία
του Διοικητικού Συμβουλίου, είτε με αίτηση της μειοψηφίας ή των ελεγκτών για να
αποφασίσει για θέματα που αναφέρονται στην έκθεση (Μιλτιάδη & Λεοντάρη,).

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. είναι:

• Τροποποιήσεις καταστατικού

• Εκλογή μελών Δ.Σ. και Ελεγκτών

• Έγκριση Ισολογισμού

• Διάθεση κερδών

• Έκδοση ομολογιακού δανείου
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• Συγχώνευση, διάσπαση, μετατροπή, αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση
της Α.Ε.

• Διορισμός εκκαθαριστών.

1.7. Διοικητικό συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) αποτελείται από τα μέλη που ψηφίστηκαν στην
Γενική Συνέλευση και έχει το καθήκον της επίβλεψης της εταιρείας και της χάραξης
πολιτικής και στρατηγικής αυτής. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι μέχρι 6 έτη και
τα μέλη πρέπει να είναι τουλάχιστον 3 και μπορούν να επανεκλεγούν. Το
καταστατικό ορίζει την αμοιβή των Δ.Σ., το πρώτο διοικητικό συμβούλιο, ποιος θα
ασκεί καθήκοντα προέδρου, ποιος θα εκπροσωπεί την εταιρία. Έτσι το Διοικητικό
Συμβούλιο συνεδριάζει για πολύ σημαντικά ζητήματα και παρακολουθεί την πορεία
της εταιρείας στην αγορά. Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει τον Πρόεδρό του, ο
οποίος είναι υπεύθυνος για τον συντονισμό των εργασιών του, καθώς και τον
«Διευθύνοντα Σύμβουλο», ο οποίος ασκεί την διοίκηση και εκπροσώπηση της
εταιρίας. (Μιλτιάδη & Λεοντάρη,)

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος μπορεί να είναι συχνά το ίδιο πρόσωπο,
ενώ μπορεί να οριστούν περισσότεροι από ένας Διευθύνοντες Σύμβουλοι. Διοικητικό
Συμβούλιο της Α.Ε. αποφασίζει; - για την εκπροσώπηση της Α.Ε., για τον διορισμό
και την ανάκληση των μελών του Δ.Σ. - για τη θητεία των μελών. - για τον τόπο και
τη συχνότητα των συνεδριάσεων του Δ.Σ. - για τα θέματα απαρτίας, λήψης
αποφάσεων και αντιπροσώπευσης των μελών Δ.Σ. - για την ευθύνη του Δ.Σ. - για τις
συμβάσεις, αμοιβές και γενικά τις σχέσεις μεταξύ Α.Ε. και Δ.Σ. (Βασιλείου,
Σαρσέντη, Αναστασίου, Παπαναστασάτου, 2008)

1.7.1. Οι ελεγκτές

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να ελεγχθούν από δύο τουλάχιστον
ελεγκτές. Στην Α.Ε. ασκούνται τριών μορφών έλεγχοι:

Ο τακτικός έλεγχος που αφορά την διαχείριση της Α.Ε. και γίνεται από την Γενική
Συνέλευση μέσω τουλάχιστον δύο ελεγκτών ή έναν ορκωτό λογιστή (ανάλογα με τον
τζίρο της Εταιρείας) οι οποίοι εκλέγονται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Τα καθήκοντά τους είναι να παρακολουθούν την λογιστική και διαχειριστική
κατάσταση της εταιρείας, να ελέγχουν τον ισολογισμό και τα αποτελέσματα χρήσεως,
να παρίστανται στις γενικές συνέλευσης και να παρέχουν κάθε πληροφορία σχετική
με τον έλεγχο που πραγματοποίησαν. Επίσης υποχρεούνται να προβαίνουν σε κάθε
αναγκαία υπόδειξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο και να αναφέρονται στον Υπουργό
Εμπορίου σε περίπτωση παράβασης του νόμου ή του καταστατικού. (Βασιλείου,
Σαρσέντη, Αναστασίου, Παπαναστασάτου, 2008)
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Ο κρατικός έλεγχος τον οποίον ασκεί το Υπουργείο Εμπορίου. Ο έλεγχος αυτός
γίνεται κατά την ίδρυση της εταιρίας για να ελεγχθεί η νομιμότητα του καταστατικού
και η καταβολή του κεφαλαίου. Καθώς επίσης και κατά την λειτουργία της Α.Ε. για
εξακρίβωση της αλήθειας του Ισολογισμού, την τήρηση των διατάξεων του
καταστατικού κ.τ.λ.

Ο έκτακτος έλεγχος που διατάσετε από το δικαστήριο σε περίπτωση που:

α) το ζητήσουν οι μέτοχοι της εταιρίας που αντιπροσωπεύουν το 1/20 του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου,

β) μπορεί να τον ζητήσει η Επιτροπή του χρηματιστηρίου όταν πρόκειται για εταιρίες
εισαγμένες στο χρηματιστήριο,

γ) ο Υπουργός Εμπορίου όταν υπάρχει σοβαρός λόγος

δ) και τον έλεγχο μπορούν να ζητήσουν οι μέτοχοι που εκπροσωπούν το 1/3 του
καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται στο διοικητικό
συμβούλιο’(Βασιλείου, Σαρσέντη, Αναστασίου, Παπαναστασάτου, 2008)

1.8. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Ανώνυμων Εταιριών

Πλεονεκτήματα:

Η περιορισμένη ευθύνη των μετόχων για τα χρέη της εταιρίας μέχρι το ποσό της
εισφοράς τους.

Η έκδοση μετοχών και η ευκολία μεταβίβασης τους.

Η αόριστη διάρκεια ζωής της εταιρίας, που υπάρχει και μετά τον θάνατο των μετόχων
της.

Η μεγάλη δανειοληπτική ικανότητα της για μεγάλο χρονικό διάστημα και με μικρά
επιτόκια.

Η εύκολη είσοδος μετόχων και η διεύρυνσή της με την έκδοση νέων μετοχών.

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης της νέας τεχνολογίας και η έρευνα που
πραγματοποιείται από αυτές.

Η δυνατότητα χρησιμοποίησης ειδικευμένου εργατικού, υπαλληλικού και
διευθυντικού προσωπικού.

Η δυνατότητα καλής οργάνωσης και διοίκησης της επιχείρησης. (www.gge.gr)

Μειονεκτήματα:

Οι δυσκολίες για την ίδρυσή της
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Το μεγάλο κόστος σύστασης και λειτουργίας της.

Η ανελαστική προσαρμογή σε μεταβαλλόμενες συνθήκες, περιβάλλοντος και η
δυσκολία μετακίνησης της.

Το απρόσωπο της εταιρίας.

Η επιφυλακτικότητα στη χορήγηση δανείων, αν δεν υπάρχει εμπράγματη ασφάλεια
των χρεών της.

Η μεγάλη και διπλή φορολογία των κερδών της επιχείρησης.

Ο μεγάλος έλεγχος και οι περιορισμοί της λειτουργίας της.

Η βραδύτητα στην λήψη αποφάσεων.

Η χρησιμοποίηση του θεσμού των Α.Ε. για παράνομους σκοπούς και στόχους
(www.gge.gr) .

1.9. Απόκτηση νομικής προσωπικότητας Α.Ε.

Νομική προσωπικότητα είναι η αναγνώριση μερικών εταιριών από τον νόμο ότι είναι
ανεξάρτητα υποκείμενα δικαίου, δηλαδή είναι φορείς δικαιωμάτων, υποχρεώσεων,
έννομων σχέσεων και καταστάσεων κ.τ.λ. Ο νόμος αναγνωρίζει εταιρίες με νομική
προσωπικότητα την Α.Ε. και την Ε.Π.Ε. καθώς επίσης και την Ο.Ε., Ε.Ε, Ι.Κ.Ε.. και
τον Συνεταιρισμό.

Οι συνέπειες της νομικής προσωπικότητας είναι:

- Η εταιρία έχει ικανότητα δικαίου και ικανότητα για δικαιοπραξία

- Η εταιρία έχει δική της περιουσία η οποία ανήκει στην ίδια ως νομικό πρόσωπο
ανεξάρτητα από την περιουσία των εταίρων της.

- Η εταιρία έχει δική της επωνυμία, έδρα και εθνικότητα.

- Η βούληση της εταιρίας εκφράζεται από τα όργανα της.

Η Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα με την καταχώρηση, στο οικείο Μητρώο Α.Ε.,
της διοικητικής απόφασης για την σύσταση της εταιρίας και την έγκριση του
καταστατικού της. Μετά από αυτό μπορούν να πάρουν βεβαίωση από την νομαρχία
και να αρχίσουν τις συναλλαγές και τις δοσοληψίες της εταιρίας, χωρίς να περιμένουν
την δημοσίευση της αποφάσεως συστάσεως Α.Ε. στο Γ.ΕΜ.Η.

Η Δ.Ο.Υ. χορηγεί Βεβαίωση Έναρξης Εργασιών, μετά την διενέργεια αυτοψίας.
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Κεφάλαιο δεύτερο

Ν.Δ. 1297/1972 & Ν. 2166/1993

2.1. Απαρίθμηση των φοροαπαλλαγών και διευκολύνσεων

Οι παρεχόμενες με το Ν.Δ.1297/72 φορολογικές διευκολύνσεις και απαλλαγές στις
μετατρεπόμενες και συγχωνευόμενες με βάση τις διατάξεις αυτού επιχειρήσεις είναι
οι ακόλουθες:

Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση ή μετατροπή των επιχειρήσεων, η
οποία διαπιστώνεται με απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού
των συγχωνευομένων ή μετατρεπομένων επιχειρήσεων, δεν υπόκειται σε φόρο
εισοδήματος κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή μετατροπής. Η υπεραξία αυτή θα
εμφανισθεί σε λογαριασμούς τάξεως της συγχωνεύουσας ή της νέας εταιρίας και
θεωρείται ότι περιέρχεται σ’ αυτήν και φορολογείται κατά το χρόνο της με
οποιονδήποτε τρόπο διαλύσεώς της, βάσει του άρθρου 26 αν πρόκειται για Α.Ε. Η εν
λόγω αναβολή της φορολογίας ισχύει για την υπεραξία τόσο από τα πάγια όσο και
από τα εμπορεύσιμα στοιχεία (απόφαση Σ.Τ.Ε. 1802/88 Τμ. Β΄).  Απαλλαγή από το
φόρο μεταβιβάσεως των εισφερόμενων ακινήτων στη συγχωνεύουσα ή στη
συνιστώμενη εταιρία.

Πιο συγκεκριμένα, από το Φ.Μ.Α. απαλλάσσονται:

1. Τα ακίνητα που ανήκουν κατά κυριότητα στη μετατρεπόμενη ή
συγχωνευόμενη επιχείρηση και χρησιμοποιούνται απ’ αυτήν. Η συγχωνευόμενη ή
μετατρεπόμενη επιχείρηση υποχρεούται να αποδείξει ότι χρησιμοποιεί για τις
ανάγκες τα εισφερόμενα ακίνητα (αδιάφορο επί πόσο χρόνο). Η αποκτώσα τα
ακίνητα αυτά εταιρία υποχρεούται να τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες της
τουλάχιστον επί μία πενταετία από τη συγχώνευση ή μετατροπή.
2. Τα ακίνητα που είχαν εισφερθεί κατά χρήση στη συγχωνευόμενη ή
μετατρεπόμενη και αποδεδειγμένα είχαν χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες της
τουλάχιστον επί μία πενταετία πριν τη συγχώνευση ή τη μετατροπή. Προϋπόθεση και
εδώ η χρησιμοποίηση των εισφερομένων ακινήτων από τη συγχωνεύουσα ή τη
συνιστώμενη εταιρία για τις ανάγκες της επί μία πενταετία από τη συγχώνευση ή
μετατροπή.

Κατά τη διάρκεια της πενταετίας, επιτρέπεται στη συγχωνεύουσα ή συνιστώμενη
εταιρία ( με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των
εργασιών της):
α) Να εκμισθώνει τα ακίνητα.
β) Να εκποιεί αυτά, αλλά με την υποχρέωση να τα αντικαθιστά εντός διετίας με άλλα
ακίνητα ή καινούργια πάγια στοιχεία ίσης τουλάχιστον αξίας, τα οποία θα
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εξυπηρετούν τις ανάγκες της επιχείρησης ή για εξόφληση οφειλών από δάνεια
τραπεζών, φορολογικών υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, ως και ασφαλιστικών
εισφορών σε ασφαλιστικά ταμεία.

Οι φορολογικές απαλλαγές, μεταξύ των οποίων καταλέγεται και η απαλλαγή από το
φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων, ισχύουν, έστω και αν δεν έχουν εκδοθεί οριστικοί
τίτλοι ονομαστικών μετοχών, αρκεί ότι υπάρχει η σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό
της Α.Ε. (απόφαση Σ.Ε. 2615/94).  Απαλλαγή της σύμβασης περί συγχώνευσης ή
μετατροπής, καθώς και κάθε σχετικής πράξης από κάθε φόρο ή τέλος υπέρ του
Δημοσίου και εισφοράς υπέρ των τρίτων. Σχετικές πράξεις που χαίρουν αυτής της
απαλλαγής είναι η εισφορά των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού, η
μεταγραφή των πράξεων που απαλλάσσονται, η δημοσίευση της συγχώνευσης στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (άρθρο 3 § 1).

Αναστολή της φορολογήσεως των αφορολόγητων κρατήσεων, (όπως ορίζει η § 2 του
άρθρου 10 Ν.Δ. 1297/72, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 11 § 18 Ν.2579/98).
Τα υπέρ των μετατρεπόμενων ή συγχωνευομένων ευεργετήματα των Ν.Δ. 4002/59,
Α.Ν. 147/67 και Ν.Δ. 1078/71 ισχύουν, με τις ίδιες προϋποθέσεις και στη νέα εταιρία
στο μέτρο που δεν έγινε χρήση αυτών (άρθρο 10 § 1).  Το κίνητρο αυτό παρέχεται
μόνο επί συγχώνευσης βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και λατομικών
επιχειρήσεων, οποιασδήποτε νομικής μορφής –πλην Α.Ε.- σε ομοειδή ανώνυμη
εταιρία.

2.2.1. Διαδικασία μετασχηματισμού επιχειρήσεων με το Ν.2166/93

Η διαδικασία για τη μετατροπή μιας επιχείρησης σε Α.Ε., καθώς επίσης για τη
συγχώνευση ή τη διάσπαση (πάντοτε με την έννοια του Ν.2166/93) είναι η ίδια –σε
γενικές γραμμές- που ακολουθείται όταν η μετατροπή και η συγχώνευση γίνεται με
τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/20 ή του Ν.Δ.1297/72. με κύρια διαφορά ότι εδώ η
διαπίστωση της αξίας των εισφερόμενων στοιχείων από τις μετατρεπόμενες ή
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις δεν γίνεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του
Κ.Ν.2190/20, άλλα από φοροελεγκτικό όργανο ή ορκωτό ελεγκτή (άρθρο 3 § 2).

Αναλυτικά, η διαδικασία με το Ν.2166/93 έχει ως εξής:  Κατ’ αρχήν πρέπει να ληφθεί
απόφαση από τα αρμόδια όργανα των επιχειρήσεων για το μετασχηματισμό τους.
Και ως γνωστόν, για τη λήψη αυτής της απόφασης αρμόδιο όργανο είναι:

α) Στην ανώνυμη εταιρία η γενική συνέλευση των μετόχων,

β) Στην Ε.Π.Ε. η συνέλευση των εταίρων,

γ) Στις προσωπικές κ.λ.π. εταιρείες, επίσης, η συνέλευση των εταίρων και

δ) Στις προσωπικές επιχειρήσεις ο ίδιος ο επιχειρηματίας.
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Στην ίδια απόφαση θα ορίζεται και η ημερομηνία καταρτίσεως του ισολογισμού
μετασχηματισμού. Ο ισολογισμός αυτός θα συνταχθεί με όλους τους κανόνες της
λογιστικής και φορολογικής νομοθεσίας. Συνεπώς, θα γίνει πραγματική απογραφή
και θα εξαχθεί κανονικά αποτέλεσμα μέχρι τη στιγμή εκείνη, το οποίο και θα δηλωθεί
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., φορολογούμενο (αν είναι θετικό) στο όνομα της
μετασχηματιζόμενης επιχείρησης. Όλες οι πράξεις, που θα διενεργηθούν από τη
μετασχηματιζόμενη επιχείρηση μετά τον ισολογισμό αυτό και μέχρι να τελειώσει ο
μετασχηματισμός, θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασμό της νέας εταιρίας και θα
μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της.  Υποβολή αιτήσεως εκ
μέρους της μετατρεπόμενης ή συγχωνευόμενης επιχείρησης προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
(όπου υπάγεται), με την οποία ζητεί τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου και τη
σύνταξη εκθέσεως, που να περιλαμβάνει ειδικό κεφάλαιο για το ύψος της λογιστικής
αξίας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.

Η έκθεση αυτή, που θα επιβεβαιώνει κατά κάποιο τρόπο τον συνταχθέντα για το
σκοπό του μετασχηματισμού ισολογισμό, θα αποτελέσει τη βάση για την κατάρτιση
της σύμβασης συστάσεως της νέας εταιρίας (καταστατικό). Οι μετασχηματιζόμενες
επιχειρήσεις μπορούν –αντί να προσφύγουν στην Δ.Ο.Υ. κατά τα άνω- να
χρησιμοποιήσουν Ορκωτό Ελεγκτή, ο οποίος θα ελέγξει την σχετική έκθεση, όπου θα
καταγράφεται η διαπίστωση της λογιστικής αξίας αυτών.  Σύνταξη του καταστατικού
της νέας εταιρίας, που προέρχεται από μετατροπή ή συγχώνευση και κατάρτιση της
σχετικής σύμβασης συστάσεως της, ενώπιον συμβολαιογράφου.  Υποβολή δύο
κυρωμένων αντιγράφων της άνω συμβολαιογραφικής πράξης στην οικεία Νομαρχία
για έγκριση του καταστατικού και παροχή αδείας συστάσεως της νέας εταιρίας.

Μαζί υποβάλλονται αποδεικτικό καταβολής , Γραμμάτιο είσπραξης για τη
δημοσίευση της ανακοίνωσης συστάσεως της εταιρίας στο Γ.ΕΜ.Η. και βεβαίωση
του εμποροβιομηχανικού επιμελητηρίου για τον έλεγχο της επωνυμίας της εταιρίας.
Ο ισολογισμός μετασχηματισμού, που έχει καταχωρηθεί στα βιβλία της
μετασχηματιζόμενης επιχείρησης (και που σηματοδότησε το κλείσιμο της τελευταίας
διαχειριστικής περιόδου αυτής θα καταχωρηθεί αυτούσιος και στα βιβλία της νέας
εταιρίας, ως ισολογισμός έναρξης αυτής. Οι πράξεις που θα διενεργήθηκαν από τη
νέας εταιρίας, θα μεταφερθούν με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της νέας
εταιρίας, μετά την καταχώρηση του ισολογισμού έναρξης. Σε περίπτωση
συγχώνευσης επιχειρήσεων, ως ισολογισμός έναρξης στη νέα ή την απορροφούσα
εταιρία θα καταχωρηθεί ο ενοποιημένος ισολογισμός των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων.

2.2.2. Προϋποθέσεις για την παροχή των άνω απαλλαγών και διευκολύνσεων

Το άρθρο 4 του Ν.Δ. 1297/72 ορίζει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή
των προαναφερθεισών φορολογικών διευκολύνσεων και απαλλαγών, που είναι:  Για
την ανώνυμη εταιρία που προέρχεται από συγχώνευση ή μετατροπή ή απορροφά
άλλες επιχειρήσεις. Οι μετοχές της Α.Ε., που αντιστοιχούν στην αξία του
εισφερόμενου κεφαλαίου πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολό τους
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για μία πενταετία και μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75%, επίσης για μία πενταετία
από τη συγχώνευση ή μετατροπή-με εξαίρεση τις μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία
του εισφερόμενου κεφαλαίου από Α.Ε., της οποίας οι μετοχές είναι ανώνυμες.

2.2.3. Φορολογικές συνέπειες σε περίπτωση διάλυσης της νέας εταιρίας πριν
παρέλθει πενταετία

Σε περίπτωση που η νέα εταιρία (η προελθούσα από μετατροπή ή συγχώνευση) ή
συγχωνεύουσα διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο, πριν παρέλθει πενταετία από τη
συγχώνευση ή μετατροπή, αυτή υποχρεούται να καταβάλει φόρο, τέλος κ.λ.π. υπέρ
του Δημοσίου ή τρίτων, που δεν κατέβαλε λόγω προβλεπόμενης από τα άρθρα 2 και 3
του Ν.Δ. 1297/72 απαλλαγής ή αναβολής

2.2.4. Άρση φορολογικών απαλλαγών και διευκολύνσεων

Οι προβλεπόμενες από το Ν.Δ. 1297/72 φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις,
που αριθμούνται και επεξηγούνται παραπάνω, παρέχονται εφόσον κατά τη
συγχώνευση ή μετατροπή συντρέχουν οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4, ήτοι:

Χρησιμοποίηση των εισφερθέντων ακινήτων για τις ανάγκες της συγχωνεύουσας ή
της συνιστώμενης εταιρίας τουλάχιστον για μία πενταετία από τη συγχώνευση ή
μετατροπή.  Έκδοση ονομαστικών μετοχών στο σύνολο του εισφερομένου
κεφαλαίου, από τις οποίες το 75% μη μεταβιβάσιμες για μία πενταετία (άρθρο 4). Σε
περίπτωση μη τηρήσεως των άνω προϋποθέσεων αίρονται αυτοδικαίως οι
παρεχόμενες φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις, όπως σημειώνονται
παραπάνω.

2.2.5. Τρόπος υπολογισμού των αποσβέσεων επί εισφερομένων παγίων με το
Ν.Δ. 1297/72

Τα πρώτα χρόνια που ίσχυσε το Ν.Δ. 1297/72 και συγκεκριμένα μέχρι 31/12/77, οι
επιχειρήσεις, που είχαν μετατραπεί ή συγχωνευθεί με τις διατάξεις αυτού,
δικαιούνταν να υπολογίζουν τις αποσβέσεις των παγίων στοιχείων, τα οποία είχαν
αποκτήσει από τις μετατραπείσες ή συγχωνευθείσες επιχειρήσεις, πάνω στην
προσδιορισθείσα από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20 αξία. Δηλαδή,
υπολόγιζαν αποσβέσεις και τις εξέπιπταν από τα ακαθάριστα έσοδα τους επί
ολόκληρης της αξίας κάθε πάγιου στοιχείου.

Με το άρθρο 19 του Ν.849/78, όμως, προστέθηκε νέα παράγραφος 3 στο άρθρο 2 του
Ν.Δ. 1297/72 (ισχύς από 22/12/78) άλλαξε το παραπάνω καθεστώς και οι
επιχειρήσεις που προέρχονται από μετατροπή ή συγχώνευση μετά τη χρονολογία
αυτή, προκείμενου να υπολογίσουν τις εκπιπτόμενες από τα ακαθάριστα έσοδα τους
αποσβέσεις, θα λαμβάνουν ως βάση υπολογισμού την αναπόσβεστη αξία που
οριστικά έχει προσδιορισθεί από τον Οικον. Έφορο για κάθε πάγιο περιουσιακό
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στοιχείο, προσαυξημένη κατά την αναλογούσα σε αυτή υπεραξία, η οποία προέκυψε
κατά τη μετατροπή ή συγχώνευση των επιχειρήσεων, από την εκτίμηση της
επιτροπής του άρθρου 9 του Κ.Ν.2190/20.

Η εγκύκλιος 26/1979 του Υπ. Οικονομικών επεξηγεί την παραπάνω διάταξη,
παρέχουσα και σχετικά παραδείγματα: «Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη το ποσό
των αποσβέσεων επί της υπεραξίας, η οποία αναλογεί στην αποσβεσθείσα αξία του
πάγιου περιουσιακού στοιχείου που εισφέρεται από τη μετατρεπόμενη ή συγχωνευόμενη
επιχείρηση, δεν εκπίπτεται από τα ακαθάριστα έσοδα της νέας εταιρίας προκειμένου
υπολογισμού των καθαρών κερδών που φορολογούνται βάσει των ισχυουσών
διατάξεων». Κατά συνέπεια, αν μία επιχείρηση έχει υπολογίσει και αποσβέσεις επί
της υπεραξίας, η οποία αναλογεί στην αποσβεσθείσα αξία του πάγιου περιουσιακού
στοιχείου, το ποσό των τούτων θα προσαυξήσει τα φορολογητέα κέρδη αυτής δια της
αναμορφώσεως των προκυπτόντων από τα βιβλία καθαρών κερδών τους.

«Διευκρινίζεται ότι, οι επιχειρήσεις που είχαν μετατραπεί ή συγχωνευθεί μέχρι την
31/12/1977, οι οποίες, ως γνωστό, δικαιούνταν να υπολογίζουν τις αποσβέσεις επί της
αξίας την οποία προσδιόριζε η επιτροπή του άρθρου 9 του κωδικοποιημένου νόμου
2190/20, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα, προκειμένου υπολογισμού των
φορολογητέων καθαρών κερδών και τις αποσβέσεις που αναλογούν επί της υπεραξίας
που προέκυψε από την εκτίμηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/20».

2.2.6. Παρεχόμενα από το Ν. 2166/93 κίνητρα για το μετασχηματισμό
επιχειρήσεων

Στις μετασχηματιζόμενες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2166/93 επιχειρήσεις
παρέχονται τα ακόλουθα κίνητρα:

 Απαλλαγή από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά
 ή άλλο δικαίωμα υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Η απαλλαγή αφορά την εισφορά και μεταβίβαση όλων των περιουσιακών στοιχείων
(κινητών και ακινήτων) των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, τη σύμβαση
συστάσεως της νέας εταιρίας, τη μεταγραφή των σχετικών πράξεων, τη δημοσίευση
της ανακοίνωσης στο Γ.Ε.Μ.Η. κ.λ.π.

Μεταφορά στη νέα εταιρία των φορολογικών ευεργημάτων, που έχουν οι
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις βάσει των αναπτυξιακών νόμων 1892/90, 1882/89,
1828/89, 1262/82, 289/76 και 4002/59, κατά το μέτρο που οι εν λόγω επιχειρήσεις
δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών. Τα αφορολόγητα αποθεματικά από μη
διανεμηθέντα κέρδη, που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον
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μεταφέρονται αυτούσια στη νέα εταιρία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο
του μετασχηματισμού.

Η ζημία (υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων), που υφίστανται
στο παθητικό των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μεταφέρεται και εμφανίζεται
σε ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. Το ποσό της ζημίας
αυτής, που δε συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά το μετασχηματισμό,
επιτρέπεται να συμψηφισθεί με τα προκύπτοντα στη νέα εταιρία κέρδη τις επόμενες
χρήσεις, μόνο όμως κατά το μέρος που αναγνωρίζεται φορολογικώς

Δημιουργία αφορολόγητου αποθεματικού 10% στα κέρδη της πρώτης πενταετίας. Το
κίνητρο αυτό παρέχεται από το άρθρο 9 του Ν. 1882/90 και μόνο όταν πρόκειται για
συγχώνευση βιοτεχνικών, βιομηχανικών, μεταλλευτικών και λατομικών
επιχειρήσεων σε ομοειδή Α.Ε.

2.3. Πεδίο εφαρμογής, βασικά χαρακτηριστικά και παρεχόμενα κίνητρα του
Ν. 2166/93

Το Υπουργείο Οικονομικών με την υπ’ αριθμ.1039799/10359/Β0012/πολ.1080/4.3.94
εγκύκλιό του, που καταχωρείται σε επόμενη παράγραφο του κεφαλαίου τούτου,
παρέχει λεπτομερείς και κατατοπιστικές οδηγίες, σχετικά με τους μετασχηματισμούς
επιχειρήσεων βάσει των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93.

2.3.1. Βασικά χαρακτηριστικά Ν. 2166/93

Τα κύρια χαρακτηριστικά της διαδικασίας, που καθιερώνουν τα άρθρα 1-5 του Ν.
2166/93 και που τη διαφοροποιούν σημαντικά από την ανάλογη διαδικασία
(μετατροπών και συγχωνεύσεων) του Ν.Δ. 1297/72, είναι τα εξής:

Πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1-5 του Ν. 2166/93 έχουν εφαρμογή επί όλων, γενικά, των
επιχειρήσεων που θέλουν να μετατραπούν ή να συγχωνευθούν σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
ανεξάρτητα από το αντικείμενο των εργασιών τους. Συνεπώς, με τις διατάξεις αυτές
μπορούν να μετασχηματισθούν σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ακόμα και επιχειρήσεις κατασκευής
ή εκμετάλλευσης ακινήτων (που με το άρθρο 12 του Ν.Δ. 1297/72 εξαιρούνται
ρητά).Επίσης, με τη διαδικασία του Ν. 2166/93 μπορούν πλέον να μετατραπούν ή
συγχωνευθούν σε ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. και τα εγκατεστημένα στη χώρα μας
υποκαταστήματα αλλοδαπών Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., ενώ με τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72
δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα.

Απαραίτητη προϋπόθεση: Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις να τηρούν βιβλία
τρίτης κατηγορίας Ε.Λ.Π. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για
δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Δε γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών
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στοιχείων από την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Δε γίνεται εκτίμηση των στοιχείων
ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων από την
Επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20, προκειμένου να προσδιοριστεί η καθαρή
θέση αυτών.

Με τη διαδικασία του Ν. 2166/93, απλώς, οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις
συντάσσουν τη συμφωνημένη ημερομηνία ισολογισμό μετασχηματισμού. Τα
στοιχεία του ισολογισμού αυτού (που είναι ισολογισμός τέλους χρήσεως για τη
μετασχηματιζόμενη επιχείρηση) θα αποτελέσουν τον ισολογισμό έναρξης της νέας
εταιρίας που θα προέλθει από το μετασχηματισμό. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, δε
γίνεται εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων, αλλά απλή διατύπωση της λογιστικής αξίας αυτών από όργανα της
αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ή από Ορκωτό Ελεγκτή.

Μετά τον ισολογισμό μετασχηματισμού, οι συναλλαγές γίνονται για λογαριασμό της
νέας εταιρίας. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες
επιχειρήσεις μετά τον ισολογισμό μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες
για λογαριασμό της νέας εταιρίας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται στα βιβλία της.
Συνέπεια τούτου είναι ότι οι μετατρεπόμενες ή συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα
φορολογηθούν για το προκύπτον αποτέλεσμα με βάση τον κλεισθέντα ισολογισμό
μετασχηματισμού.

2.3.2. Σχηματισμός κεφαλαίου νέας εταιρίας

Για το κεφάλαιο των εταιρειών που προκύπτουν από το μετασχηματισμό, δεν
απαιτούνται τα αυξημένα ποσά του Ν.Δ. 2190/20 και ο Ν. 3190/55.Βλ. άρθρο 2 § 5
Ν. 2166/93. Η σχέση συμμετοχής των εταίρων της νέας Ε.Π.Ε. ή των μετόχων της
νέας Α.Ε. στο κεφάλαιο αυτών, μπορεί να καθορίζεται με αποφάσεις των εταίρων ή
των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων. Η
διάταξη αυτή εισάγει μία σπουδαία καινοτομία –μια δυνατότητα που δεν υπήρχε με
τις διατάξεις των προηγούμενων νόμων. Να καθορίζεται, δηλαδή, η σχέση
ανταλλαγής των μετοχών ή των μεριδίων της νέας εταιρίας με τα ποσοστά
συμμετοχής στις μετασχηματιζόμενες σε οποιαδήποτε αναλογία –χωρίς εκτίμηση
κάποιου οργάνου αλλά με ελεύθερη συμφωνία των συμβαλλομένων. Ως εισφερόμενο
κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της μετασχηματιζόμενης ή το
άθροισμα αυτών των κεφαλαίων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων.  Ανώνυμες
όλες οι μετοχές. Ελεύθερη η μεταβίβαση του συνόλου των μετοχών Α.Ε.
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Κεφάλαιο τρίτο

Βήματα μετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. (Χρήση του 2166/93)

Μετατροπή O.E. σε Α.Ε. (εισαγωγικά στοιχεία)

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ορίζεται, ότι
η μετατροπή της Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο
καταστατικό της, γίνεται με απόφαση όλων των εταίρων μετά από προηγούμενη
εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9.
Η απόφαση αυτή, μαζί με τη σχετική έγκριση του Υπουργείου Εμπορίου, υπόκειται
στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε και στις διατυπώσεις
δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού Νόμου, όπως ισχύουν και
εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας
η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε την τήρηση αυτών, η
μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της Α.Ε. (Καραγιάννης Ι,
Καραγιάννης Δ, Καραγάννη Κ, 2010)

Μετά από τα παραπάνω, συνάγεται, ότι κατά τη μετατροπή Ο.Ε. σε Α.Ε., με τις
διατάξεις του άρθρου 67 του Κ.Ν.2190/1920 ή του άρθρου 53 του Ν.3190/1955,
αντίστοιχα, δεν επέρχεται κατάλυση του νομικού προσώπου της μετατρεπόμενης
εταιρείας και επομένως, είναι δυνατή η εν λόγω μετατροπή και μπορεί το αποτέλεσμα
να εξαχθεί λογιστικά, ακόμα κι αν αυτή τηρεί απλογραφικά βιβλία.

Στην περίπτωση αυτή δεν συντάσσεται φορολογικός ισολογισμός κατά το χρόνο της
μετατροπής και η δήλωση φορολογίας εισοδήματος που θα υποβάλει η προερχόμενη
από τον μετασχηματισμό Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. θα περιλαμβάνει και τα αποτελέσματα των
πράξεων της μετατραπείσας προσωπικής εταιρείας.
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Μετατροπή μιας Ο.Ε. σε Α.Ε. με τη χρήση του Ν. 2166/93

Οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 5 του Ν. 2166/93 έχουν εφαρμογή επί όλων εν
γένει των επιχειρήσεων που μετατρέπονται ή συγχωνεύονται σε ανώνυμη εταιρία ή
εταιρία περιορισμένης ευθύνης -δεν εφαρμόζονται επί των επιχειρήσεων των οποίων
το αντικείμενο των εργασιών τους είναι κατά κύριο λόγο η κατασκευή ή
εκμετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων.

Απαραίτητα οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία σύμφωνα
με τα Ε.Λ.Π.1 και να έχουν συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η εκτίμηση της περιουσιακής κατάστασης των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
για τον προσδιορισμό του εισφερόμενου κεφαλαίου αυτών γίνεται από την Επιτροπή
του άρθρ. 9 του Ν. 2190/20 ή ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή από τον Προϊστάμενο της
Δ.Ο.Υ.

Μετά τη λήψη απόφασης των αρμοδίων Οργάνων για τον μετασχηματισμό,
συντάσσεται απογραφή και ισολογισμός της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης. Τα
στοιχεία του ισολογισμού αυτού θα αποτελέσουν στοιχεία ισολογισμού της νέας
εταιρίας που θα προέλθει από τον μετασχηματισμό. Όλες οι συναλλαγές που θα
διενεργηθούν μετά την ημερομηνία σύνταξης του ισολογισμού, θεωρούνται
διενεργούμενες για λογαριασμό της νέας εταιρίας. Επομένως οι μετατρεπόμενες ή
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις θα φορολογηθούν για το προκύψαν αποτέλεσμα με
βάση τον κλεισθέντα ισολογισμό μετασχηματισμού

1. 1 Ο πρώτος κωδικός (π.χ. «1.» ή «12») αναφέρεται στον αριθμό του άρθρου του νόμου, ο δεύτερος

αναφέρεται στον αριθμό της παραγράφου του εκάστοτε άρθρου και ο τρίτος είναι η αύξουσα αρίθμηση του

παρατιθέμενου σχολίου για κάθε παράγραφο. 2. Σε ορισμένα άρθρα παρατίθενται εισαγωγικά γενικές

ερμηνευτικές παρατηρήσεις, πριν την παράθεση σχολίων επί συγκεκριμένων παραγράφων. Στην

περίπτωση αυτή ο πρώτος κωδικός είναι ο αριθμός του άρθρου (π.χ. «2») και ο δεύτερος ο αριθμός της

γενικής παρατήρησης.

2. Σε ορισμένα άρθρα παρατίθενται στο τέλος λοιπές γενικές επεξηγήσεις.

2. «Ορισμοί » απαραίτητοι για την κατανόηση των Ε.Λ.Π .

Από το Νόμο 4308/14 ( Παράρτημα Α: Ορισμοί ), επιλέγουμε ορισμένους από τους «Ορισμούς» :

Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (deferred tax asset): Το ποσό του φόρου εισοδήματος που είναι

ανακτήσιμος σε μελλοντικές περιόδους από εκπιπτόμενες προσωρινές διαφορές, μεταφερόμενες φορολογικές ζημιές

και μεταφερόμενους αχρησιμοποίητους πιστωτικούς φόρους (tax credits). ( Σημ. : Προαιρετική επιλογή για όλες τις

Κατηγορίες των Οντοτήτων ( Επιχειρήσεων ) ).
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 Οι μετοχές της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το εισφερόμενο κεφάλαιο
μπορεί να είναι ανώνυμες ή ονομαστικές και δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός για τη
μεταβίβαση αυτών. Το ίδιο ισχύει και για τα εταιρικά μερίδια που θα εκδοθούν από
εταιρία περιορισμένης ευθύνης.

 Παρέχεται το δικαίωμα μεταφοράς του ακάλυπτου ποσού ζημίας των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων στη νέα εταιρία. Η ζημιά αυτή όμως δεν
αναγνωρίζεται φορολογικά, δηλαδή δεν επιτρέπεται ο συμψηφισμός αυτής με κέρδη
που θα προκύψουν από τη νέα εταιρία. Ενώ αρχικά δίδονταν δυνατότητα
συμψηφισμού φορολογικά και της ζημιάς, αυτό έπαυσε με τις διατάξεις του Ν.
2386/96 άρθρ. 7 παρ. 9. Κατά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού συντάσσεται
απογραφή ενάρξεως με την κατάλληλη προσαρμογή του οριστικού ισολογισμού της
μετασχηματιζόμενης εταιρίας και των αξιών της επιτροπής του άρθρ. 9.
 Με τη μετατροπή προσωπικής εταιρείας ΟΕ σε ΑΕ δεν επέρχεται κατάλυση
του νομικού προσώπου της πρώτης και ίδρυση νέου της A.E, αλλά μεταβάλλεται
απλώς ο νομικός τύπος της υφιστάμενης εταιρείας. Συνεπώς, η εισφορά ακινήτων
περιουσιακών στοιχείων της προσωπικής εταιρείας στη συνιστώμενη ΑΕ δεν συνιστά
μεταβίβαση υποβαλλόμενη σε φόρο μεταβιβάσεως ακινήτων (απόφ. ΣΕ 3022/97).

Διαδικασία μετατροπής Ο.Ε σε Α.Ε στους αρμόδιους Φορείς .

Η διαδικασία της μετατροπής μιας Ο.Ε σε Α.Ε ξεκινάει με την σύμφωνη και
ομόφωνη γνώμη των μελών της εταιρείας όπου αποφασίζεται από Κοινού η
μετατροπή αυτής .

Στην συνέχεια συντάσσεται ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης του καταστατικού
και εκ νέου κωδικοποίηση αυτού . Αφού υπογράψουν όλα τα μέλη τις σελίδες του
τροποποιημένου πλέoν καταστατικού σε δυο αντίτυπα , αυτό υποβάλλεται στην
αρμόδια Δ.Ο.Υ στο τμήμα του Φ.Π.Α για θεώρηση με την σφραγίδα του τμήματος
και καταχώρηση στο μητρώο συμβάντων όπου λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου .

Ακολούθως και αφού ολοκληρωθεί το παραπάνω , συνδεόμαστε ηλεκτρονικά με το
Γ.ΕΜ.Η για την δημοσίευση του τροποποιημένου καταστατικού σε διαδικτυακό
χώρο συμπληρώνοντας ηλεκτρονικές φόρμες με τα νέα στοιχεία όπως αυτά
αναφέρονται εγγράφως και αποστέλλεται το καταστατικό σε συνημμένο  αρχείο εις
διπλούν ένα με τις σφραγίδες από το τμήμα του Φ.Π.Α και ένα όπου περιλαμβάνει
μόνο το κείμενο χωρίς υπογραφές  .
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Αφού ολοκληρωθεί η αίτηση πραγματοποιείται  και προέγκριση της νέας
επωνυμίας , για τις δυο αυτές πράξεις προκύπτουν παράβολα αξίας 20 Ε για την
διεκπεραίωση  των αιτημάτων από την υπηρεσία .

Με την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας και με την πάροδο ενός μηνός
παρουσιάζεται στο Γ.ΕΜ.Η ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας η
εξουσιοδοτημένος εξ αυτού και υποβάλει υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το
γνήσιο της υπογραφής ότι κατά την διάρκεια του διαστήματος αυτού δεν
παρουσιάστηκαν έγγραφες αντιρρήσεις από δανειστές της εταιρείας  .

Τέλος σε διάστημα δέκα ημερών καταχωρείται και δημοσιεύεται ανακοίνωση της
τροποποίησης και του νέου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.Μ.Η .

Ύστερα και αφού διεκπεραιώθηκαν οι αιτήσεις από το Γ.ΕΜ.Η πραγματοποιείται η
δήλωση της μεταβολής στην  αρμόδια Δ.Ο.Υ  . Για την μεταβολή αυτή ορίζεται από
τον Επόπτη Ελέγχου αρμόδιος ελεγκτής οπού θα ελέγξει το φάκελο και θα
αποφανθεί αν θα χρειαστεί αυτοψία του χώρου ή όχι , εν συνεχεία δηλώνεται η
μεταβολή στο τμήμα του μητρώου όπου υποβάλλεται  μια σειρά από
δικαιολογητικά : αντίγραφο του καταστατικού , ανακοίνωση Γ.Ε.Μ.Η , ταυτότητες
των μελών , αποδεικτικό εγγραφής αυτών στον Ο.Α.Ε.Ε , μισθωτήριο της έδρας με
νέα επωνυμία καθώς επίσης και τα έντυπα Μ3 και Μ8 της υπηρεσίας .

Η προθεσμία δήλωσης της μεταβολής μετά την ανακοίνωση από το Γ.Ε.Μ.Η
ανέρχεται σε δέκα ημέρες .

Η Δ.Ο.Υ πραγματοποιεί την μεταβολή και μετεγγράφει την εταιρεία στην Δ.Ο.Υ
ΑΝΩΝΎΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ .

Η εταιρεία εγγράφεται επίσης στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών  , ακόμη θα πρέπει
να ενημερωθούν οι ασφαλιστικοί φορείς , ο Ο.Α.Ε.Ε όσoν αφορά τους μετόχους
όπου θα πρέπει να ενημερώσουν τον προσωπικό τους φάκελο στην υπηρεσία
διαγραφή της παλαιάς δραστηριότητας και έναρξη της νέας με την υποβολή των
δικαιολογητικών μετατροπής της εταιρείας , την ανακοίνωση στο Γ.ΕΜ.Η , το νέο
κωδικοποιημένο καταστατικό και την μεταβολή της εφορίας .

Αν η εταιρεία απασχολεί προσωπικό  και κατέχει αριθμό μητρώου εργοδότη θα
πρέπει να ανανεωθεί και ο φάκελος της εταιρείας στο Ι.Κ.Α με την συμπλήρωση των
εντύπων της υπηρεσίας και την προσκόμιση της Ανακοίνωσης Γ.ΕΜ.Η και του νέου
κωδικοποιημένου καταστατικού .
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Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Ν. 2166/93 είναι πιο
«αποτελεσματικός και παραγωγικός» στις εργασίες μετατροπής μιας Εταιρείας
Ομόρρυθμής σε Ανώνυμη, από ότι είναι ο Ν. 1297.72.

Παρακάτω παραθέτουμε συγκριτικό πίνακα των δύο βασικών νόμων μετατροπής
εταιρειών απο τον οποίο συνάγεται το ανωτέρω συμπέρασμα.

Ν. 1297/72 Ν.2166/93
Προβλέπεται η μετατροπή και η
συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε
νομικής μορφής σε Α.Ε ή Ε.Π.Ε., εκτός
Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. η συγχώνευση, ειδικά
βιομηχανικών ή βιοτεχνικών
επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής
μορφής, εκτός Α.Ε. σε βιομηχανική ή
βιοτεχνική Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε και η
εισφορά κλάδου ή κλάδων από
λειτουργούσα επιχείρηση, τόσο σε
λειτουργούσα, όσο και σε συνιστώμενη
Α.Ε

Προβλέπεται η μετατροπή και η
συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε
νομικής μορφής σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., με την
προϋπόθεση ότι στη συγχώνευση με
απορρόφηση πρέπει η απορροφούσα
Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. να προϋπάρχει,
προβλέπεται η διάσπαση, μόνο Α.Ε.
καθως επίσης και η εισφορά κλάδου ή
κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση σε
λειτουργούσα, μόνο Α.Ε. Επίσης,
σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1171/2002 , είναι
επιτρεπτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν.2166/93, τόσο η εισφορά κλάδου ή
τμήματος σε λειτουργούσα Α.Ε., όσο και
η εισφορά κλάδου ή τμήματος, επίσης, σε
λειτουργούσα Α.Ε., που προήλθαν από
μετατροπή Ε.Π.Ε. ή προσωπικής
εταιρείας

Δεν είναι δυνατή η μετατροπή και η
συγχώνευση ημεδαπών επιχειρήσεων με
αλλοδαπή

Είναι δυνατή η μετατροπή και η
συγχώνευση σε ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
υποκαταστημάτων αλλοδαπών Α.Ε. ή
Ε.Π.Ε., που είναι εγκατεστημένα στην
ημεδαπή.

Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο
την κατασκευή και εκμετάλλευση
ακινήτων, δηλαδή, οι οικοδομικές και οι
κτηματικές (αντίθετα, οι τεχνικές
επιχειρήσεις υπάγονται στο νόμο αυτό),
δεν μπορούν να μετασχηματιστούν
σύμφωνα με το νόμο αυτό. Κρίσιμο είναι

Επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο
την κατασκευή και εκμετάλλευση
ακινήτων, δηλαδή, οι οικοδομικές και οι
κτηματικές (αντίθετα, οι τεχνικές
επιχειρήσεις υπάγονται στο νόμο αυτό),
δεν μπορούν να μετασχηματιστούν
σύμφωνα με το νόμο αυτό. Κρίσιμο είναι
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το αντικείμενο εργασιών, όχι της
συγχωνευμένης, αλλά της νέας
επιχείρησης. (Σ.τ.Ε.317/2000)

το αντικείμενο εργασιών, όχι της
συγχωνευμένης, αλλά της νέας
επιχείρησης. (Σ.τ.Ε.317/2000)

Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις
μπορούν να τηρούν λογιστικά βιβλία
οποιασδήποτε κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
(Π.Δ.186/1992) και επιπλέον, δεν
απαιτείται να έχουν συντάξει
προηγουμένως οικονομικές καταστάσεις

Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις
πρέπει να τηρούν απαραίτητα, είτε
προαιρετικά, είτε υποχρεωτικά, λογιστικά
βιβλία τρίτης κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.
(Π.Δ.186/1992) και επιπλέον να έχουν
καταρτίσει, τουλάχιστο, μια φορά,
οικονομικές καταστάσεις για
δωδεκάμηνη ή υπερδωδεκάμηνη χρήση.
Πάντως, ο πρώτος ισολογισμός δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ισολογισμός μετασχηματισμού
(Εγκύκλιος 1028925/1995).

Το κατώτατο εταιρικό κεφάλαιο της
προερχόμενης Α.Ε. από μετατροπή,
συγχώνευση ή εισφορά κλάδου, πρέπει
να ανέρχεται σε 300.000,00€, της δε
προερχόμενης Ε.Π.Ε. από μετατροπή ή
συγχώνευση το ύψος κεφαλαίου είναι
ελεύθερο μετά την τροποποίηση του
4156/2013 (2013-05-31)

Το κατώτατο εταιρικό κεφάλαιο της
προερχόμενης Α.Ε. από μετατροπή.
συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά
κλάδου, πρέπει να ανέρχεται σε ευρώ
300.000,00€, ενώ της προερχόμενης
Ε.Π.Ε. από μετατροπή ή συγχώνευση το
ύψος κεφαλαίου είναι ελεύθερο μετά την
τροποποίηση του 4156/2013 (2013-05-
31)

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του
Ν.2954/2001. αλλά και την
ΠΟΛ.1056/2002, δεν επιβάλλεται φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίου στην
προκύπτουσα υπεραξία. Ο φόρος αυτός,
επιβάλλεται μόνο στην περίπτωση που
συντελείται συγκέντρωση κεφαλαίων,
δηλαδή, εφόσον γίνεται εισφορά
περιουσιακού στοιχείου.

δεν επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης
κεφαλαίου (ποσοστό 1%), εκτός αν για
τις ανάγκες του νόμου αυτού απαιτηθεί
αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου.
Εντούτοις, όμως, οφείλεται τέτοιος
φόρος, σε περίπτωση διάσπασης Α.Ε.,
επειδή δεν είναι δυνατό να εφαρμοστούν
αναλογικά και στη διάσπαση, τα όσα
ισχύουν για τη μετατροπή ή τη
συγχώνευση σχετικά με το φόρο
συγκέντρωσης κεφαλαίου, αφού η πράξη
της διάσπασης δεν περιλαμβάνεται
μεταξύ των αναφερόμενων στο άρθρο 18
του Ν.1676/1986. Σύμφωνα με το άρθρο
5 του Ν.2954/2001, αλλά και την υπ’
αριθμό ΠΟΛ.1056/2002, φόρος
συγκέντρωσης κεφαλαίου επιβάλλεται
μόνο στην περίπτωση που συντελείται
συγκέντρωση κεφαλαίων, δηλαδή,
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εφόσον γίνεται εισφορά περιουσιακού
στοιχείου ή συγχωνεύεται πρόσωπο που
δεν ήταν υποκείμενο σε φόρο
συγκέντρωσης

Απαιτείται εκτίμηση της περιουσίας των
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, η
οποία διενεργείται από την επιτροπή του
άρθρου 9 του Ν.2190/1920, που αποτιμά
σε πραγματικές αξίες και για το λόγο
αυτό, προκύπτει συνήθως, υπεραξία

Απαιτείται διαπίστωση της περιουσίας
των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων
σε λογιστικές αξίες, όπως αυτές
εμφανίζονται στα βιβλία τους, η οποία
διενεργείται, είτε από το Σώμα Ορκωτών
Ελεγκτών Λογιστών, είτε από τη Δ.Ο.Υ.
είτε και από την επιτροπή του άρθρου 9
του Ν.2190/1920 και για το λόγο αυτό,
δεν προκύπτει υπεραξία.

Η υπεραξία θεωρείται εισόδημα από
εμπορικές επιχειρήσεις, φορολογούμενο
κατά τις γενικές διατάξεις της
φορολογίας εισοδήματος όπως αυτός
ισχύει σήμερα μετά και την τελευταία
του κωδικοποίηση με τον Ν.4272/2014).
Όμως, η επιβολή του φόρου αυτού,
αναστέλλεται μέχρι το χρόνο διάλυσης
της προερχόμενης, από μετατροπή ή
συγχώνευση επιχείρησης οπότε κι
απαιτείται η υπεραξία να εμφανίζεται
στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης σε
ιδιαίτερους λογαριασμούς τάξης.

Δεν τίθεται θέμα φορολογίας της
υπεραξίας, αφού άλλωστε, δεν προκύπτει
τέτοια υπεραξία

Παρέχεται απαλλαγή από κάθε φόρο,
τέλος εισφορά και δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου
συμπεριλαμβανομένου και του φόρου

Παρέχεται απαλλαγή από κάθε φόρο,
τέλος εισφορά και δικαίωμα υπέρ του
Δημοσίου ή τρίτου,
συμπεριλαμβανομένου και του φόρου
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μεταβίβασης ακινήτων, σχετικά με την
εισφορά και μεταβίβαση όλων των
περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή και των
κινητών (π.χ. φόρος μεταβίβασης
αυτοκινήτων), τη σύμβαση σύστασης της
νέας επιχείρησης, τη μεταγραφή κ.λ.π.,
με την προϋπόθεση, όμως, ότι η νέα
εταιρεία δεν θα διαλυθεί πριν την πάροδο
πενταετίας από τη σύσταση ή τη
συγχώνευση της.

μεταβίβασης ακινήτων, χωρίς μάλιστα να
απαιτούνται οι προϋποθέσεις που
προβλέπονται από το Ν.Δ. 1297/1972. Η
απαλλαγή αυτή αφορά την εισφορά και
μεταβίβαση όλων των περιουσιακών
στοιχείων, δηλαδή και των κινητών .(π.χ.
φόρος μεταβίβασης αυτοκινήτων), τη
σύμβαση σύστασης της νέας επιχείρησης,
τη μεταγραφή κ.λ,π.

Ειδικά, για την απαλλαγή από το φόρο
μεταβίβασης ακινήτων, απαιτούνται,
επιπλέον και οι ακόλουθες προϋποθέσεις
: 1) τα ακίνητα να ανήκουν κατά
κυριότητα στη μετατρεπόμενη ή
συγχωνευμένη επιχείρηση και να
χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της,
τουλάχιστο, για μια πενταετία από τη
συγχώνευση ή τη μετατροπή, και 2) τα
ακίνητα, που εισφέρθηκαν στη
μετατρεπόμενη ή συγχωνευμένη
επιχείρηση, να είχαν χρησιμοποιηθεί για
τις ανάγκες της εισφέρουσας αυτά
επιχείρησης, τουλάχιστο, για μια
πενταετία πριν από τη μετατροπή ή τη
συγχώνευση.

Πάντως, παρότι δεν οφείλεται φόρος
μεταβίβασης ακινήτων ή κινητών
περιουσιακών στοιχείων, θα πρέπει να
υποβληθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. σχετική
δήλωση. Η απαλλαγή από το φόρο
μεταβίβασης ακινήτων, δεν παρέχεται
στην περίπτωση που τα ακίνητα
εισφέρονται για κάλυψη του
απαιτούμενου εταιρικού κεφαλαίου από
τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα
(αντίθετα παρέχεται η απαλλαγή αυτή, αν
τα ακίνητα εισφέρονται από τους
παλαιούς εταίρους ή μετόχους) που θα
μετέχουν στη νέα εταιρεία.

Οι μετοχές της προερχόμενης Α.Ε., από
μετατροπή, συγχώνευση ή εισφορά
κλάδου, με εξαίρεση της συγχώνευση
μεταξύ Α.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να
είναι στο σύνολο τους ονομαστικές και
μη μεταβιβάσιμες σε ποσοστό 75% του
συνολικού αριθμού τους. για μια
πενταετία από το χρόνο του
μετασχηματισμού. Το μη μεταβιβάσιμο
σε ποσοστό 75%, ισχύει και για τα
εταιρικά μερίδια της Ε.Π.Ε. Αν δεν
τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές,
αίρονται όλες οι φορολογικές απαλλαγές

Η εταιρεία, που προέρχεται από
μετατροπή, συγχώνευση ή διάσπαση,
μπορεί κατά τη βούληση της, να έχει
ελεύθερα μεταβιβάσιμα εταιρικά μερίδια
ή ανάλογα, μεταβιβάσιμες ανώνυμες ή
ονομαστικές μετοχές, εκτός αν η
ονομαστικοποίηση των μετοχών
επιβάλλεται από διατάξεις του νόμου
αυτού ή άλλων νόμων.

Δεν παρέχεται η ευχέρεια σχηματισμού
αφορολόγητων αποθεματικών ως κίνητρο
για τη μετατροπή, τη συγχώνευση ή τη
διάσπαση, αλλά ούτε και οποιοδήποτε

Δεν παρέχεται η ευχέρεια σχηματισμού
αφορολόγητων αποθεματικών ως κίνητρο
για τη μετατροπή, τη συγχώνευση ή τη
διάσπαση, αλλά ούτε και οποιοδήποτε
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άλλο φορολογικό κίνητρο άλλο φορολογικό κίνητρο

Το αποτέλεσμα που προκύπτει από όλες
τις πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται
από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις
κατά το μεταβατικό στάδιο, δηλαδή, από
την ημερομηνία σύνταξης του
ισολογισμού μετασχηματισμού, μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της
μετατροπής συγχώνευσης ή απόσχισης
κλάδου, θεωρείται ότι ανήκει, από
φορολογική άποψη, στη μετατρεπόμενη,
συγχωνευμένη (δηλαδή, στις πριν από το
μετασχηματισμό, επιχειρήσεις), ενώ από
λογιστική άποψη παρέχεται η ευχέρεια το
αποτέλεσμα αυτό, να θεωρηθεί ότι
ανήκει στην από το μετασχηματισμό
προερχόμενη νέα εταιρεία, είτε στην πριν
από το μετασχηματισμό επιχείρηση.

Το αποτέλεσμα, που προκύπτει από όλες
τις πράξεις, οι οποίες πραγματοποιούνται
από τις μετασχημάτιζαμενες επιχειρήσεις,
κατά το μεταβατικό στάδιο, δηλαδή, από
την ημερομηνία σύνταξης του
ισολογισμού μετασχηματισμού, μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της
μετατροπής, συγχώνευσης, από
λογιστική και φορολογική άποψη, ότι
ανήκει στη νέα εταιρεία, που προέρχεται
από το μετασχηματισμό. Συνεπώς, όλες
οι πράξεις του μεταβατικού σταδίου
γίνονται για λογαριασμό της νέας
εταιρείας, μεταφερόμενες με
συγκεντρωτική εγγραφή στο λογιστικά
βιβλία. Εννοείται ότι, πριν από τη
μεταφορά αυτή, θα προηγηθεί η
καταχώρηση (στα βιβλία της νέας
εταιρείας) αυτούσιος ο ισολογισμός
μετασχηματισμού, ως ισολογισμός
έναρξης της νέας εταιρείας

Τα αφορολόγητα αποθεματικά των
αναπτυξιακών νόμων που έχουν
σχηματιστεί από τη μετατρεπόμενη ή
συγχωνευμένη εταιρεία, εφόσον
μεταφέρονται σε λογαριασμό
αποθεματικών στην προερχόμενη από τη
μετατροπή ή συγχώνευση επιχείρηση, δεν
υπάγονται σε φορολογία κατά το χρόνο
της μετατροπής ή της συγχώνευσης.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά των
αναπτυξιακών νόμων, που έχουν
σχηματιστεί από τη μετατρεπόμενη,
συγχωνευμένη ή διασπώμενη εταιρεία,
εφόσον μεταφέρονται σε λογαριασμό
αποθεματικών στην προερχόμενη από τη
μετατροπή συγχώνευση ή διάσπαση
επιχείρηση, δεν υπάγονται σε φορολογία
κατά το χρόνο της μετατροπής ή της
συγχώνευσης.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά από μη
διανεμόμενα κέρδη, που σχηματίστηκαν
από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις,
εφόσον μεταφέρονται αυτούσια στη νέα
εταιρεία , δεν υπάγονται σε φορολογία
κατά το χρόνο της μετατροπής ή της
συγχώνευσης.

Τα αφορολόγητα αποθεματικά από μη
διανεμόμενα κέρδη, που σχηματίστηκαν
από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις,
εφόσον μεταφέρονται αυτούσια στη νέα
εταιρεία, δεν υπάγονται σε φορολογία
κατά το χρόνο του μετασχηματισμού

Η ζημιά που εμφανίζεται στο παθητικό
των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων,
δεν είναι δυνατό να μεταφερθεί στην νέα
εταιρεία αφού αυτή, κατά την εκτίμηση

Κατά το μετασχηματισμό επιχειρήσεων
με βάση τις διατάξεις των άρθρων 1 , 2 ,
3 , 4 και 5 του Ν. 2166/1993. ή της
παραγράφου 5 του Άρθρου 16 του Ν.
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της περιουσίας των μετασχηματιζόμενων
επιχειρήσεων θα συνυπολογιστεί
μειωτικά στον προσδιορισμό της
καθαρής θέσης που κεφαλαιοποιείται.
Όσον αφορά την ζημιά της μεταβατικής
περιόδου, αυτή ανήκει στη
μετασχηματιζόμενη εταιρεία και θα
πρέπει, κανονικά, να καταβληθεί από
τους εταίρους ή ανάλογα τους μετόχους
της εταιρείας αυτής, αφού τελικά, αυτούς
βαρύνει και επιπλέον για να μην
υποχρεωθεί η νέα εταιρεία σε μείωση του
εταιρικού κεφαλαίου της.

2515/1997, η μεταφερόμενη στον
ισολογισμό της νέας εταιρείας ζημία, και
κατά το ποσό που τυχόν δεν
συμψηφίζεται με κέρδη υφιστάμενα κατά
το μετασχηματισμό, συμψηφίζεται με τα
προκύπτοντα κέρδη αυτής των επόμενων
δύο (2) χρήσεων, μόνο κατά το μέρος
που αναγνωρίζεται φορολογικώς,
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί
φορολογίας του εισοδήματος (άρθρο 9
παρ.5 Ν.3522/2006)

.
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