
 
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
 

∆ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ  
ΣΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
 
 

Βασίλειος Π. Ευθυµιάδης 
 
 
 

∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
«Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη: 
Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

 
 
 
 

Επιβλέπων Καθηγητής 
Θωµάς Γ. Χατζηγάγιος 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 

Υποβλήθηκε ως απαιτούµενο για την απόκτηση του µεταπτυχιακού διπλώµατος 
ειδίκευσης στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη Επιχειρήσεων 

  
 

 
Θεσσαλονίκη 

Φεβρουάριος 2010 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΣΥΝΟΨΗ….……………………………………….……………………..…..….... 

 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     -  Αιτιολόγηση του Ερευνητικού Θέµατος και Κύριοι Στόχοι της Εργασίας …. 

     -  ∆ιάρθρωση της Εργασίας …………………………………………………….  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο   Είδη Εταιριών  
1.1  Έννοια και Χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρίας..………..………… 

1.1.1 Σύσταση ……………………………..………………………..……… 

1.1.2 ∆ιατυπώσεις Ίδρυσης και Μεταβολής …………………………..…… 

1.1.3 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων …………….…………… 

1.1.4 Λύση .……………….……………………………….……………..… 

1.1.5 Εκκαθάριση.……………….………………………………………..… 

1.2  Έννοια και Χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρίας..………………… 

1.2.1 Σύσταση ………….…………………………………………….……… 

1.2.2 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων ……………….………… 

1.2.3 ∆ιανοµή Αποτελεσµάτων Χρήσης ……….…………………………… 

1.3  Έννοια και Χαρακτηριστικά της Κατά Μετοχές Ετερόρρυθµης Εταιρίας … 

1.4  Έννοια και Χαρακτηριστικά της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης .…..…  

1.4.1  Σύσταση ………………………………………………………..……  

1.4.2 Εταιρικό Κεφάλαιο και Εισφορές ….………………………………… 

1.4.3 ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων …………….……………  

1.4.4 Όργανα …………….……………….………………………………… 

1.4.5 ∆ιανοµή Αποτελεσµάτων Χρήσης ……….……………………………   

1.4.6 Λύση ……………..………………………………………….……..…  

1.4.7 Εκκαθάριση ……………………..………………………….……..…  

1.5 Έννοια της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης ……………    

1.6 Έννοια και Χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρίας …………….…..…… 

1.6.1 Σύσταση ………..………………….…………………………..……… 

1.6.2 Μετοχικό Κεφάλαιο και Εισφορές .…………………………...……… 

1.6.3 Όργανα …………..………………….………………………………… 

1.6.4 Αποθεµατικά ……….……………….……………………….…..…… 

1.6.5 ∆ιάθεση των Κερδών ……….………………………………..……… 

1.6.6 Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου ……………………………… 

1.6.7 Λύση  ………………………………………………………………… 

1.6.8 Εκκαθάριση ………………………….………………………………. 

 

05 

 

 

06 

08 

 

 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

16 

17 

18 

18 

19 

21 

22 

23 

27 

27 

27 

28 

29 

29 

33 

35 

41 

42 

43 

45 

46 

 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

3 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο   Φορολόγηση Εταιριών 
2.1 Ορισµοί και Θεωρίες  .……………………….…….……....………….……... 

2.2 Ιστορικά Στοιχεία …………..….......................……….……… ....…....….…. 

2.3 Θεµελιώδεις Αρχές ……………………………….……………….....…........ 

2.4 Νοµικό Πλαίσιο για τη Φορολόγηση Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ..… 

2.4.1 Φορολόγηση κατά τη Λειτουργία ……………………….…………..…  

2.5 Νοµικό Πλαίσιο για τη Φορολόγηση Εταιριών στο Ελληνικό ∆ίκαιο …….... 

2.5.1 Φορολόγηση κατά τη Σύσταση …….………………………………..… 

2.5.2 Φορολόγηση κατά τη Λειτουργία ….………………………………..…   

2.5.2.1 Προσωπική Εταιρία ……….……..…..….…………………..… 

2.5.2.2 Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης ……….…………………..… 

2.5.2.3 Ανώνυµη Εταιρία  ….……………………………………….… 

2.5.2.4 Σύγκριση Φορολογίας Ανάλογα µε τον Εταιρικό Τύπο ………  

2.5.2.5 Συµπεράσµατα για τη Φορολόγηση Ανάλογα µε τον Τύπο ….. 

2.6 Φοροδιαφυγή και Φοροκλοπή ………………………………………….…... 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο   Συγχώνευση Επιχειρήσεων 
3.1 Ορισµοί………….…..………..….................................................................... 

3.2 Λόγοι  που Οδηγούν σε Συγχώνευση ….…………………………….…….… 

3.3 Είδη Εταιρικής Ολοκλήρωσης …………………………………….…………   

3.4 Ιστορικά Στοιχεία.......................……….…………..……………….……...... 

3.4.1 Στοιχεία από την Παγκόσµια Οικονοµία …….……………………..…. 

3.4.2 Στοιχεία από την Ελληνική Οικονοµία …………………….………..… 

3.5 Νοµικό Πλαίσιο για τη Συγχώνευση Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

3.5.1 Αρµόδιο Όργανο για τον Έλεγχο των Συγχωνεύσεων ………………... 

3.5.2 Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τον Έλεγχο των Συγχωνεύσεων ……….....  

3.6 Νοµικό Πλαίσιο για τη Συγχώνευση Επιχειρήσεων στο Ελληνικό ∆ίκαιο .… 

3.7 «Κατά Κυριολεξία» Συγχώνευση …..…………………………………….… 

3.7.1 Συγχώνευση Μεταξύ Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης …………..… 

3.7.1.1 Εκτίµηση Αξίας των Εισφερόµενων Περιουσιακών Στοιχείων..  

3.7.1.2 Συνελεύσεις των Εταίρων και Προστασία Πιστωτών …….….. 

3.7.1.3 Ολοκλήρωση της ∆ιαδικασίας ….…………………………..… 

3.7.2 Συγχώνευση Μεταξύ Ανωνύµων Εταιριών …..….………………….… 

3.7.2.1 Σύνταξη Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και Έκθεσης ∆.Σ .... 

3.7.2.2 Προστασία Πιστωτών ………………………………………..… 

3.7.2.3 Εκτίµηση Αξίας των Εισφερόµενων Περιουσιακών Στοιχείων .. 

3.7.2.4 Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων ……………………………… 

3.7.2.5 Ολοκλήρωση της ∆ιαδικασίας ……………………………..….. 

3.8 «Καταχρηστική» Συγχώνευση …….…………………….……………..…..… 

 

 

48 

50 

52 

53 

54 

57 

57 

59 

59 

60 

61 

62 

67 

67 

 

 

69 

70 

71 

72 

73 

75 

77 

79 

80 

82 

85 

85 

86 

86 

87 

88 

88 

90 

91 

92 

92 

94 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο   Αναπτυξιακά Κίνητρα 
4.1 Εισαγωγή.………………….…..…………………………………….……….... 

4.2 Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297/1972 ….…….……….………….……….…….… 

4.2.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα  ………….…….... 

4.2.2 Φορολογικά Ευεργετήµατα …………………………………………..… 

 4.3 Νόµος 2166/1993 ……………………………………………………….…… 

4.3.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο  …………………………………... 

4.3.2 Φορολογικά Ευεργετήµατα ……………………….…………….……… 

4.4 Νόµος 3296/2004 …………………………………………………………..… 

4.4.1 Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο  ………………………………….. 

4.4.2 Φορολογικά Ευεργετήµατα ………………………………………..…… 

4.5 Οµοιότητες και ∆ιαφορές των ∆ιατάξεων των Νοµοθετηµάτων ………….… 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
      -  Συµπεράσµατα και Συµβολή στη ∆ιερεύνηση του Προβλήµατος  ………... 

      -  Προτάσεις για Περαιτέρω ∆ιερεύνηση ….…………………………………. 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ…….………………………………………..…....... 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

-  Σχεδιάγραµµα 1.:  ∆ιαδικασίες Σύστασης Ο.Ε. – Ε.Ε. ……………….…… 
-  Σχεδιάγραµµα 2.:  ∆ιαδικασίες Σύστασης Ε.Π.Ε. …….…………..……..... 
-  Σχεδιάγραµµα 3.:  ∆ιαδικασίες Σύστασης Α.Ε. …………………..…..…... 

 

 

 

 

 

  

 

95 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

100 

101 

102 

104 

 

 

105 

106 

 

107 

 

 

112 

113 

114 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

5 

ΣΥΝΟΨΗ 

 

 Στην παρούσα διπλωµατική εργασία, παρουσιάζονται τα νοµικά πρόσωπα του 

Εµπορικού Νόµου, το σύστηµα φορολόγησης τους, οι λόγοι και οι τρόποι συγχώνευσης 

τους καθώς και τα κίνητρα που τους παρέχονται από το κράτος για το σκοπό αυτό.  Για 

την επίτευξη των στόχων της εργασίας µε όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο, 

πραγµατοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα (desk research). 

Ο βασικός λόγος που οδηγεί τις επιχειρήσεις σε συγχώνευση, είναι η δηµιουργία 

και η αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών, οι οποίες έχουν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 

οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος.  Έτσι, επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας 

και  της ανταγωνιστικότητας τους και παράλληλα η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  Για 

να ενθαρρύνει η Πολιτεία τη συγχώνευση των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει 

προχωρήσει στην έκδοση νοµοθετηµάτων, όπως το Ν.∆. 1297/1972, το Ν. 2166/1993 και 

το Ν. 3296/2004, µε τα οποία παρέχει φορολογικά ευεργετήµατα στις επιχειρήσεις που 

εµπλέκονται σε συγχώνευση.  

Η πραγµατοποίηση µιας ριζικής φορολογικής µεταρρύθµισης αποτελεί ζωτική 

ανάγκη για την ελληνική οικονοµία, επειδή θα ήταν εφικτό µε τον τρόπο αυτό, να 

προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και να δηµιουργηθούν σταθεροί 

ρυθµοί ανάπτυξης της.  Η συγκεκριµένη µεταρρύθµιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς 

διαπιστώνεται ότι µε το υφιστάµενο σύστηµα, οι προσωπικές  εταιρίες ευνοούνται 

φορολογικά έναντι των κεφαλαιουχικών, κατάσταση που λειτουργεί ως αντικίνητρο στη 

δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων.  

Πολλές χώρες προσπαθούν ενεργά να προσελκύσουν επενδύσεις µέσω της 

αναδιάρθρωσης των οικονοµιών τους.  Το νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας. Οι 

επιχειρήσεις συµµετέχουν στον στίβο ενός σκληρού διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού, 

για την κατάκτηση νέων αγορών. Στην προσπάθεια τους να διατηρήσουν ή και να 

βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, είναι υποχρεωµένες να επιλέξουν το 

φιλικότερο προς αυτές περιβάλλον λειτουργίας.  

Συνεπώς, για την ελληνική οικονοµία η µεταβολή στη φορολογία εισοδήµατος των 

νοµικών προσώπων, αν και κρίνεται απαραίτητη, δεν είναι αρκετή για να συµβάλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, αλλά απαιτείται ταυτόχρονα η αντιµετώπιση των βαθέων 

διαρθρωτικών προβληµάτων της οικονοµίας.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

∆εν υπάρχει ένας και µοναδικός ορισµός της έννοιας της οικονοµικής ανάπτυξης 

που µπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητικός.  Θα µπορούσε, όµως, να δοθεί ένας συνοπτικός 

ως εξής:  Η οικονοµική ανάπτυξη είναι όρος της µακροοικονοµίας, ο οποίος αναφέρεται 

στην αύξηση της δυνατότητας ικανοποίησης των ατοµικών και κοινωνικών αναγκών µε 

την πάροδο του χρόνου, στο εσωτερικό µιας οικονοµίας. 

Σχετίζεται στενά µε τον όρο οικονοµική µεγέθυνση και συνήθως οι δυο όροι 

χρησιµοποιούνται εναλλάξ.  Η οικονοµική µεγέθυνση, όµως, είναι µια αυστηρά ποσοτική 

έννοια, η οποία αναφέρεται στη µεταβολή του πραγµατικού Ακαθάριστου Εγχωρίου 

Προϊόντος µε την πάροδο του χρόνου.  Η βασική διαφορά των δυο εννοιών έγκειται στο 

ότι η οικονοµική µεγέθυνση αναφέρεται αποκλειστικά στο ποσοτικό ζήτηµα του Α.Ε.Π. 

και όχι στους συγκεκριµένους τρόπους µε τους οποίους αυτό παράγεται ή στις κοινωνικές 

και ατοµικές συνέπειες της αύξησης του1.   

 

Αιτιολόγηση του Ερευνητικού Θέµατος και Κύριοι Στόχοι της Εργασίας 

Στην κοινωνική ζωή, ιδιαίτερα µετά τη Βιοµηχανική Επανάσταση, δηµιουργούνται 

και αναπτύσσονται κοινωνικές µορφές, τέτοιες που προσδιορίζουν ακόµη και την ίδια την 

οργάνωση της κοινωνικής και οικονοµικής ζωής2.  Οι µορφές αυτές είναι ένα σύνολο 

προσώπων που αποτελούν αυτοτελείς οντότητες και επιδιώκουν σκοπούς, των οποίων η 

επίτευξη από µεµονωµένα πρόσωπα δεν θα ήταν εφικτή.  Στις οντότητες αυτές το 

Εµπορικό ∆ίκαιο προσδίδει νοµική προσωπικότητα και τις ονοµάζει νοµικά πρόσωπα. 

Τα νοµικά πρόσωπα διακρίνονται σε νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου και σε 

νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου.  Τα νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ∆ικαίου έχουν ως 

σκοπό να επιτελέσουν ορισµένη κρατική λειτουργία, ιδρύονται µε πράξη της Πολιτείας 

και λειτουργούν κάτω από κανόνες του ∆ηµοσίου ∆ικαίου.  Αντίθετα, τα νοµικά πρόσωπα 

                                                 
1 Diulio E. (2001), «Μακροοικονοµική Ανάλυση», Εκδόσεις Τζιόλα, σελ. 11. 
2 Καραγιώργος Θ. (2003), «Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία Εισοδήµατος», Εκδόσεις Γερµανός, σελ 11. 
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Ιδιωτικού ∆ικαίου επιδιώκουν την επίτευξη ιδιωτικών σκοπών και λειτουργούν κάτω από 

κανόνες του Ιδιωτικού ∆ικαίου.  ∆ηµοσίου ∆ικαίου νοµικά πρόσωπα είναι το κράτος, οι 

∆ήµοι, τα Πανεπιστήµια, οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές 

Υπηρεσίες, διάφορα επιστηµονικά σωµατεία και άλλοι οργανισµοί.  Ιδιωτικού δικαίου 

νοµικά πρόσωπα είναι το Σωµατείο, το Ίδρυµα, η Επιτροπή Εράνων και γενικά µη 

κερδοσκοπικά νοµικά πρόσωπα.  Υπάρχουν, όµως, και νοµικά πρόσωπα, τα οποία 

επιδιώκουν κερδοσκοπικούς σκοπούς και η λειτουργία τους ρυθµίζεται από τον Εµπορικό 

Νόµο.  Τέτοια νοµικά πρόσωπα είναι κυρίως η Ανώνυµη Εταιρεία, η Εταιρεία 

Περιορισµένης Ευθύνης, η Οµόρρυθµη και Ετερόρρυθµη Εταιρία, ο Συνεταιρισµός, η 

Συµπλοιοκτησία και η Συµµετοχική ή αφανής Εταιρεία. 

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η παρουσίαση των κυριότερων κερδοσκοπικών 

νοµικών προσώπων του Εµπορικού ∆ικαίου και η διερεύνηση - εντοπισµός των 

διαρθρωτικών αλλαγών στη σύσταση και στην πορεία ζωής τους, οι οποίες είναι δυνατόν 

να συµβάλουν στην ολοκλήρωση - µεγέθυνσή τους και ταυτόχρονα στην οικονοµική 

ανάπτυξη της χώρας.  Ο χαρακτηρισµός ενός νοµικού προσώπου ως κερδοσκοπικού ή µη3, 

ανεξάρτητα από το καταστατικό του, κρίνεται σε κάθε περίπτωση από τον αρµόδιο 

Προϊστάµενο ∆.Ο.Υ., επειδή εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά.  Οι εταιρίες του 

Εµπορικού ∆ικαίου διακρίνονται σε προσωπικές, στις οποίες η πορεία ζωής τους 

επηρεάζεται από τη ζωή των εταίρων και σε κεφαλαιουχικές, στις οποίες η πορεία ζωής 

τους είναι ανεξάρτητη από τη ζωή των εταίρων. 

 Οι επιχειρήσεις πολλές φορές προσαρµοζόµενες στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και 

στις νέες προκλήσεις και σε συνδυασµό µε την ταχύτητα των οικονοµικών συναλλαγών 

και της τεχνολογικής εξέλιξης, αναζητούν νέες µορφές λειτουργίας και ανάπτυξης, µέσω 

της αλλαγής νοµικού τύπου ή της συγχώνευσης τους µε άλλες επιχειρήσεις, µε στόχο να 

ανταποκριθούν στα ζητήµατα που προκύπτουν από την σύγχρονη τεχνικοοικονοµική 

εξέλιξη.  Έτσι, µε την παγκοσµιοποίηση έχουµε, πλέον, τον πόλεµο των συγχωνεύσεων 

µεγάλων εταιριών, των συνεργασιών µέσω εξαγορών ή ανταλλαγών µετοχών και των 

απορροφήσεων εταιριών από άλλες, µε αποτέλεσµα την έντονη συγκέντρωση τους. 

 Εκτός από τους οικονοµικούς λόγους, οι επιχειρήσεις µετατρέπουν ή µεταβάλλουν 

τη νοµική τους  µορφή και για λόγους φορολογικούς, νοµικούς και άλλους.  Ωστόσο, οι 

οικονοµικοί λόγοι αποτελούν τον καταλυτικό παράγοντα στη λήψη αποφάσεων για 

µετασχηµατισµό, από τα αρµόδια όργανα των επιχειρήσεων. 

                                                 
3 Άρθρο 2 του Π.∆. 186/92. 
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∆ιάρθρωση της Εργασίας 

 Η εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια, στα οποία παρουσιάζονται τα 

νοµικά πρόσωπα του Εµπορικού ∆ικαίου, η φορολόγηση τους, οι λόγοι και οι τρόποι 

συγχώνευσής τους, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα που παρέχονται από την Ελληνική 

Πολιτεία για αυτή.   

 Αναλυτικότερα, στο 1ο Κεφάλαιο παρουσιάζεται η πορεία ζωής των κυριότερων 

νοµικών προσώπων, η σύσταση και λειτουργία των οποίων προβλέπεται από το Εµπορικό 

∆ίκαιο.  Πιο συγκεκριµένα, γίνεται αναφορά στην Οµόρρυθµη Εταιρία, στην απλή και 

στην κατά µετοχές Ετερόρρυθµη Εταιρία,  στην Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης 

(Μονοπρόσωπη και µη) και στην Ανώνυµη Εταιρία (Μονοπρόσωπη και µη).    

 Στο 2ο Κεφάλαιο, γίνεται αναλυτική αναφορά στη φορολόγηση των παραπάνω 

νοµικών προσώπων, τόσο κατά τη σύσταση όσο και κατά τη λειτουργία τους, µε τη χρήση 

αριθµητικών παραδειγµάτων για πληρέστερη κατανόηση.    

Στη συνέχεια, στο 3ο Κεφάλαιο, παρουσιάζονται ορισµοί βασικών εννοιών, οι 

λόγοι, τα ιστορικά στοιχεία και τα είδη συγχώνευσης των επιχειρήσεων.  Επίσης, γίνεται 

αναφορά στο νοµικό πλαίσιο που ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα, καθώς 

και στη διαδικασία που ακολουθείται στην «κατά κυριολεξία» και στην «καταχρηστική» 

συγχώνευση.    

Τέλος, στο 4ο Κεφάλαιο, αναφέρονται τα νοµοθετήµατα που ισχύουν στην Ελλάδα, 

προκειµένου να ενθαρρυνθεί η συγχώνευση επιχειρήσεων.  Γίνεται αναλυτική παρουσίαση 

των προϋποθέσεων υπαγωγής και των φορολογικών ευεργετηµάτων που παρέχονται από  

το Ν.∆. 1297/1972, το Ν. 2166/1993 και το Ν. 3296/2004. 

 Για την επίτευξη των στόχων της εργασίας µε όσο το δυνατόν πληρέστερο τρόπο, 

πραγµατοποιήθηκε δευτερογενής έρευνα (desk research). Η δευτερογενής έρευνα, 

αποτελεί έρευνα µέσω ∆ιαδικτύου και αναζήτησης βιβλιογραφικών πηγών, δηλαδή, αφορά 

σε υπάρχοντα στοιχεία. Η παρούσα δευτερογενής έρευνα, βασίστηκε στη διερεύνηση, στη 

συλλογή και στην αποτίµηση του υφισταµένου υλικού, από δηµοσιευµένα στοιχεία των 

επιχειρήσεων µελέτης και το ∆ιαδίκτυο. 
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Κεφάλαιο 1ο     

ΕΙ∆Η ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 1.1.   Έννοια και  Χαρακτηριστικά της Οµόρρυθµης Εταιρίας 

Σύµφωνα µε τον Εµπορικό Κώδικα, «Οµόρρυθµος εταιρία είναι η συσταινόµενη 

µεταξύ δύο ή και πολλών, σκοπών εχόντων να συµπορεύονται υπό επωνυµίαν εταιρικήν»4.  

Κατά τον Σκαλίδη Λ. (1999), «Οµόρρυθµος εταιρία είναι η προσωπική εταιρεία µε νοµική 

προσωπικότητα, για τις υποχρεώσεις της οποίας ευθύνονται όλοι οι εταίροι άµεσα, 

απεριόριστα και σε ολόκληρο»5.  Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της οµόρρυθµης εταιρίας 

(Ο.Ε.) µε βάση τον ορισµό, είναι η εταιρική σύµβαση, η από κοινού εµπορία, η εταιρική 

επωνυµία και η προσωπική ευθύνη. 

Η Ο.Ε. ανήκει στις προσωπικές εταιρίες και διαφέρει από την ατοµική όσον αφορά 

την ιδιοκτησία.  Είναι ένωση δυο ή περισσότερων φυσικών προσώπων µε σκοπό την από 

κοινού εµπορία µε εταιρική επωνυµία και τα οποία ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά, 

απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρίας6. 

Με τη σύµβαση της εταιρίας δυο ή περισσότερα πρόσωπα επιδιώκουν κοινό σκοπό 

και ιδίως οικονοµικό.  Η σύµβαση αυτή συντάσσεται εγγράφως, µε ιδιωτικό ή δηµόσιο 

έγγραφο σε συµβολαιογράφο και αποτελεί το καταστατικό της εταιρίας.  Στο καταστατικό 

ορίζεται η έδρα καθώς και οι εισφορές οποιασδήποτε µορφής7.  Αν στο καταστατικό 

αναφέρεται µόνο το κεφάλαιο αλλά όχι το ποσοστό συµµετοχής του κάθε εταίρου, οι 

εταίροι υποχρεούνται να εισφέρουν το κεφάλαιο ισοµερώς8.  Το έγγραφο αυτό είναι 

αποδεικτικό και όχι συστατικό9, αφού ακόµη και αν δεν συνταχθεί, οι εταίροι στις µεταξύ 

τους σχέσεις µπορούν να αποδείξουν την ύπαρξη Ο.Ε. µε µάρτυρες, εφόσον υπάρχει αρχή 

                                                 
4 Άρθρο 20 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
5 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε΄ έκδοση, σελ. 375. 
6 Άρθρο 22 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
7 Άρθρα 741 και 742 του Αστικού Κώδικα. 
8 Άρθρο 742 του Αστικού Κώδικα. 
9 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 133. 
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έγγραφης απόδειξης, αλλιώς µε όρκο και οµολογία, ενώ οι τρίτοι µπορούν να 

επικαλεστούν σε κάθε περίπτωση µάρτυρες10.   

Η Ο.Ε. είναι εµπορική εταιρία και ασκεί εµπορικές πράξεις11.  Όταν επιδιώκει 

οικονοµικό σκοπό, αποκτά νοµική προσωπικότητα, εφόσον, η σύµβαση κατατεθεί εντός 

δέκα πέντε (15) ηµερών στη Γραµµατεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας και 

καταχωρηθεί στο βιβλίο δηµοσίευσης εταιριών12. 

Τελευταίο βασικό χαρακτηριστικό της Ο.Ε. αποτελεί η εταιρική επωνυµία.  

Αποτελείται από τα ονόµατα όλων των εταίρων, χωρίς άλλο πρόσθετο διακριτικό τίτλο.  

Σε περίπτωση µεγάλου πλήθους εταίρων, είναι δυνατόν αντί όλων των ονοµάτων, να 

υπάρχει το όνοµα του ενός και η σύντµηση «ΣΙΑ»13 για τους υπόλοιπους.  

 

 

  1.1.1.  Σύσταση  

Η σύσταση της Ο.Ε. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 20 και 42 του 

Εµπορικού Νόµου και των άρθρων 61, 63 και 741 του Αστικού Κώδικα.  Η εταιρία 

δηµιουργείται
14 µε έγγραφο, ιδιωτικό ή δηµόσιο από συµβολαιογράφο, το οποίο αποτελεί  

το καταστατικό της.  Συντάσσεται υποχρεωτικά από συµβολαιογράφο, όταν στις εισφορές 

των εταίρων συµπεριλαµβάνονται ακίνητα.  Στο καταστατικό περιέχονται απαραίτητα, τα 

εξής στοιχεία: 

� Το ονοµατεπώνυµο των εταίρων. 

� Η ιδιότητά τους. 

� Ο τόπος διαµονής τους. 

� Η εµπορική επωνυµία της εταιρίας. 

� Οι εταίροι που διορίστηκαν να διευθύνουν, να διοικούν και να υπογράφουν στο 

όνοµα της εταιρείας. 

� Το κεφάλαιο που καταβλήθηκε και η µερίδα κάθε εταίρου. 

� Η ηµεροµηνία έναρξης και παύσης της εταιρίας, ακόµη και αν η εταιρία είναι 

αορίστου χρόνου15.   

 

                                                 
10 Άρθρο 41 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
11 Άρθρο 19 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
12 Άρθρο 42 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
13 Άρθρο 21 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
14 Βλπ. Παράρτηµα (Σχεδιάγραµµα 1.). 
15 Άρθρο 43 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
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1.1.2.  ∆ιατυπώσεις Ίδρυσης και Μεταβολής 

Η έδρα της εταιρίας προκύπτει από το µισθωτήριο συµβόλαιο, το οποίο 

κατατίθεται προς θεώρηση στην αρµόδια ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.) της 

εταιρίας.  Το µισθωτήριο αυτό στη συνέχεια, υποβάλλεται στο επιµελητήριο καθώς και 

στους ασφαλιστικούς φορείς. 

Στη συνέχεια απαιτείται η πληρωµή του φόρου «συγκέντρωσης κεφαλαίου», ο 

οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου.  Όταν η εισφορά ενός εταίρου έχει τη 

µορφή της παροχής εργασίας, για τον υπολογισµό της αξίας της λαµβάνεται υπόψη το 

µερίδιο του εταίρου στα κέρδη και τις ζηµίες.  Όταν η εισφορά έχει τη µορφή δικαιώµατος 

χρήσης ενός παγίου, τότε ο φόρος ισούται µε το γινόµενο της αξίας του µισθώµατος του 

παγίου επί του χρόνου εισφοράς του.  Στην περίπτωση εισφοράς φήµης και πελατείας, 

εφαρµόζεται αυτοτελής φορολόγηση µε συντελεστή 20%.  Η πληρωµή γίνεται στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ. και αποδεικνύεται µε σχετικό θεωρηµένο τριπλότυπο πληρωµής.   

Κατόπιν, το καταστατικό µεταβιβάζεται στο επιµελητήριο για προεγγραφή και 

αµέσως µετά στο Πρωτοδικείο για δηµοσίευση.  Ακολουθεί η πληρωµή των τελών 

δικαιωµάτων, που ανέρχονται σε 0,5% επί του κεφαλαίου στο Ταµείο Συντάξεων Νοµικών 

και σε 1% στο Ταµείο Πρόνοιας ∆ικηγόρων, όταν είναι υποχρεωτική η παράσταση 

δικηγόρου (κεφάλαιο άνω των 2.200 €).  Για ποσά άνω των δέκα τεσσάρων χιλιάδων 

εξακοσίων εβδοµήντα τριών (14.673 €) ευρώ, τα τέλη για το Ταµείο Προνοίας ∆ικηγόρων 

ανέρχονται στο 0,5%.  Το καταστατικό δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στο Πρωτοδικείο κάθε 

νοµού, στον οποίο η εταιρία διαθέτει υποκατάστηµα16.  Μετά τη θεώρηση του 

καταστατικού, αντίγραφό του κατατίθεται στη ∆.Ο.Υ. µαζί µε τη δήλωση έναρξης 

άσκησης επιτηδευµατία, ώστε, να της χορηγηθεί Αριθµός Φορολογικού Μητρώου.   

Ο Νόµος 1089/1980 «Περί εµπορικών και βιοµηχανικών επιµελητηρίων», 

υποχρεώνει όλες τις οικονοµικές µονάδες στην αναγγελία έναρξης των εργασιών όπως και 

κάθε µεταβολή τους, εντός δύο (2) µηνών.  Η αναγγελία περιέχει ονοµατεπώνυµο, όνοµα 

πατρός, έτος και τόπο γέννησης, διεύθυνση κατοικίας των εταίρων καθώς και τη 

διεύθυνση της έδρας της εταιρίας.  Περιέχει επίσης την εµπορική επωνυµία, το διακριτικό 

τίτλο, τη χρονολογία έναρξης και τον κλάδο καθώς και το κεφάλαιο της.  Σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του ίδιου Νόµου, οι Γραµµατείς των Πρωτοδικείων και οι Νοµαρχίες έχουν την 

υποχρέωση να µη δέχονται την καταχώρηση στα βιβλία εταιριών και να µην θεωρούν τα 

συµφωνητικά, αν αυτά δεν έχουν εγκριθεί πριν από το αρµόδιο επιµελητήριο.   

                                                 
16 Άρθρο 42 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
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1.1.3. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων 

Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα να πληροφορείται αυτοπροσώπως για την πορεία των 

εταιρικών υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα καθώς και να καταρτίζει 

περίληψη της περιουσιακής κατάστασης της εταιρίας.  Το δικαίωµα αυτό αναφέρεται σε 

όλα τα  βιβλία και έγγραφα της εταιρίας, αφού η διάταξη αυτή προστατεύει τους εταίρους 

που δεν συµµετέχουν στη διοίκηση, διότι και αυτοί ευθύνονται προσωπικά µε την 

περιουσία τους για τις υποχρεώσεις της εταιρίας.  Η εταιρία διατηρεί το δικαίωµα να µην 

πληροφορήσει εκπρόσωπο εταίρου ακόµη και αν αυτός διαθέτει πληρεξούσιο, 

προκειµένου να προστατέψει τα συµφέροντά της. 

Η επιχειρηµατική αµοιβή έχει θεσπιστεί µε φορολογικές διατάξεις και είναι ένα 

θεωρητικό – πλασµατικό ποσό.  Καταβάλλεται σε έως τρεις εταίρους φυσικά πρόσωπα, οι 

οποίοι κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής, ως αντάλλαγµα της προσωπικής 

τους εργασίας και ανέρχεται στο ποσοστό του 50% των καθαρών κερδών της εταιρίας.  

Κάθε εταίρος δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή από µια µόνο εταιρία.  Σε περίπτωση που 

είναι µέτοχος σε περισσότερες από µία προσωπικές εταιρίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

Ν. 3296/2004 και της ΠΟΛ 1016/2005, λαµβάνει αµοιβή από εκείνη στην οποία του 

αναλογεί το ποσοτικά µεγαλύτερο ετήσιο κέρδος.  

Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων ανήκει σε όλους τους εταίρους από κοινού, 

οι αποφάσεις λαµβάνονται πλειοψηφικά και σε περίπτωση αµφιβολίας η πλειοψηφία 

υπολογίζεται µε βάση το συνολικό αριθµό των εταίρων.  ∆εν είναι σπάνιο όµως να έχει 

οριστεί διαχειριστής ή συγκεκριµένες πράξεις που αναφέρονται ρητά στο καταστατικό, να 

έχουν ανατεθεί σε ορισµένους εταίρους.  Αν η διαχείριση έχει ανατεθεί σε περισσότερους 

διαχειριστές, για τις αποφάσεις χρειάζεται η συναίνεση όλων των διαχειριστών.    

∆ιαχείριση που έχει ανατεθεί βάσει του καταστατικού σε έναν ή περισσότερους 

εταίρους, µπορεί να ανακληθεί για σπουδαίο λόγο.  Σπουδαίος λόγος θεωρείται η βαριά 

παράβαση καθηκόντων ή η ανικανότητα για τακτική διαχείριση.  Η ανάκληση γίνεται µε 

οµόφωνη απόφαση όλων των λοιπών εταίρων, εκτός αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία.  Η 

παραίτηση, αποτελεί δικαίωµα του διαχειριστή και σε περίπτωση που συµφωνήθηκε ότι 

αυτή δεν είναι εφικτή, η συµφωνία αυτή είναι άκυρη.  Επίσης, η παραίτηση πρέπει να 

δικαιολογείται, διότι, για τη χωρίς σπουδαίο λόγο παραίτηση και σε περίπτωση ζηµίας, οι 

λοιποί εταίροι έχουν το δικαίωνα να ζητήσουν ευθύνες από το διαχειριστή.  Τέλος, ο 

διαχειριστής δεν έχει δικαίωµα να αµειφθεί, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη συµφωνία. 
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Οι εισφορές των εταίρων είναι δυνατόν να έχουν τη µορφή µετρητών, υλικών ή 

άυλων περιουσιακών στοιχείων, ακόµη και της παροχής εργασίας.  Η αποτίµηση της αξίας 

των εισφορών που δεν έχουν την µορφή µετρητών, πραγµατοποιείται µε συµφωνία µεταξύ 

των εταίρων.  Οι εταίροι δεν έχουν υποχρέωση να αυξήσουν τις εισφορές τους σε 

περίπτωση που µειωθεί η καθαρή θέση της εταιρίας εξαιτίας ζηµιών.  Στην περίπτωση που 

ληφθεί απόφαση για αύξηση κεφαλαίου, απαιτείται τροποποίηση του καταστατικού όσον 

αφορά το ύψος του νέου κεφαλαίου και τα ποσοστά συµµετοχής των εταίρων.  Οι 

απαιτήσεις µεταξύ των εταίρων από την εταιρική σύµβαση δεν µεταβιβάζονται.  Έτσι 

εταιρικά δικαιώµατα δεν είναι δυνατόν να µεταβιβαστούν, ακόµη και αν συµφωνούν σε 

αυτό όλοι οι εταίροι. 

Οι εταίροι δεν έχουν την δυνατότητα να αποκλείσουν από τα κέρδη ή να 

απαλλάξουν κάποιον από τις ζηµιές και στην περίπτωση που υπάρχει τέτοια συµφωνία στο 

καταστατικό, αυτή είναι άκυρη17.  Η συµφωνία, όµως, η οποία προβλέπει ότι εταίρος που 

εισφέρει µόνο εργασία είναι δυνατόν να µην συµµετέχει στις ζηµίες, είναι ισχυρή18. 

Τέλος, σύµφωνα µε τον Σκαλίδη Λ. (1993), οποιοσδήποτε εταίρος έχει το δικαίωµα 

να αποχωρήσει από την εταιρία πριν την λύση και εκκαθάρισή της19.  Ο εταίρος που 

εξέρχεται, ευθύνεται για τις εταιρικές υποχρεώσεις που δηµιουργήθηκαν πριν την έξοδο 

του, εκτός αν υπάρχει δηµοσιευµένη συµφωνία «περί µη ευθύνης» του.  Ευθύνεται επίσης 

και για τις υποχρεώσεις που θα γεννηθούν µετά την έξοδό του, αν δεν τηρηθούν οι 

διατυπώσεις δηµοσιότητας.  Επίσης, εταίρος που εισέρχεται σε υφιστάµενη Ο.Ε., 

ευθύνεται σε ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις που είχε η εταιρία πριν την είσοδό του, 

αν και αυτό νοµικά θεωρείται µη επιεικές και λογικό.   

 

 

1.1.4. Λύση   

Εταιρία που έχει συσταθεί για ορισµένο χρόνο, λύεται µόλις φτάσει το πλήρωµα 

του χρόνου.  Στην περίπτωση αυτήν, η λύση γίνεται αυτόµατα και δεν απαιτείται η 

δηµοσίευση της, αν και οι εταίροι έχουν το δικαίωµα να συµφωνήσουν την παράταση του 

αρχικού χρόνου διάρκειας της εταιρίας.  Παρά ταύτα είναι δυνατόν να λυθεί µε καταγγελία 

πριν περάσει αυτός ο χρόνος διότι εταιρία που έχει αόριστη διάρκεια λύεται οποτεδήποτε 

                                                 
17 Την ακυρότητα µπορούν να επικαλεστούν οι λοιποί εταίροι, κατά διορθωτική ερµηνεία του άρθρου 764 
παρ. 1 του Αστικού Κώδικα. 

18 Άρθρο 764 παρ. 2 του Αστικού Κώδικα. 
19 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 178. 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

14 

µε καταγγελία οποιουδήποτε εταίρου.  Αν ο λόγος για τον οποίο καταγγέλθηκε η εταιρεία 

συνίσταται στο ότι κάποιος από τους εταίρους έχει παραβεί τις εταιρικές υποχρεώσεις του, 

ο εταίρος αυτός ενέχεται για την ζηµία που προκάλεσε η λύση της εταιρείας στους λοιπούς 

εταίρους. 

Άλλος λόγος λύσης της εταιρίας, είναι η πραγµατοποίηση του σκοπού της ή η 

περίπτωση που αυτός κατέστη ανέφικτος.  Λύνεται επίσης µε το θάνατο ενός εταίρου, αν 

και υπάρχει η δυνατότητα να συµφωνηθεί ότι η εταιρία θα συνεχίσει τη λειτουργία της, 

είτε µεταξύ των λοιπών εταίρων, είτε µεταξύ αυτών και των κληρονόµων του.  Η 

ανηλικότητα των κληρονόµων δεν παραβλάπτει το κύρος της συµφωνίας. 

Τέλος, η εταιρία λύνεται µε την κήρυξη σε πτώχευση κάποιου εταίρου, εκτός και 

αν συµφωνήθηκε ότι στην περίπτωση αυτήν, η εταιρία θα συνεχίσει τη λειτουργία της 

µεταξύ των υπολοίπων εταίρων. 

 

 

1.1.5.  Εκκαθάριση 

Η εταιρία µετά τη λύση της εξακολουθεί να λειτουργεί, εφόσον, το απαιτούν οι 

ανάγκες της εκκαθάρισης.  Με τη λύση της, παύει η εξουσία των διαχειριστών, εκτός και 

αν από το καταστατικό ορίζεται ο διαχειριστής και ως εκκαθαριστής.  Η εκκαθάριση είναι 

εφικτό να γίνει από όλους τους εταίρους ή από τον εκκαθαριστή, ο οποίος έχει διοριστεί 

οµόφωνα µε απόφαση των εταίρων. 

Αν η εισφορά εταίρου δε συνίσταται σε µετρητά, καταβάλλεται η αξία του 

αντικειµένου της κατά το χρόνο πραγµατοποίησής της.  Σε περίπτωση που η εισφορά 

συνίσταται στη χρήση ορισµένων στοιχείων, τα στοιχεία αυτά αποδίδονται αυτούσια.  Αν 

η εισφορά συνίσταται σε εργασία δεν αποδίδεται, µε όποιο ποσό και αν είχε εκτιµηθεί. 

Κατά την εκκαθάριση, πρώτα εξοφλούνται οι οφειλές των εταίρων απέναντι σε 

τρίτους (πιστωτές, προµηθευτές, δηµόσιο), καθώς και οι οφειλές που υπάρχουν µεταξύ 

των εταίρων.  Μετά την ικανοποίηση των παραπάνω υποχρεώσεων, επιστρέφονται οι 

εισφορές στους δικαιούχους εταίρους. 

Για την εξόφληση των οφειλών και την απόδοση των εισφορών, η εταιρική 

περιουσία ρευστοποιείται, όπως προβλέπουν οι διατάξεις πώλησης κοινού πράγµατος.  

Μετά την εξόφληση των οφειλών προς τους τρίτους, τους εταίρους και την απόδοση των 

εισφορών, αν υπάρχουν επιπλέων χρήµατα διανέµονται στους εταίρους σύµφωνα µε τα 

ποσοστά του καθενός στα κέρδη.  Σε περίπτωση που τα στοιχεία του ενεργητικού δεν 
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αρκούν για την εξόφληση των οφειλών και την απόδοση των εισφορών, για ότι 

υπολείπεται υπεύθυνοι προς απόδοση είναι οι εταίροι κατά το λόγο της συµµετοχής τους 

στις ζηµίες.  Αν κάποιος από τους εταίρους δεν είναι σε θέση να καλύψει το µερίδιο που 

του αναλογεί, το έλλειµµα το καλύπτουν κατά την ίδια αναλογία οι λοιποί εταίροι.   

 

 

1.2. Έννοια και  Χαρακτηριστικά της Ετερόρρυθµης Εταιρίας 

Κατά τον Εµπορικό Κώδικα «Ετερόρρυθµος εταιρία είναι η συσταινόµενη µεταξύ 

ενός ή πολλών συνεταίρων, αλληλεγγύως υπευθύνων και ενός ή πολλών συνεταίρων 

απλών χρηµατοδοτών, οι οποίοι ονοµάζονται ετερόρρυθµοι ή καθ ετερορρυθµίαν 

συνεταίροι.  Η εταιρία αυτή διευθύνεται υπό εταιρικήν επωνυµίαν φέρουσαν κατ ανάγκην 

το όνοµα ενός ή και πολλών αλληλεγγύως υπευθύνων συνεταίρων»20.  Κατά τον Σκαλίδη 

Λ. (1993), «Ετερόρρυθµος εταιρία είναι η εταιρία στην οποία ένας τουλάχιστον εταίρος 

είναι οµόρρυθµος και ένας τουλάχιστον εταίρος ευθύνεται άµεσα για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις µόνο µέχρι την αξία της οφειλόµενης εισφοράς του ή του τυχόν µεγαλύτερου 

ποσού που ορίζεται στην εταιρική σύµβαση»21. 

Η ετερόρρυθµη εταιρία (Ε.Ε.) ανήκει στις προσωπικές εταιρίες.  Οι εταίροι της 

διακρίνονται σε οµόρρυθµους, οι οποίοι ευθύνονται εξ ολοκλήρου, προσωπικά, 

απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρίας και σε ετερόρρυθµους, οι 

οποίοι ευθύνονται περιορισµένα µέχρι το ποσό της εισφοράς τους.  Τα υπόλοιπα βασικά 

χαρακτηριστικά της εταιρίας, είναι ίδια µε αυτά της Ο.Ε.  Είναι εµπορική εταιρία και 

ασκεί εµπορικές πράξεις22.  Όταν η εταιρία επιδιώκει οικονοµικό σκοπό, αποκτά νοµική 

προσωπικότητα, εφόσον, η σύµβαση κατατεθεί εντός δέκα πέντε (15) ηµερών στην 

Γραµµατεία του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας για να καταχωρηθεί στο βιβλίο 

δηµοσίευσης εταιριών23.   

 

 

1.2.1.  Σύσταση  

Η σύσταση της Ε.Ε. προβλέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 23 και 42 του 

Εµπορικού Νόµου και των άρθρων 61, 63 και 741 του Αστικού Κώδικα.  Η εταιρία 

                                                 
20 Άρθρο 23 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
21 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 230. 
22 Άρθρο 19 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
23 Άρθρο 42 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.   
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δηµιουργείται
24 µε έγγραφο ιδιωτικό ή δηµόσιο από συµβολαιογράφο, το οποίο αποτελεί 

το καταστατικό της.  Το έγγραφο υπογράφεται υποχρεωτικά από συµβολαιογράφο, όταν 

στις εισφορές των εταίρων συµπεριλαµβάνονται ακίνητα.  Στο καταστατικό περιέχονται 

υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: 

� Το ονοµατεπώνυµο των εταίρων. 

� Η ιδιότητά τους. 

� Ο τόπος διαµονής τους. 

� Η εµπορική επωνυµία της εταιρίας. 

� Οι εταίροι που διορίστηκαν να διευθύνουν, να διοικούν και να υπογράφουν στο 

όνοµα της εταιρείας. 

� Το κεφάλαιο που καταβλήθηκε και η µερίδα κάθε εταίρου. 

� Η ηµεροµηνία έναρξης και παύσης της εταιρίας, ακόµη και αν η εταιρία είναι 

αορίστου χρόνου25.   

 

 

1.2.2. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων 

Ο οµόρρυθµος εταίρος, έχει τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις που  έχει και στην 

οµόρρυθµη εταιρία.  Όσον αφορά τον ετερόρρυθµο εταίρο, έχει τα δικαιώµατα που έχει ο 

οµόρρυθµος, µε εξαίρεση τα δικαιώµατα που αναφέρονται στη διαχείριση, στην 

εκπροσώπηση και στην επωνυµία της εταιρίας.  Ορισµένα παραδείγµατα των δικαιωµάτων 

του ετερόρρυθµου εταίρου είναι το δικαίωµα ψήφου, το δικαίωµα ελέγχου των εταιρικών 

υποθέσεων, το δικαίωµα ανάληψης χρηµάτων καθώς και το δικαίωµα στα κέρδη και στο 

προϊόν εκκαθάρισης της εταιρίας. 

Η βασική διαφορά του ετερόρρυθµου από τον οµόρρυθµο εταίρο, είναι το ύψος της 

ευθύνης κάθε εταίρου.  Ο ετερόρρυθµος ευθύνεται µέχρι το ύψος της εισφοράς του ενώ ο 

οµόρρυθµος ευθύνεται εξ ολοκλήρου, προσωπικά, απεριόριστα και αλληλέγγυα26.  Η 

επόµενη διαφορά έγκειται στο ότι το όνοµα του ετερόρρυθµου δεν είναι δυνατόν να 

συµπεριλαµβάνεται στην επωνυµία της εταιρίας27.  Επίσης, δεν έχει το δικαίωµα να 

ασκήσει πράξεις διαχείρισης και εκπροσώπησης28, παρά µόνο να ορισθεί εκκαθαριστής.  

Σε περίπτωση που παραβεί τις παραπάνω απαγορεύσεις, ευθύνεται εξ ολοκλήρου, 

                                                 
24 Βλπ. Παράρτηµα (Σχεδιάγραµµα 1.)  
25 Άρθρο 43 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835.  
26 Άρθρο 26 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
27 Άρθρο 25 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
28 Άρθρο 27 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
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προσωπικά, απεριόριστα και αλληλέγγυα για τις υποχρεώσεις της εταιρίας
29, ως 

οµόρρυθµος εταίρος. 

Άλλη µια διαφορά σύµφωνα µε τον Σκαλίδη Λ. (1999), έγκειται στο ότι 

απαγορεύεται στον ετερόρρυθµο εταίρο, να αποτελέσει αντικείµενο εισφοράς του η 

προσωπική του εργασία.  Πρόκειται για απαγόρευση που αποσκοπεί στην προστασία της 

εταιρίας, των οµόρρυθµων εταίρων και των τρίτων που συναλλάσσονται µε αυτήν, καθώς 

ο ετερόρρυθµος εταίρος ευθύνεται µέχρι του ποσού της εισφοράς του και στην περίπτωση 

εισφοράς εργασίας δεν υπάρχει η δυνατότητα αποτίµησής.  Επίσης, ο ετερόρρυθµος 

εταίρος δεν αποκτά την ιδιότητα του εµπόρου, ακόµη και αν η εταιρία ασκεί εµπορικές 

πράξεις
30.  

Τέλος, στην περίπτωση που υπάρχει απαίτηση της εταιρίας από εταίρους και η 

εταιρία είναι υπό εκκαθάριση, οι εταίροι οφείλουν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους, 

πριν ολοκληρωθεί η εκκαθάριση. 

 

 

1.2.3. ∆ιανοµή Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Ο ετερόρρυθµος εταίρος δεν επιβαρύνεται για ζηµίες πέρα από το ποσό της 

εισφοράς του, όπως αυτή καθορίζεται στο καταστατικό.  Όταν η συµµετοχή του στα 

αποτελέσµατα ορίζεται σε ποσοστό κερδών ή ζηµιών και το ποσό που του αναλογεί, είναι 

υψηλότερο από το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό, τότε ο ίδιος ευθύνεται µόνο µέχρι 

το ποσό που αναφέρεται στο καταστατικό και το επιπλέον ποσό οφείλουν να το καλύψουν 

οι οµόρρυθµοι εταίροι.  Όταν δεν αναφέρεται στο καταστατικό το ύψος της ευθύνης του 

ετερόρρυθµου εταίρου, ο ίδιος ευθύνεται µέχρι το ύψος της εισφοράς που κατέβαλε ή 

όφειλε να καταβάλει και οποιοδήποτε επιπλέον ποσό του αναλογεί µε βάση το ποσοστό 

συµµετοχής του στα αποτελέσµατα, θα καλυφθεί από τους οµόρρυθµους εταίρους.  

Επιχειρηµατική αµοιβή δικαιούνται µόνο έως τρεις οµόρρυθµοι εταίροι φυσικά 

πρόσωπα, οι οποίοι κατέχουν τα µεγαλύτερα ποσοστά συµµετοχής, ως αντάλλαγµα της 

προσωπικής τους εργασίας και ανέρχεται στο ποσοστό του 50% των καθαρών κερδών της 

εταιρίας.  Κάθε εταίρος δικαιούται επιχειρηµατική αµοιβή από µια µόνο εταιρία.  Σε 

περίπτωση που είναι µέτοχος σε περισσότερες από µία προσωπικές εταιρίες, σύµφωνα µε 

                                                 
29 Άρθρο 28 του Βασιλικού ∆ιατάγµατος της 19ης Απριλίου / 1ης Μαΐου 1835. 
30 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε΄ έκδοση, σελ. 352. 
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τις διατάξεις του Ν. 3296/2004 και της ΠΟΛ 1016/2005, λαµβάνει αµοιβή από εκείνη στην 

οποία του αναλογεί το ποσοτικά µεγαλύτερο ετήσιο κέρδος.  

   

 

1.3. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Κατά Μετοχές Ετερόρρυθµης Εταιρίας 

Κατά µετοχές ετερόρρυθµη εταιρία είναι η εταιρία που έχει νοµική 

προσωπικότητα, ένας τουλάχιστον εταίρος είναι οµόρρυθµος και ένας τουλάχιστον 

εταίρος ευθύνεται άµεσα και σε ολόκληρο για τις εταιρικές υποχρεώσεις µέχρι την αξία 

της οφειλόµενης εισφοράς του, η δε συµµετοχή του είναι εφικτό να ενσωµατωθεί σε 

µετοχή.  Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και για την Ε.Ε. µε τη διαφορά ότι, η 

συµµετοχή του ετερορρύθµου εταίρου η οποία είναι ενσωµατωµένη σε µετοχή 

µεταβιβάζεται εύκολα, όπως στην Ανώνυµη Εταιρία.  

 

 

1.4. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης 

Η εταιρία περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Ν. 

3190/1955 και είναι εµπορική εταιρία ακόµη και αν ο σκοπός της δεν είναι η άσκηση 

εµπορικών πράξεων31.  Οι εταίροι ευθύνονται έως το ποσό της εισφοράς τους32, µε 

εξαίρεση την απεριόριστη ευθύνη για χρέη προς το ∆ηµόσιο και τους Ασφαλιστικούς 

Οργανισµούς
33. 

Το κεφάλαιο της εταιρίας διαιρείται σε εταιρικά µερίδια και ο εταιρικός της τύπος 

βρίσκεται ανάµεσα στις προσωπικές και τις κεφαλαιουχικές εταιρίες34.  Η βασική διαφορά 

της µε την Ανώνυµη Εταιρία (Α.Ε.) είναι ότι η εταιρική ιδιότητα απαγορεύεται από το 

νόµο να ενσωµατωθεί σε µετοχή35.  Αυτό σηµαίνει ότι η µεταβίβαση της είναι δύσκολη, 

απαιτείται έγκριση από τη Συνέλευση των Εταίρων, δεν απαγορεύεται όµως από το νόµο.  

Στην περίπτωση που η µεταβίβαση εγκριθεί από τη Συνέλευση των Εταίρων, αυτή 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. 

 

 

 

                                                 
31 Άρθρο 3 του N. 3190/1955. 
32 Άρθρο 1 παρ. 1 του N. 3190/1955. 
33 Κώδικας Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων. 
34 Σκαλίδης Λ. (1999), «Εισαγωγή στο Εµπορικό ∆ίκαιο», Ε΄ έκδοση, σελ. 377. 
35 Άρθρο 1 παρ. 2 του N. 3190/1955. 
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1.4.1. Σύσταση  

Το καταστατικό ή εταιρική σύµβαση της Ε.Π.Ε., καταρτίζεται µε έγγραφο  

συµβολαιογραφικό
36 και περιέχει τα εξής στοιχεία37: 

� Το ονοµατεπώνυµο, το επάγγελµα, τη διεύθυνση κατοικίας και την ιθαγένεια 

των εταίρων. 

� Την επωνυµία της εταιρίας, η οποία σχηµατίζεται είτε από το όνοµα ενός ή 

περσότερων εταίρων, είτε προσδιορίζεται από το αντικείµενο της δραστηριότητας 

της εταιρίας ή πολλές φορές και τα δυο µαζί 38.  Είναι όµως υποχρεωτικό η 

επωνυµία να συνοδεύεται σε κάθε περίπτωση, ολογράφως από τις λέξεις «Εταιρία 

Περιορισµένης Ευθύνης»39. 

� Την έδρα και τον σκοπό της εταιρίας.  Ως έδρα ορίζεται ∆ήµος ή Κοινότητα 

της Ελληνικής επικράτειας.  Σηµειώνεται ότι η αλλαγή έδρας σε άλλο ∆ήµο, 

προκαλεί τροποποίηση καταστατικού, όχι όµως και η αλλαγή έδρας εντός των 

ορίων του ίδιου ∆ήµου.   Απαγορεύεται στις Ε.Π.Ε. να ασκούν δραστηριότητα, για 

την οποία ο νόµος ορίζει ότι ασκείται από άλλον αποκλειστικά εταιρικό τύπο40, 

όπως π.χ. οι τραπεζικές και οι ασφαλιστικές εργασίες. 

� Την ιδιότητα της εταιρίας, ως περιορισµένης ευθύνης. 

� Το κεφάλαιο της εταιρίας και τη µερίδα συµµετοχής κάθε εταίρου. 

� Το αντικείµενο της εισφοράς σε είδος, το ονοµατεπώνυµο του εταίρου που 

εισφέρει το είδος και την αξία του, η οποία εκτιµάται από την επιτροπή του άρθρου 

9 του Ν. 2190/192041. 

� Την διάρκεια της εταιρίας.  Σηµειώνεται ότι οι Ε.Π.Ε. έχουν υποχρεωτικά 

διάρκεια ορισµένου χρόνου, ο οποίος όµως µπορεί να παρατείνεται µε απόφαση 

της Συνέλευσης των Εταίρων. 

 

Μέλη Ε.Π.Ε. έχουν το δικαίωµα να είναι όλα τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα.  Τα 

φυσικά πρόσωπα οφείλουν να έχουν συµπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας 

τους.  Εξαίρεση αποτελούν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι αναπληρωτές καθηγητές και 

                                                 
36 Άρθρο 6 παρ. 1 του N. 3190/1955. 
37 Άρθρο 6 παρ. 2 του N. 3190/1955. 
38 Άρθρο 2 παρ. 1 του N. 3190/1955.   
39 Άρθρο 2 παρ. 2 του N. 3190/1955. 
40 Άρθρο 3 του N. 3190/1955.   
41 Άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3190/1955.   



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

20 

καθηγητές των Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων, οι οποίοι δεν έχουν δικαίωµα να είναι 

εταίροι ή διαχειριστές Ε.Π.Ε.42. 

Η σύσταση της Ε.Π.Ε. ακολουθεί τα εξής στάδια43:  Σχέδιο της εταιρικής 

σύµβασης υποβάλλεται στο αρµόδιο επιµελητήριο για προέγκριση επωνυµίας.    

Ακολουθεί η καταβολή προείσπραξης στο δικηγορικό σύλλογο και η σύνταξη του 

καταστατικού µε συµβολαιογραφικό έγγραφο. Τρίτο στάδιο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης 

και η καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., ο οποίος 

αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% του εταιρικού κεφαλαίου.  Ακολουθεί η θεώρηση και 

πληρωµή των ανάλογων εισφορών στο επιµελητήριο44.  Κατόπιν, αντίγραφο της εταιρικής 

σύµβασης κατατίθεται στον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, εντός 

ενός (1) µηνός από την υπογραφή της45, ο οποίος την καταχωρεί στο Μητρώο των Ε.Π.Ε.  

Σε περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήµατος στην περιφέρεια άλλου Πρωτοδικείου, οφείλουν 

να καταθέσουν αντίγραφο της εταιρικής σύµβασης στον Γραµµατέα του αρµόδιου 

Πρωτοδικείου του υποκαταστήµατος, εντός ενός (1) µηνός από την ίδρυση του 

υποκαταστήµατος
46.  Με ευθύνη κάθε εταίρου και µε δαπάνες της εταιρίας, δηµοσιεύεται 

στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την παραλαβή της47, η ανακοίνωση για την καταχώρηση της εταιρίας στο 

Μητρώο
48.  Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα, µε την ολοκλήρωση αυτών των 

διατυπώσεων
49.   

Στη συνέχεια, η εταιρία εγγράφεται στο επιµελητήριο και απευθύνεται στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ., προκειµένου να της χορηγηθεί Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

και να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας50.  Εξαίρεση από την 

υποχρέωση τήρησης βιβλίων τρίτης κατηγορίας, αποτελούν οι αλλοδαπές Ε.Π.Ε. που 

κατέχουν µόνο ακίνητα στην Ελλάδα, οι οποίες από 1ης Ιανουαρίου 2003 έχουν την 

δυνατότητα να τηρήσουν βιβλία δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, εφόσον το γνωστοποιήσουν 

στη ∆.Ο.Υ.51.   

 

                                                 
42 Άρθρο 17 παρ. 4 του N. 3190/1955.   
43 Βλπ. Παράρτηµα (Σχεδιάγραµµα 2.). 
44 Άρθρο 7 του N. 2081/1992.    
45 Άρθρο 8 παρ. 1 του N. 3190/1955.   
46 Άρθρο 8 παρ. 6 του N. 3190/1955.    
47 Άρθρο 8 παρ. 2 του N. 3190/1955, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 3γ του Ν. 3661/2008.    
48 Άρθρο 8 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
49 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
50 Άρθρο 4 παρ. 2 του Π.∆. 186/1992.    
51 Άρθρα 8 και 9 της ΠΟΛ 1271/12-12-2002.   
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1.4.2. Εταιρικό Κεφάλαιο και Εισφορές 

Κεφάλαιο µιας εταιρίας, «είναι η αφηρηµένη µαθηµατική ποσότητα, η οποία 

καθορίζει το ελάχιστο όριο της αξίας των οικονοµικών αγαθών που πρέπει να τεθούν και 

να παραµείνουν στην εταιρία για την πραγµάτωση του εταιρικού της σκοπού»52.  Το 

κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων 

πεντακοσίων (4.500 €) ευρώ και είναι απαραίτητο να καταβληθεί ολόκληρο κατά την 

υπογραφή της εταιρικής σύµβασης.  Το µισό του ποσού αυτού είναι υποχρεωτικό, να είναι 

καταβεβληµένο σε µετρητά53.   

Οι εταίροι συµµετέχουν στο εταιρικό κεφάλαιο µε εταιρικά µερίδια, το άθροισµα 

των οποίων αποτελεί την µερίδα συµµετοχής του καθενός54.  Η αξία του κάθε εταιρικού 

µεριδίου δεν είναι δυνατόν να οριστεί µικρότερη των τριάντα (30 €) ευρώ, υπάρχει όµως η 

δυνατότητα να είναι πολλαπλάσια του. 

Οι εισφορές εκτός από µετρητά είναι δυνατόν να είναι διάφορα αντικείµενα, 

εφόσον το εισφερόµενο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο, η αξία του οποίου είναι εφικτό να 

αποτιµηθεί αξιόπιστα και να εµφανιστεί στον Ισολογισµό55.  Στην περίπτωση αυτήν, η 

αποτίµηση της αξίας κατά τη σύσταση αλλά και κατά την αύξηση κεφαλαίου, γίνεται  από 

επιτροπή η οποία προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2120/1920 «Περί 

Ανωνύµων Εταιριών»56 και η οποία αποτελείται από έναν ή δυο υπαλλήλους του 

Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης57, πτυχιούχους 

ανώτατης σχολής µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές 

και από έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.  Σε αυτήν την περίπτωση, αν η 

αποτίµησή της εισφοράς είναι διαφορετική από πολλαπλάσιο των τριάντα ευρώ, η 

εισφορά συµπληρώνεται µέχρι το επόµενο πολλαπλάσιο.  Η εισφορά προσωπικής 

εργασίας και η εισφορά χρήσεως αντικειµένου δεν είναι δυνατόν να αποτελέσουν τµήµα 

του εταιρικού κεφαλαίου, διότι δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί αξιόπιστα η αξία τους 

και να εµφανιστούν στον Ισολογισµό της εταιρίας. 

Σε περίπτωση που η Ε.Π.Ε. αγοράσει πάγια στοιχεία από διαχειριστή, εταίρο και 

συγγενείς των παραπάνω προσώπων έως και δεύτερου (2ου) βαθµού, για την εκτίµηση της 

                                                 
52 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 306. 
53 Άρθρο 4 παρ. 1 του N. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ, 2α του Ν. 3661/2008.       
54 Άρθρο 4 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
55 Άρθρο 5 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
56 Άρθρο 5 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
57 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2837/2000. 
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αξίας του παγίου, ακολουθείται επίσης η παραπάνω διαδικασία διότι αλλιώς η σύµβαση 

είναι άκυρη ως προς την εταιρία58. 

Όσον αφορά την αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου, αυτή συντελείται µόνο µετά 

την τροποποίηση του καταστατικού59 και υπόκειται στους ίδιους όρους δηµοσιότητας που 

υποβάλλεται και η σύσταση της εταιρίας.  Τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από την 

αύξηση είναι δυνατόν να διατεθούν στους εταίρους ή σε τρίτους60.  Κάθε εταίρος έχει 

δικαίωµα να προτιµήσει την ανάληψη των νέων εταιρικών µεριδίων σύµφωνα µε το 

ποσοστό συµµετοχής του στο κεφάλαιο, εκτός και αν έχει συµφωνηθεί διαφορετικός 

τρόπος, ο οποίος είναι απαραίτητο να ορίζεται ρητά στο καταστατικό61.  Η αύξηση 

κεφαλαίου πραγµατοποιείται µε έκδοση νέων εταιρικών µεριδίων λόγω νέων εισφορών, µε 

αύξηση της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών µεριδίων, µε κεφαλαιοποίηση των 

αποθεµατικών ή της διαφοράς αναπροσαρµογής και τέλος µε την έκδοση νέων εταιρικών 

µεριδίων λόγω συγχώνευσης της εταιρίας.   

Μείωση του εταιρικού κεφαλαίου συντελείται επίσης µόνο µετά την τροποποίηση 

του καταστατικού, κατόπιν σχετικής απόφασης της Συνέλευσης των Εταίρων.  Ορισµένοι 

λόγοι για  µείωση κεφαλαίου είναι η έξοδος ή ο αποκλεισµός εταίρου και η απώλεια  

ποσοστού ενός δευτέρου (½) του κεφαλαίου λόγω ζηµιών.  Σε κάθε περίπτωση όµως, το 

εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί να µειωθεί κάτω από τα τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια 

(4.500 €) ευρώ62. 

Τέλος, δεν υπάρχει η δυνατότητα Ε.Π.Ε. να αποκτήσει δικά της εταιρικά µερίδια63, 

διότι αυτό είναι πιθανό να υποκρύπτει κερδοσκοπία ή µείωση του εταιρικού κεφαλαίου. 

 

 

1.4.3. ∆ικαιώµατα και Υποχρεώσεις των Εταίρων 

∆εν επιτρέπεται η χορήγηση δανείων από τους εταίρους προς την εταιρία, όταν 

αυτά χορηγούνται µε  ενέχυρο ή υποθήκη περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας64.  

Κάθε εταίρος έχει δικαίωµα να πληροφορείται αυτοπροσώπως ή µέσω 

αντιπροσώπου το πρώτο δεκαήµερο κάθε τριµήνου, για την πορεία των εταιρικών 

                                                 
58 Άρθρο 5 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
59 Άρθρο 40 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
60 Άρθρο 40 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
61 Άρθρο 40 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
62 Άρθρο 41 του N. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε µε το Ν. 3769/2009.       
63 Άρθρο 28 παρ. 4 του N. 3190/1955.    
64 Άρθρο 32 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
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υποθέσεων, να εξετάζει τα βιβλία και τα έγγραφα και να λαµβάνει αποσπάσµατα από τα 

βιβλία των εταίρων και των πρακτικών των συναλλαγών65. 

Άλλα δικαιώµατα των εταίρων, τα οποία αναλύονται στο επόµενο υποκεφάλαιο, 

είναι η συµµετοχή στη Συνέλευση των Εταίρων, η διαχείριση και η εκπροσώπηση της 

εταιρίας, το δικαίωµα ψήφου, το δικαίωµα ακύρωσης αποφάσεων της Συνέλευσης των 

Εταίρων καθώς και το δικαίωµα εξόδου από της εταιρία. 

Τέλος, δικαίωµα των εταίρων αποτελεί η συµµετοχή τους στη διανοµή των 

Αποτελεσµάτων Χρήσης της εταιρίας, το οποίο προκύπτει από τα καθαρά κέρδη του 

ετήσιου Ισολογισµού66. 

Υποχρέωση των εταίρων αποτελεί η καταβολή συµπληρωµατικής εισφοράς προς 

κάλυψη ζηµιών, η οποία προκύπτει από τον Ισολογισµό χρήσης67.  Η εισφορά αυτή δεν 

είναι δυνατόν να είναι µεγαλύτερη σε ύψος από την αρχική εισφορά68.  Σε περίπτωση που 

εταίρος δεν καταβάλει τη συµπληρωµατική εισφορά, ο πρόεδρος των Πρωτοδικών τον 

αποκλείει από την εταιρία και διατάσσει την εκποίηση του εταιρικού του µεριδίου69.  Η 

εκποίηση γίνεται για λογαριασµό του αποκλεισθέντος εταίρου και σε περίπτωση που δεν 

καλυφθεί η διαφορά ο εταίρος ευθύνεται για αυτή70, ενώ αυτός που απέκτησε το εταιρικό 

µερίδιο δεν είναι υποχρεωµένος να καταβάλλει την συµπληρωµατική εισφορά71.   

 

 

1.4.4. Όργανα  

  Η Συνέλευση των Εταίρων, αποτελεί την συγκρότηση των εταίρων σε σώµα προς 

λήψη αποφάσεων, µετά την τήρηση των νόµιµων και εταιρικών διατυπώσεων72.  Είναι 

αρµόδια να αποφασίζει για τις εταιρικές υποθέσεις ως ανώτατο όργανο της εταιρίας73.  

Κάθε εταιρικό µερίδιο παρέχει το δικαίωµα µιας (1) ψήφου στον κάτοχο του, ενώ αν η 

εταιρική του µερίδα αποτελείται από πολλά εταιρικά µερίδια, αυτός έχει δικαίωµα ψήφων, 

ίσου αριθµού µε τα εταιρικά του µερίδια74.  

                                                 
65 Άρθρο 34 του N. 3190/1955.    
66 Άρθρο 35 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
67 Άρθρο 36 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
68 Άρθρο 36 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
69 Άρθρο 37 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
70 Άρθρο 37 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
71 Άρθρο 37 παρ. 4 του N. 3190/1955.    
72 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 399. 
73 Άρθρο 14 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
74 Άρθρο 12 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
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 Για τη λήψη έγκυρης απόφασης από τη Συνέλευση των Εταίρων, απαιτείται 

πάντοτε διπλή πλειοψηφία, προσώπων και κεφαλαίου.  Συγκεκριµένα, απαιτείται 

πλειοψηφία πλέον του µισού του όλου (όχι µόνο των παρισταµένων) αριθµού των 

εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν περισσότερο από το µισό του εταιρικού κεφαλαίου (όχι 

µόνο του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση)75.  Για αποφάσεις που αφορούν την 

καταβολή συµπληρωµατικών εισφορών76 ή την τροποποίηση της εταιρικής σύµβασης, 

απαιτούνται τα τρία τέταρτα (¾) του όλου αριθµού των εταίρων, οι οποίοι εκπροσωπούν 

τα τρία τέταρτα (¾) του όλου εταιρικού κεφαλαίου77.  Τέλος υπάρχουν αποφάσεις που 

αφορούν τη µεταβολή της εθνικότητας της εταιρίας, την επαύξηση των υποχρεώσεων ή 

της ευθύνης των εταίρων και τη µείωση των καταστατικών δικαιωµάτων τους, οι οποίες 

απαιτούν την οµοφωνία των εταίρων78.  Σε περίπτωση που εταίρος είναι ανήλικος ή 

ανίκανος, είναι δυνατόν να συµµετέχει στη συνέλευση νόµιµος αντιπρόσωπος του79. 

Η Συνέλευση των Εταίρων συγκαλείται από το διαχειριστή και είναι δυνατόν να 

είναι τακτική, έκτακτη και καταστατική.  Η τακτική συνέλευση συγκαλείται µια φορά 

το χρόνο, εντός τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία λήξης της εταιρικής χρήσης80.  

Ορισµένες από τις αποφάσεις που είναι αρµόδια να λαµβάνει είναι81 η τροποποίηση του 

καταστατικού, ο διορισµός η ανάκληση και η απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε 

ευθύνη, η έγκριση του Ισολογισµού και της διάθεσης των κερδών και κάθε άλλη 

περίπτωση που ορίζει ο νόµος.  Η έκτακτη συνέλευση, συγκαλείται σε χρονικά σηµεία 

που δεν καθορίζονται από το νόµο, προκειµένου να ληφθούν αποφάσεις για οποιοδήποτε 

εταιρικό θέµα.  Η πρωτοβουλία για τη σύγκλησή της είναι δυνατόν να είναι ενός ή 

περισσότερων εταίρων, αρκεί να εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του εταιρικού 

κεφαλαίου
82 ή των διαχειριστών, σε περίπτωση απώλειας του ενός δευτέρου (½) του 

εταιρικού κεφαλαίου, για να αποφασίσουν αν θα διαλυθεί η εταιρία ή αν θα µειωθεί το 

εταιρικό της κεφάλαιο.  Η σύγκληση της έκτακτης συνέλευσης εξαρτάται από την κρίση 

των διαχειριστών, εκτός και αν αυτή είναι υποχρεωτική83 από ρητή διάταξη νόµου, η 

οποία την επιβάλλει.  Τέλος, η καταστατική συνέλευση, είναι εκείνη που αποφασίζει µε 

αυξηµένη πλειοψηφία για θέµατα που απαιτούν τροποποίηση του καταστατικού.    
                                                 
75 Άρθρο 13 του N. 3190/1955.    
76 Άρθρο 36 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
77 Άρθρο 38 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
78 Άρθρο 38 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
79 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 356. 
80 Άρθρο 10 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
81 Άρθρο 14 του N. 3190/1955.    
82 Άρθρο 11 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
83 Άρθρο 11 παρ. 2 και άρθρο 45 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
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Επόµενο όργανο της Ε.Π.Ε. είναι οι ∆ιαχειριστές, οι οποίοι είναι αρµόδιοι για την 

διαχείριση και εκπροσώπηση της εταιρίας.  Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η 

εκπροσώπηση της εταιρίας αν δεν συµφωνηθεί αλλιώς, ανήκει σε όλους τους εταίρους οι 

οποίοι δρουν συλλογικά84.  Επιτρέπεται όµως να οριστούν µέσω του καταστατικού ή µε 

απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, ένας ή περισσότεροι εταίροι ή τρίτοι ως 

διαχειριστές
85. 

Εκπροσωπούν την Ε.Π.Ε. και ενεργούν στο όνοµά της οποιαδήποτε πράξη 

διαχείρισης και διάθεσης, που καλύπτεται από το σκοπό της εταιρίας.  Πράξεις των 

διαχειριστών, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού ή αντίθετες από τις 

αποφάσεις της Συνέλευσης των Εταίρων, δεσµεύουν την εταιρία απέναντι στους τρίτους, 

εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή 

όφειλε να τη γνωρίζει.  Η τήρηση των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το 

καταστατικό ή τις τροποποιήσεις του, δεν συνιστά από µόνη της απόδειξη86. 

Υποχρεώσεις των διαχειριστών αποτελούν η τήρηση των βιβλίων που ορίζει ο 

νόµος, η σύνταξη της απογραφής και η µη άσκηση ανταγωνιστικών προς την εταιρία 

πράξεων.  Ειδικότερα, όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων, εκτός από τα εµπορικά 

βιβλία και τα βιβλία του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, οφείλουν να τηρούν βιβλίο 

εταίρων, βιβλίο πρακτικών συνελεύσεων και βιβλίο πρακτικών διαχείρισης87.  Όσον 

αφορά την απογραφή, οφείλουν µια φορά το έτος στο τέλος της εταιρικής χρήσης, να 

συντάσσουν απογραφή όλων των στοιχείων του Ενεργητικού και του Παθητικού της 

εταιρίας, µε λεπτοµερή περιγραφή του κάθε στοιχείου88, βάσει της οποίας συντάσσονται οι 

ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις.  Τέλος, τρίτη υποχρέωση τους αποτελεί η απαγόρευση 

διενέργειας πράξεων ανταγωνισµού προς την εταιρία καθώς και η συµµετοχή τους σε άλλη 

προσωπική εταιρία ή Ε.Π.Ε.89.          

Παύση της εξουσίας του διαχειριστή επέρχεται µε το θάνατο, την παραίτηση, την 

ανάκληση και την πτώχευσή του.  Ο νόµος δεν ρυθµίζει το θέµα της παραίτησης 

διαχειριστή.  Κατά τον Σκαλίδη Λ. (1993), γίνεται δεκτό90 ότι εφόσον συντρέχει 

σπουδαίος λόγος, επιτρέπεται σε κάθε περίπτωση η παραίτηση του διαχειριστή.  

Παραίτηση χωρίς σπουδαίο λόγο είναι έγκυρη µόνο όταν ο διορισµός ήταν αόριστης 

                                                 
84 Άρθρο 16 του N. 3190/1955.    
85 Άρθρο 17 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
86 Άρθρο 18 του N. 3190/1955.    
87 Άρθρο 25 του N. 3190/1955.    
88 Άρθρο 22 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
89 Άρθρο 20 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
90
Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 391.  
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διάρκειας.  Όσον αφορά την ανάκληση του διαχειριστή, οι προϋποθέσεις που θέτει ο 

νόµος, σχετίζονται µε τον τρόπο και τη διάρκεια διορισµού του.  Έτσι για ανάκληση 

διαχειριστή που διορίστηκε βάσει καταστατικού για ορισµένο χρόνο, απαιτείται 

σωρευτικά ύπαρξη σπουδαίου λόγου, απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων και απόφαση 

του δικαστηρίου.  Για ανάκληση διαχειριστή που διορίστηκε µε διαφορετικό τρόπο από 

τον παραπάνω, αρκεί η απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων91.  Τέλος, αν πτωχεύσει ο 

διαχειριστής,  εκπίπτει αυτοδίκαια από την ιδιότητά του92.  

Οι διαχειριστές προσωποκρατούνται για χρέη προς το δηµόσιο, τα οποία ήταν 

βεβαιωµένα κατά το χρόνο της ανάληψης των καθηκόντων τους, για εκείνα που 

βεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους και τέλος για εκείνα που βεβαιώθηκαν 

ταµειακά µετά τη λύση της Ε.Π.Ε. αλλά αφορούν χρέη που δηµιουργήθηκαν κατά τη 

διάρκεια της θητείας τους93.  

 Τελευταίο όργανο της Ε.Π.Ε. είναι οι ελεγκτές, οι οποίοι είναι αποκλειστικός 

αρµόδιοι για την άσκηση του τακτικού ελέγχου της οικονοµικής διαχείρισης και των 

οικονοµικών καταστάσεων της εταιρίας.  Οι ελεγκτές εκλέγονται από τη Συνέλευση των 

Εταίρων και ο διορισµός τους υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 8 

του Ν.3190/55.  Ως προς την αµοιβή, τον αριθµό, τα καθήκοντα και το περιεχόµενο της 

έκθεσης των ελεγκτών, εφαρµόζονται τα άρθρα 36, 37 και 43 του Ν.2190/192094. 

Ο τακτικός έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων, εξετάζει τα βιβλία και τα 

παραστατικά στοιχεία ώστε να εξακριβώσει το κατά πόσο οι οικονοµικές καταστάσεις που 

βρίσκονται υπό έλεγχο εµφανίζουν την πραγµατική θέση της εταιρίας κατά την 

ηµεροµηνία σύνταξης του Ισολογισµού. 

Σε περίπτωση που εταιρία καλύπτει δυο από τα παρακάτω τρία κριτήρια, τότε 

εκλέγει υποχρεωτικά τους ελεγκτές της από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών.  Πρώτο 

κριτήριο είναι η αξία του Ισολογισµού, αν είναι µεγαλύτερη των δυο εκατοµµυρίων 

πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000 €) ευρώ, δεύτερο κριτήριο είναι ο κύκλος εργασιών αν 

είναι άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000 €) ευρώ και τέλος, το τρίτο κριτήριο αφορά 

τον µέσο όρο του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης,  αν είναι 

µεγαλύτερος των πενήντα (50) ατόµων 95.    

 

                                                 
91 Άρθρο 19 του N. 3190/1955.    
92 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 393. 
93 Άρθρο 69 του Ν.∆. 356/1974. 
94 Άρθρο 23 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
95 Άρθρο 42α παρ. 6 του N. 2190/1920.    
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1.4.5. ∆ιανοµή Αποτελεσµάτων Χρήσης 

Στην Ε.Π.Ε., η κατανοµή των κερδών της χρήσης είναι δυνατόν να γίνει κατά 

διάφορους τρόπους, αρκεί αυτοί να αναφέρονται στο καταστατικό.  Ο νόµος δεν αναφέρει 

κάτι ρητά για τη  συµµετοχή των εταίρων στις ζηµίες χρήσης.  Αν το καταστατικό δεν 

αναφέρει ποσοστά διανοµής των αποτελεσµάτων χρήσης, τότε οι εταίροι µετέχουν στα 

κέρδη και στις ζηµίες κατά το ποσοστό των εισφορών τους στην εταιρία96. 

Η εταιρία είναι υποχρεωµένη να παρακρατεί ποσοστό ενός εικοστού (1/20) των 

ετήσιων καθαρών κερδών της , για το σχηµατισµό αποθεµατικού.  Η παρακράτηση αυτή 

παύει να είναι υποχρεωτική, όταν το αποθεµατικό φτάσει το ένα τρίτο (1/3) του 

κεφαλαίου
97 της εταιρίας.    

 

 

1.4.6. Λύση   

Η λύση της Ε.Π.Ε. επέρχεται για ποικίλους λόγους.  Καταρχήν είναι δυνατόν να 

λυθεί για λόγους που προβλέπονται και αναφέρονται ρητά στο νόµο ή το καταστατικό της.  

Μπορεί να λυθεί επίσης µε απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, µε την κήρυξή της σε 

πτώχευση και µε δικαστική απόφαση98.  Τέλος, λύεται σε περίπτωση απώλειας του µισού 

(½) εταιρικού κεφαλαίου της, µε την προϋπόθεση ότι  η Συνέλευση των Εταίρων δεν 

αποφασίσει τη µείωση του (όχι όµως κάτω των 4.500 €) 99.  ∆εν αποτελούν λόγο λύσης 

της εταιρίας, η πτώχευση ή ο θάνατος κάποιου εταίρου. 

 

 

1.4.7.  Εκκαθάριση 

  Αν η εταιρία λυθεί για οποιοδήποτε λόγο εκτός της πτώχευσης, ακολουθεί το 

στάδιο της εκκαθάρισης.  Μέχρι να περατωθεί η εκκαθάριση, η Ε.Π.Ε. θεωρείται ότι 

εξακολουθεί να λειτουργεί, µε περιορισµένες όµως εξουσίες των οργάνων της και µε την 

υποχρέωση να αναγράφονται στην επωνυµία της οι λέξεις «υπό εκκαθάριση». 

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι διεξαγωγής της εκκαθάρισης.  Είναι εφικτό να 

διεξαχθεί από τους διαχειριστές, µε τρόπο που ορίζεται στο καταστατικό και σύµφωνα µε 

απόφαση της Συνέλευσης των Εταίρων, η οποία έχει την δυνατότητα να ανακαλέσει 

                                                 
96 Άρθρο 35 του N. 3190/1955.    
97 Άρθρο 24 του N. 3190/1955.    
98 Άρθρο 44 του N. 3190/1955.    
99 Άρθρο 45 του N. 3190/1955.    
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αυτούς που είχαν οριστεί, εξαιτίας σπουδαίου λόγου.  Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος, το 

δικαστήριο έχει τη δυνατότητα µετά από αίτηση εταίρων που εκπροσωπούν το ένα δέκατο 

(1/10) τουλάχιστον του εταιρικού κεφαλαίου, να ανακαλέσει τους εκκαθαριστές που είχε 

ορίσει η Συνέλευση.  Σπουδαίο λόγο για ανάκληση, συνιστά η βαριά παράβαση 

καθηκόντων, η ανικανότητα100, η εχθρότητα µεταξύ των εκκαθαριστών και τέλος η τέλεση 

πράξεων που είναι αντίθετες προς το σκοπό της εκκαθάρισης101. 

Με την έναρξη της εκκαθάρισης, οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να συντάξουν 

απογραφή της εταιρικής περιουσίας και να καταρτίσουν Ισολογισµό, τον οποίο και 

δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  Είναι υποχρεωµένοι να καταρτίζουν 

Ισολογισµό για όσα έτη η εταιρία εξακολουθεί να βρίσκεται στο στάδιο της 

εκκαθάρισης
102. Τακτοποιούν τις υποθέσεις που εκκρεµούν, εξοφλούν τα χρέη, 

εισπράττουν τις απαιτήσεις και στο τέλος ρευστοποιούν την περιουσία της εταιρίας.  Κατά 

την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές µπορούν να διενεργούν και άλλες πράξεις, οι οποίες 

όµως είναι σχετικές µε την εκκαθάριση103.  Μετά το πέρας της εκκαθάρισης, καταρτίζεται 

ο τελικός Ισολογισµός και υποβάλλεται προς δηµοσίευση.  Στη συνέχεια, διανέµεται το 

προϊόν της εκκαθάρισης της εταιρικής περιουσίας στους εταίρους, ανάλογα µε τη µερίδα 

συµµετοχής τους104. 

  

 

1.5. Έννοια της Μονοπρόσωπης Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης 

Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.,  είναι εκείνη που µπορεί να ιδρυθεί ή να εξαγοραστεί από 

ένα πρόσωπο, φυσικό ή νοµικό.  Κανένα φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν επιτρέπεται να 

είναι µοναδικός εταίρος, σε περισσότερες από µια (1) µονοπρόσωπες Ε.Π.Ε.105.  Αυτό 

συνεπάγεται, ότι µια µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. δεν έχει το δικαίωµα να ιδρύσει ή να 

εξαγοράσει εξ ολοκλήρου, άλλη µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.     

Στην µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που ισχύουν και στην Ε.Π.Ε., 

µε δυο σηµαντικές διαφορές.  Πρώτη διαφορά συνιστά η επωνυµία της, στην οποία είναι 

απαραίτητο να συµπεριλαµβάνονται ολογράφως οι λέξεις «Μονοπρόσωπη Εταιρία 

                                                 
100 Άρθρα 19 και 47 του N. 3190/1955.    
101 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 431.     
102 Άρθρο 48 του N. 3190/1955.    
103 Άρθρο 49 του N. 3190/1955.    
104 Άρθρο 50 του N. 3190/1955.      
105 Άρθρο 43α παρ. 2 του N. 3190/1955.    
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Περιορισµένης Ευθύνης»106.  Η δεύτερη διαφορά αφορά τη λειτουργία της Συνέλευσης 

των Εταίρων, στην οποία παρίσταται υποχρεωτικά συµβολαιογράφος της έδρας της 

εταιρίας, ο οποίος υποχρεούται να προσυπογράψει αυθηµερόν τα πρακτικά της107.  

 

 

1.6. Έννοια και Χαρακτηριστικά της Ανώνυµης Εταιρίας 

Η ανώνυµη εταιρία (Α.Ε.) ρυθµίζεται από τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920 

«Περί Ανωνύµων Εταιριών» και χαρακτηρίζεται ως εµπορική, ανεξάρτητα από το σκοπό 

της
108.  Με διάφορα διατάγµατα, ο παραπάνω νόµος κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο νόµο, στον 

οποίο συµπεριλήφθηκαν οι κατά καιρούς τροποποιήσεις και συµπληρώσεις του.   

Με την εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3604/2007, αναµορφώθηκε ριζικά το 

θεσµικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας της ΑΕ..  Απλουστευτήκαν οι διαδικασίες που 

απαιτούνται για την ίδρυση και παράλληλα επήλθαν ουσιαστικές µεταβολές στην 

οργάνωση, τη λειτουργία και τις υποχρεώσεις της.  Αποτελεί ενσωµάτωση στο Ελληνικό 

δίκαιο της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, µε την ψήφιση του οποίου, 

ο Ν. 2190/1920 εξυγχρονίστικε, επιδιώκοντας να εισάγει τις επιχειρήσεις στην εποχή της 

πληροφορίας και των νέων δεδοµένων, που επέβαλλε ο διεθνής ανταγωνισµός  

Στην Α.Ε., η οποία χαρακτηρίζεται ως κεφαλαιουχική
109, όλοι οι µέτοχοι 

ευθύνονται µέχρι το ποσό της εισφοράς τους.  Το κεφάλαιο της διαιρείται σε ίσα τµήµατα, 

τις µετοχές, οι οποίες µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και ενσωµατώνονται σε 

τίτλους µιας ή περισσότερων µετοχών.  Τέλος, οι εταίροι έχουν τη δυνατότητα να 

µεταβιβάζουν το σύνολο των µετοχών τους, χωρίς να υπάρχει διακοπή ή λύση των 

εταιρικών σχέσεων. 

 

 

1.6.1. Σύσταση  

Το καταστατικό της Α.Ε., καταρτίζεται αποκλειστικά µε συµβολαιογραφικό 

έγγραφο
110.  Οι ιδρυτές είναι υπεύθυνοι για την αποκατάσταση της ζηµίας που υπέστη η 

εταιρία, οι µέτοχοι ή τρίτοι, η οποία προκλήθηκε από την παράλειψη ή την καταχώρηση 

ανακριβών στοιχείων σε αυτό, µε την προϋπόθεση ότι γνώριζαν ή όφειλαν να γνωρίζουν 

                                                 
106 Άρθρο 43α παρ. 1 του N. 3190/1955.    
107 Άρθρο 43α παρ. 3 του N. 3190/1955.    
108 Άρθρο 1 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του N. 3604/2007.    
109 Άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3 του N. 3604/2007.    
110 Άρθρο 4 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 6 του N. 3604/2007. 
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τις σχετικές πληµµέλειες.  Κατά την τροποποίηση του δεν απαιτείται δηµόσιο έγγραφο111 

και σε αυτό, είναι απαραίτητο να περιέχονται διατάξεις που αφορούν112: 

� Την επωνυµία και το σκοπό της εταιρίας.  Η επωνυµία της εταιρίας  

λαµβάνεται από το αντικείµενο εργασιών της και σε περίπτωση που ο σκοπός της 

εταιρίας περιλαµβάνει πολλά αντικείµενα, από τα κυριότερα από αυτά.  Στην 

επωνυµία είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται και το ονοµατεπώνυµο του ιδρυτή ή 

άλλων προσώπων, ακόµη δε και επωνυµία εµπορικής εταιρίας, υποχρεωτικά όµως 

αναγράφοντα οι λέξεις «Ανώνυµος Εταιρία».  Σε περίπτωση που ο σκοπός της 

εταιρίας διευρυνθεί, δε είναι υποχρεωτική η µεταβολή της επωνυµίας της.113 

� Την έδρα της εταιρίας.  Ως έδρα ορίζεται ∆ήµος ή Κοινότητα της Ελληνικής 

επικράτειας και όχι συγκεκριµένη διεύθυνση, ώστε, να µην απαιτείται η 

τροποποίηση του καταστατικού στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης.  Αν όµως η 

αλλαγή σχετίζεται και µε το ∆ήµο, τότε απαιτείται η τροποποίηση του114. 

� Την διάρκεια της εταιρίας, για την οποία ο νόµος δεν ορίζει ρητά 

συγκεκριµένη διάρκεια και συνήθως ορίζεται µεγάλο χρονικό διάστηµα, ώστε να 

αποφεύγεται η συχνή τροποποίηση του καταστατικού. 

� Το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας και τον τρόπο καταβολής του.  Το 

κεφάλαιο είναι δυνατόν να καλυφθεί κατά τη σύσταση της εταιρίας στο σύνολό 

του ή σε δόσεις115.  Το µετοχικό κεφάλαιο δεν είναι εφικτό να µειωθεί κάτω από το 

κατώτατο όριο, εκτός αν η εταιρία µετατραπεί σε άλλο εταιρικό τύπο, ο οποίος 

απαιτεί µικρότερο ελάχιστο καταβεβληµένο κεφάλαιο116. 

� Το είδος, τον αριθµό, την ονοµαστική αξία και την έκδοση των µετοχών.  Το 

µετοχικό κεφάλαιο αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να 

τύχουν χρηµατικής αποτίµησης.  Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών 

σε είδος, γίνεται µετά από γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης117.   

     Οι µετοχές είναι δυνατόν να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές.  Μετοχές 

ηµεδαπών Α.Ε. που έχουν ως αντικείµενο εργασιών την παροχή υπηρεσιών 

                                                 
111 Άρθρο 4 παρ. 2 του N. 2190/1920. 
112 Άρθρο 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του Π∆ 409/1986 (προσαρµογή στο 

άρθρο 3    της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ) και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 4 του N. 3604/2007. 
113 Άρθρο 5 του N. 2190/1920. 
114 Άρθρο 6 του N. 2190/1920.   
115 Άρθρο 8 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 1 του N. 3604/2007. 
116 Άρθρο 8 παρ. 6 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 παρ. 1 του N. 3604/2007. 
117 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
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ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ή εκπαίδευσης οποιασδήποτε µορφής και 

βαθµίδας, είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους118.  Το ίδιο ισχύει και για τις 

τραπεζικές, ασφαλιστικές, σιδηροδροµικές, αεροπορικές, παραγωγής φωταερίου 

και παραγωγής και διανοµής ηλεκτρικού ρεύµατος, ύδρευσης και αποχέτευσης 

πόλεων, τηλεπικοινωνιών, ραδιοφωνίας και παντός είδους πολεµικού υλικού119. 

∆ιακρίνονται επίσης στις κοινές και στις προνοµιούχες.  Οι προνοµιούχες, είναι 

δυνατόν να εκδοθούν µε ή χωρίς δικαίωµα ψήφου σε ορισµένα ζητήµατα120.  

Επίσης, είναι δυνατόν να παρέχουν στους κατόχους τους σταθερό µέρισµα121, να 

λαµβάνουν µέρισµα πριν από τους κατόχους των κοινών µετοχών και κατά την 

εκκαθάριση να λαµβάνουν από το προϊόν της, προνοµιακή απόδοση του 

καταβληθέντος κεφαλαίου122. 

Τέλος, ορισµένες φορές κατά τη σύσταση της εταιρίας δίνονται σε όλους ή σε 

ορισµένους ιδρυτές ως ανταµοιβή για καθορισµένες ενέργειες τους, αριθµός 

ιδρυτικών τίτλων που δεν µπορούν να υπερβούν το ένα δέκατο (1/10) του αριθµού 

των µετοχών που εκδίδονται.  Οι τίτλοι αυτοί δεν έχουν ονοµαστική αξία, 

δικαίωµα συµµετοχής στη διοίκηση, τη διαχείριση και στο προϊόν εκκαθάρισης της 

εταιρίας.  Οι κάτοχοι τους όµως, δικαιούνται  µέρισµα, ποσοστού έως 25% των 

κερδών, µετά την αφαίρεση από αυτά του τακτικού αποθεµατικού και του πρώτου 

µερίσµατος.  Η εταιρία δικαιούται να εξαγοράσει και να ακυρώσει τους ιδρυτικούς 

τίτλους, εντός δέκα (10) ετών από την έκδοσή τους, καταβάλλοντας στους 

κατόχους τους το ποσό που ορίζεται στο καταστατικό και το οποίο δεν µπορεί να 

είναι µεγαλύτερο από το ποσό που προκύπτει από την κεφαλαιοποίηση του µέσου 

όρου των µερισµάτων των τριών τελευταίων ετών προς 15%123. 

Ιδρυτικοί τίτλοι µπορούν να δοθούν επίσης και κατά τη λειτουργία της εταιρίας 

ως αντάλλαγµα εισφοράς σε είδος και οι οποίοι, είναι δυνατόν να εξαγοραστούν 

κατά τη διάρκεια χρησιµοποίησης του στοιχείου.  Η επιτροπή του άρθρου 9 είναι 

αρµόδια να αποφανθεί για τη διάρκεια χρησιµοποίησης και την ενδεχόµενη 

τεχνολογική απαξίωση του στοιχείου124.   

                                                 
118 Άρθρο 24 του N. 2214/1994. 
119 Άρθρο 11α παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 2 του N. 2339/1995. 
120 Άρθρο 3 παρ. 4 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του N. 3604/2007. 
121 Άρθρο 3 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του N. 3604/2007. 
122 Άρθρο 3 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του N. 3604/2007.  
123 Άρθρο 15 παρ. 1, 2, 3 και 4 του N. 2190/1920, όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του Π∆ 

409/1986 (προσαρµογή στο άρθρο 3 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ). 
124 Άρθρο 15 παρ. 5 του N. 2190/1920.  
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�  Τον αριθµό των µετοχών κάθε κατηγορίας, εάν υπάρχουν µετοχές και των 

δυο κατηγοριών, δηλαδή ανώνυµες και ονοµαστικές.   

� Την µετατροπή ονοµαστικών µετοχών σε ανώνυµες και το αντίστροφο. 

� Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

� Τη σύγκλιση, τη συγκρότηση, τη λειτουργία και τις αρµοδιότητες της Γενικής 

Συνέλευσης. 

� Τους ελεγκτές. 

� Τα δικαιώµατα των µετόχων. 

� Τον Ισολογισµό και τη διάθεση κερδών. 

� Τη λύση και την εκκαθάριση της περιουσίας της εταιρίας. 

� Τα ατοµικά στοιχεία των φυσικών ή νοµικών προσώπων που υπέγραψαν το 

καταστατικό. 

� Το συνολικό ποσό όλων των δαπανών τουλάχιστον κατά προσέγγιση, που 

απαιτήθηκαν για τη σύσταση της εταιρίας και την βαραίνουν. 

 

Η Α.Ε. είναι δυνατόν να συσταθεί από ένα ή περσότερα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα 

ή να καταστεί κατά την πορεία ζωής της µονοπρόσωπη 125.  Η σύσταση της ακολουθεί τα 

εξής στάδια126:  Στην αρχή, σχέδιο του καταστατικού υποβάλλεται στο αρµόδιο 

επιµελητήριο για προέγκριση επωνυµίας.  Αν η επωνυµία που επέλεξαν οι ιδρυτές, δεν 

χρησιµοποιείται ήδη από άλλη εταιρία, το επιµελητήριο εγκρίνει το σχέδιο του 

καταστατικού.  Ακολουθεί η καταβολή προείσπραξης στο δικηγορικό σύλλογο και η 

σύνταξη του καταστατικού µε συµβολαιογραφικό έγγραφο και η υπογραφή του από τους 

ιδρυτές, παρουσία δικηγόρου. Τρίτο στάδιο, αποτελεί η υποβολή δήλωσης στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ. και η καταβολή του φόρου «συγκέντρωσης κεφαλαίου», που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1%.  Ακολουθεί η  πληρωµή στην Εθνική Τράπεζα του τέλους ένα τοις χιλίοις 

(0,1%) υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισµού127.  Πέµπτο στάδιο αποτελεί η κατάθεση των 

παραπάνω εγγράφων στην Υπηρεσία Εµπορίου της αρµόδιας Νοµαρχίας για να εκδοθεί 

εγκριτική διοικητική απόφαση.  Αν το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας  υπερβαίνει το 

ποσό των τριών εκατοµµυρίων (3.000.000 €) ευρώ, ασκείται έλεγχος νοµιµότητας στη 

σύστασης της εταιρίας ενώ αν δεν το ξεπερνά ασκείται µόνο τυπικός έλεγχος των 

                                                 
125 Άρθρο 3 παρ. 3 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 5 του N. 3604/2007.    
126 Βλπ. Παράρτηµα (Σχεδιάγραµµα 3.). 
127 Υπουργική Απόφαση 2279/2000. 
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υποβαλλόµενων εγγράφων128.  Η Υπηρεσία Εµπορίου καταχωρεί τις πράξεις και τα 

στοιχεία στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών.  Με επιµέλεια και µε δαπάνες των ιδρυτών,  

γίνεται δηµοσίευση της παραπάνω καταχώρησης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, στο 

τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.».   

Η εταιρία αποκτά νοµική προσωπικότητα µε τη καταχώρηση στο οικείο Μητρώο 

Ανωνύµων εταιριών της ιδρυτικής πράξης,  της διοικητικής απόφασης για τη σύσταση της 

εταιρίας και την έγκριση του καταστατικού της, στην περίπτωση που έχει ασκηθεί έλεγχος 

νοµιµότητας της σύστασης129.   

Στη συνέχεια, η εταιρία υποβάλλει τα παραπάνω δικαιολογητικά στην αρµόδια 

∆.Ο.Υ., προκειµένου να της χορηγηθεί ένας Αριθµός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 

και να θεωρήσει βιβλία και στοιχεία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας130, συµπεριλαµβανοµένων 

πρακτικών Γ.Σ και ∆.Σ.  Εξαίρεση αποτελούν οι αλλοδαπές Α.Ε., που κατέχουν µόνο 

ακίνητα στην Ελλάδα, οι οποίες από 1ης Ιανουαρίου 2003 έχουν την δυνατότητα να τηρούν 

βιβλία δεύτερης (Β΄) κατηγορίας, εφόσον το γνωστοποιήσουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ.131.  

 

 

1.6.2. Μετοχικό Κεφάλαιο και Εισφορές 

Κεφάλαιο είναι «η αφηρηµένη µαθηµατική ποσότητα, η οποία καθορίζει το 

ελάχιστο όριο της αξίας των οικονοµικών αγαθών που πρέπει να τεθούν και να 

παραµείνουν στην εταιρία, για την πραγµάτωση του εταιρικού της σκοπού»132.  

Το κεφάλαιο της Α.Ε. ονοµάζεται µετοχικό κεφάλαιο και διαιρείται σε µερίδια που 

ονοµάζονται µετοχές.  Η ονοµαστική αξία κάθε µετοχής, δεν είναι δυνατόν να οριστεί 

κατώτερη των τριάντα λεπτών (0,30 €) και ανώτερη των εκατό ευρώ (100 €).  Υπάρχει η 

δυνατότητα, οι νέες µετοχές που προκύπτουν κατά τη σύσταση ή κατά την αύξηση 

κεφαλαίου, να εκδοθούν σε τιµή υψηλότερη της ονοµαστικής τους αξίας.  Η διαφορά αυτή 

ονοµάζεται «υπέρ το άρτιο» και δεν είναι δυνατόν να χρησιµοποιηθεί για πληρωµή 

µερισµάτων.  Η έκδοση µετοχών σε χαµηλότερη τιµή δεν επιτρέπεται133.     

Αποτελείται µόνο από στοιχεία ενεργητικού που µπορούν να τύχουν χρηµατικής 

αποτίµησης.  Τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν απαιτήσεις οι οποίες 

                                                 
128 Άρθρο 4 παρ. 2α του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 6 του N. 3604/2007.    
129 Άρθρο 7β παρ. 10 του N. 3190/1955.    
130 Άρθρο 4 παρ. 2 του Π.∆. 186/1992, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 6 του N. 3604/2007.     
131 Άρθρα 8 και 9 της ΠΟΛ 1271/12-12-2002.   
132 Σκαλίδης Λ. (1993), «∆ίκαιο Εµπορικών Εταιριών», ∆΄ έκδοση, σελ. 306. 
133 Άρθρο 14 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11, παρ. 1ε΄,  του N. 2842/2000. 
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προέρχονται από εκτέλεση εργασιών ή παροχή υπηρεσιών134.  Η εξακρίβωση της αξίας 

των εταιρικών εισφορών, όταν αυτές είναι σε είδος κατά τη σύσταση της εταιρίας, καθώς, 

και σε κάθε αύξηση κεφαλαίου, γίνεται µετά από γνωµοδότηση τριµελούς επιτροπής 

εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από έναν ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης135, πτυχιούχους ανώτατης σχολής 

µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από έναν 

εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.  Η επιτροπή συντάσσει έκθεση, που περιέχει 

την περιγραφή της εισφοράς, τις µεθόδους αποτίµησης που εφαρµόστηκαν και την 

πιστοποίηση ότι αυτή η αξία αντιστοιχεί στον αριθµό και την ονοµαστική αξία των 

µετοχών που θα εκδοθούν136.  Η παραπάνω έκθεση υποβάλλεται στις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας
137.   Κατά εξαίρεση, η εκτίµηση µπορεί να γίνει χωρίς την παρέµβαση της 

αρµόδιας αρχής, µε επιλογή των ιδρυτών κατά την ίδρυση ή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 

(∆.Σ.) όταν πρόκειται για αύξηση κεφαλαίου, από δυο (2) ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή 

από δυο (2) εκτιµητές του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών138.      

Το κεφάλαιο της Α.Ε. δεν είναι δυνατόν να είναι κατώτερο των εξήντα χιλιάδων 

ευρώ (60.000 €) και υπάρχει η δυνατότητα να καταβληθεί σε δόσεις, µε την προϋπόθεση 

ότι το ύψος της αρχικής δόσης καλύπτει το ελάχιστο απαιτούµενο κεφάλαιο.  Η µερική 

καταβολή, δεν αναφέρεται στην πλήρη εξόφληση ορισµένων µετοχών αλλά στην 

καταβολή τµήµατος της αξίας κάθε µετοχής.  ∆εν επιτρέπεται µερική καταβολή, στην 

περίπτωση εισφοράς σε είδος, καθώς και στην περίπτωση την οποία η εταιρία είναι 

εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο139.     

Εντός δυο (2) µηνών από την έναρξη λειτουργίας της Α.Ε., το ∆.Σ. υποχρεούται να 

συνέλθει σε ειδική συνεδρίαση µε µοναδικό θέµα ηµερησίας διάταξης την πιστοποίηση 

της καταβολής του αρχικού κεφαλαίου, όπως αυτό ορίζεται στο καταστατικό140.  Για την 

κάλυψη του αρχικού κεφαλαίου η καταβολή των µετρητών γίνεται υποχρεωτικά µε 

κατάθεση σε ειδικό λογαριασµό, στο όνοµα της εταιρίας, που τηρείται σε οποιαδήποτε 

πιστωτικό ίδρυµα το οποίο λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα141.  Εντός είκοσι (20) ηµερών 

από τη λήξη της παραπάνω προθεσµίας, η Α.Ε υποχρεούται να υποβάλλει στο Υπουργείο 
                                                 
134 Άρθρο 8 παρ. 5 του N. 2190/1920. 
135 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2837/2000. 
136 Άρθρο 9 παρ. 2 του N. 2190/1920. 
137 Άρθρο 9 παρ. 6 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 409/1986 (προσαρµογή                 

στο άρθρο 10 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ). 
138 Άρθρο 9 παρ. 4 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 14 του N. 3604/2007. 
139 Άρθρο 12 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
140 Άρθρο 11 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του N. 3604/2007. 
141 Άρθρο 11 παρ. 6 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του N. 3604/2007. 
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Εµπορίου αντίγραφο του σχετικού πρακτικού συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 

µαζί µε το διπλότυπο είσπραξης της ∆.Ο.Υ. προκειµένου να σταλεί για δηµοσίευση η 

σχετική ανακοίνωση στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης142. 

Στην περίπτωση που ορισµένοι από τους µετόχους δεν καλύψουν το αρχικό 

µετοχικό κεφάλαιο, τότε η εταιρία ανακαλείται µε δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου 

της έδρας της εταιρίας, µετά από αίτηση οποιουδήποτε έχει έννοµο συµφέρον143, εκτός, αν 

είχε προβλεφθεί από το καταστατικό η σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία θα 

παραστούν όλοι οι µέτοχοι για να αποφασιστεί η κάλυψη του ποσού από τους άλλους 

µετόχους και γίνει τροποποίηση του καταστατικού, στο άρθρο που αφορά στον τρόπο 

κάλυψης του µετοχικού κεφαλαίου144.  

Τα πρώτα δυο (2) έτη λειτουργίας της εταιρίας, καθώς, και δυο (2) έτη µετά από 

κάθε αύξηση κεφαλαίου, απαγορεύεται και είναι άκυρη η απόκτηση οποιουδήποτε 

στοιχείου ενεργητικού µε τίµηµα ανώτερο του ενός δέκατου (1/10) του µετοχικού 

κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, εφόσον πωλητές είναι οι ιδρυτές, οι µέτοχοι που κατέχουν 

ποσοστό µεγαλύτερο του ενός εικοστού (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 

τα µέλη ∆.Σ της εταιρίας και οι συγγενείς των ανωτέρω προσώπων έως και δεύτερου (2ου) 

βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας.  Το ίδιο ισχύει αν ο πωλητής απόκτησε το στοιχείο που 

µεταβιβάζεται, από κάποιο από τα παραπάνω πρόσωπα, µέσα στους προηγούµενους 

δώδεκα (12) µήνες από την υπογραφή του καταστατικού ή την πραγµατοποίηση της 

αύξησης κεφαλαίου.  Τα παραπάνω δεν ισχύουν σε περίπτωση αύξησης κεφαλαίου χωρίς 

καταβολή µετρητών145.  

 

 

1.6.3. Όργανα  

Η Γενική Συνέλευση των µετόχων, είναι το ανώτατο όργανο της Α.Ε. και 

δικαιούται να αποφασίζει για κάθε εταιρική υπόθεση146. 

Συνέρχεται υποχρεωτικά τουλάχιστον µια φορά σε κάθε εταιρική χρήση, εντός έξι 

(6) µηνών από τη λήξη της προηγούµενης χρήσης, στην έδρα της εταιρίας ή στην 

περιφέρεια άλλου δήµου εντός του νοµού.  Για εταιρίες εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 

Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.), η Γ.Σ. µπορεί να συγκληθεί στη περιφέρεια του δήµου που 

                                                 
142 Άρθρο 11 παρ. 5 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 17 του N. 3604/2007. 
143 Άρθρο 48 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
144 Άρθρο 13α παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 20 του N. 3604/2007. 
145 Άρθρο 10 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 16 του N. 3604/2007. 
146 Άρθρο 33 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
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βρίσκεται το Χ.Α.Α.  Με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3604/2007, δίνεται η 

δυνατότητα στις µη εισηγµένες στο Χ.Α.Α. εταιρίες, εφόσον προβλέπεται από το 

καταστατικό τους, η διεξαγωγή της Γ.Σ. να γίνει µέσω τηλεδιάσκεψης.  Επίσης, για τις µη 

εισηγµένες εταιρίες, η Γ.Σ µπορεί να συγκληθεί σε οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού, µε την προϋπόθεση ότι θα συµφωνήσει και θα παρίσταται ή θα 

αντιπροσωπεύεται το σύνολο των µετόχων µε δικαίωµα ψήφου147.   

Τα µέλη καλούνται µε πρόσκληση, τουλάχιστον είκοσι (20) ηµέρες πριν τη 

συνεδρίαση, ανακοινώνοντας τους την ηµέρα, τον τόπο καθώς και τα θέµατα της 

ηµερήσιας διάταξης148.  Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στο τεύχος «Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» της 

Εφηµερίδας της Κυβέρνησης, σε µια ηµερήσια πολιτική εφηµερίδα  και σε µια ηµερήσια 

οικονοµική εφηµερίδα149.  Σε περίπτωση όµως που παρίσταται το σύνολο των µελών της 

Γ.Σ. και δεν έχει κανείς αντίρρηση για την πραγµατοποίηση της, τότε δεν απαιτείται  

πρόσκληση
150. 

Αντίγραφο της ηµερησίας διατάξεως, της επεξηγηµατικής έκθεσης για τα θέµατα 

που περιέχει και ενός αντιτύπου των φύλλων των εφηµερίδων στις οποίες δηµοσιεύθηκε η 

πρόσκληση, αποστέλλονται στο Υπουργείο Εµπορίου είκοσι (20) ηµέρες πριν από τη 

συνεδρίαση της Γ.Σ.  Αν είναι επαναληπτική, αποστέλλονται τουλάχιστον δέκα (10) 

ηµέρες πριν151.  Τέλος, εντός είκοσι (20) ηµερών µετά την συνεδρίαση της, υποβάλλεται 

στο Υπουργείο αντίγραφο των πρακτικών152 της.  

Η Γ.Σ βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει, όταν παρίσταται το ένα πέµπτο (1/5) 

τουλάχιστον του καταβεβληµένου κεφαλαίου και αποφασίζει κατά απόλυτη πλειοψηφία 

των παραβρισκόµενων µετόχων153.  Στην περίπτωση µη απαρτίας,  η πρόσκληση για 

επαναληπτική  Γ.Σ ανακοινώνεται δέκα (10) τουλάχιστον µέρες πριν τη συνεδρίαση, 

συνέρχεται εντός είκοσι ηµερών (20) από την ηµεροµηνία της πρώτης συνεδρίασης και 

βρίσκεται σε απαρτία µε οποιοδήποτε ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου παρίσταται σε 

αυτήν
154.  Η Γ.Σ είναι αρµόδια να αποφασίζει για155: 

� Την τροποποίηση του καταστατικού. 

� Την εκλογή µελών ∆.Σ και ελεγκτών. 
                                                 
147 Άρθρο 25 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 34 του N. 3604/2007. 
148 Άρθρο 26 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
149 Άρθρο 26 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 35 του N. 3604/2007. 
150 Άρθρο 26 παρ. 3 του N. 2190/1920. 
151 Άρθρο 26α παρ. 1 του N. 2190/1920. 
152 Άρθρο 26α παρ. 2 του N. 2190/1920. 
153 Άρθρο 31 παρ. 1 του N. 2190/1920. 
154 Άρθρο 29 παρ. 1 και 2 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 38 του N. 3604/2007. 
155 Άρθρο 34 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 παρ 3 του N. 2339/1995.  
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� Την έγκριση του Ισολογισµού. 

� Τη διάθεση των ετήσιων κερδών. 

� Τη συγχώνευση, διάσπαση, µετατροπή ή διάλυση της εταιρίας. 

� Το διορισµό εκκαθαριστών. 

� Την απαλλαγή του ∆.Σ και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζηµίωσης156. 

 

Εκτός από τη τακτική Γ.Σ υπάρχει και η εξαιρετική, η οποία συγκαλείται έκτακτα, 

σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο.  Για αυτήν ο νόµος απαιτεί, λήψη αποφάσεων µε  

ενισχυµένη απαρτία των δυο τρίτων (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 

ενισχυµένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των µετόχων που παραβρίσκονται σε 

αυτήν
157.  Λαµβάνει αποφάσεις για θέµατα που σχετίζονται µε την µεταβολή της 

εθνικότητας της εταιρίας, την µεταβολή του αντικειµένου της, την αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου η οποία δεν προβλέπεται από το καταστατικό, την µείωση του µετοχικού 

κεφαλαίου, την µεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών, την συγχώνευση, την 

διάσπαση, την µετατροπή, την αναβίωση, την παράταση και την διάλυση της εταιρίας158.  

Ένα ακόµη όργανο της Α.Ε. είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο είναι 

αρµόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της εταιρίας και τη 

διαχείριση της περιουσίας της, προκειµένου να επιτευχθεί ο σκοπός της.  Στο καταστατικό 

αναγράφεται ο αριθµός των µελών του ∆.Σ, που είναι δυνατόν να είναι φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, και τα οποία δεν είναι δυνατόν να είναι λιγότερα από τρία (3)159.  Η θητεία του 

δεν µπορεί να υπερβεί τα έξι (6) έτη160.  Το καταστατικό είναι δυνατόν να προβλέπει ότι το 

∆.Σ, εκλέγει νέα µέλη, στην περίπτωση θανάτου ή παραίτησης µελών του, εφόσον δεν 

έχουν οριστεί αναπληρωµατικά από τη Γ.Σ, και µε την προϋπόθεση ότι τα εναποµείναντα 

µέλη είναι τουλάχιστον τρία (3)161. 

Συνεδριάζει στην έδρα της εταιρίας κάθε φορά που ο νόµος, το καταστατικό ή οι 

ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν.  Κατά εξαίρεση, µπορεί να ορίζεται στο καταστατικό 

οποιοδήποτε σηµείο της Ελλάδας ή του εξωτερικού ως τόπος συνεδρίασης του.  Επίσης, 

υπάρχει η δυνατότητα να συνεδριάζει σε οποιοδήποτε µέρος εφόσον στη συνεδρίαση 

                                                 
156 Άρθρο 35 του N. 2190/1920. 
157
Άρθρο 31 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του Π∆ 409/1986  
(προσαρµογή στο άρθρο 40 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ). 

158 Άρθρο 29 παρ. 3 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του N. 3604/2007. 
159 Άρθρο 18 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 25 του N. 3604/2007.    
160 Άρθρο 19 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
161 Άρθρο 18 παρ. 7 του N. 2190/1920.    
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παρίστανται όλα τα µέλη του, καθώς και µε τηλεδιάσκεψη162.  Συγκαλείται από τον 

Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του, µε πρόσκληση που γνωστοποιείται στα µέλη, δυο (2) 

τουλάχιστον µέρες πριν τη σύγκληση του.  Η σύγκλιση είναι δυνατόν να ζητηθεί και µε 

αίτηση δυο (2) µελών του προς τον Πρόεδρο163.  

Βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τα µισά συν ένα 

µέλη του, τα οποία όµως δεν µπορεί να είναι λιγότερα από τρία (3) και µε τη προϋπόθεση 

ότι κάθε σύµβουλος, αντιπροσωπεύει, το πολύ έναν άλλον164.  Εφόσον δεν ορίζεται 

διαφορετικά στο καταστατικό, οι αποφάσεις λαµβάνονται κατά πλειοψηφία των µελών 

που παρίστανται.  Σε περίπτωση ισοψηφίας, δεν υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, εκτός 

αν αυτό ορίζεται ρητά στο καταστατικό165.   

Πράξεις του ∆.Σ, ακόµη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσµεύουν την 

εταιρία απέναντι στους τρίτους, εκτός αν η εταιρία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την 

υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει.  ∆εν συνιστά απόδειξη, η 

τήρηση µόνο των διατυπώσεων δηµοσιότητας ως προς το καταστατικό ή τις τροποποιήσεις 

του
166.  Περιορισµοί της εξουσίας του ∆.Σ από το καταστατικό ή από απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης δεν αντιτάσσονται στους τρίτους, ακόµη και αν αυτές έχουν 

υποβληθεί στις διατυπώσεις δηµοσιότητας167.   

Κάθε µέλος του ∆.Σ ευθύνεται έναντι της εταιρίας και των µετόχων της για κάθε 

πταίσµα που υπέπεσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του.  Η ευθύνη αυτή δεν 

υφίσταται, αν αποδείξει ότι κατέβαλε την απαιτούµενη επιµέλεια.  Ευθύνη έχουν επίσης 

και τα µέλη του ∆.Σ αλλά και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί 

αρµοδιότητες, όταν επιδιώκουν ίδια συµφέροντα τα οποία είναι αντίθετα µε τα 

συµφέροντα της εταιρίας.  Η ευθύνη παραγράφεται µε την πάροδο τριών (3) ετών όταν δεν 

προκλήθηκε ζηµία εκ δόλου στην εταιρία ενώ σε αντίθετη περίπτωση, σε δέκα (10) έτη168.  

Τέλος, οι ελεγκτές είναι το όργανα της Α.Ε., που είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της 

διαχείρισης της εταιρίας169.  Υπάρχουν δυο ειδών έλεγχοι, ο τακτικός και ο έκτακτος.  Ο 

                                                 
162 Άρθρο 20 παρ. 1, 2 και 3 του N. 2190/1920, όπως οι παρ. 1 και 2 αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο 27 του         

N.3604/2007 και η παρ. 3 προστέθηκε µε το άρθρο 10 παρ. 2 του Ν. 2339/1995.     
163 Άρθρο 20 παρ. 5 του N. 2190/1920.    
164 Άρθρο 21 παρ. 1 και 3 του N. 2190/1920.    
165 Άρθρο 21 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 28 του N. 3604/2007.     
166 Άρθρο 22 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 22 του Π∆ 409/1986 (προσαρµογή    

στο άρθρο 9 παρ. 1 της Πρώτης Οδηγίας ΕΟΚ).    
167 Άρθρο 22 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 23 του Π∆ 409/1986 και στη 

συνέχεια µε το αρ. 29 του Ν. 3604/2007.    
168 Άρθρο 22α του N. 2190/1920.    
169 Άρθρο 37 παρ. 4 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 13 παρ. 2 του N. 2339/1995.       
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τακτικός έλεγχος ασκείται από τους ελεγκτές, οι οποίοι είναι ανεξάρτητο όργανο της 

εταιρίας, ενώ ο έκτακτος ασκείται από πρόσωπα που διορίζονται από το δικαστήριο, µετά 

από αίτηση της µειοψηφίας των µετόχων170. 

Οι τακτικοί ελεγκτές εκλέγονται από τη τακτική Γ.Σ της προηγούµενης εταιρικής 

χρήσης, µε εξαίρεση τους ελεγκτές της πρώτης, οι οποίοι ορίζονται στο καταστατικό ή 

εκλέγονται από έκτακτη Γ.Σ, η οποία συγκαλείται εντός τριών (3) µηνών από τη σύσταση 

της εταιρίας171.  Οι τακτικοί ελεγκτές είναι τουλάχιστον  δύο (2) και διορίζονται µαζί µε 

δυο (2) αναπληρωµατικούς.  Επιτρέπει όµως ο νόµος το διορισµό ενός (1) µόνο ορκωτού 

ελεγκτή
172.  Όταν δεν προβλέπεται ορκωτός ελεγκτής, ως ελεγκτές διορίζονται πτυχιούχοι 

ανώτατων σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως οικονοµολογικού επαγγέλµατος από το 

Οικονοµικό Επιµελητήριο Ελλάδας οι οποίοι είναι κάτοχοι άδειας επαγγέλµατος Λογιστή 

Α΄ τάξεως.  Η θητεία τους δεν µπορεί να υπερβεί τις πέντε (5) εταιρικές χρήσεις173. 

Σε περίπτωση που η εταιρεία καλύπτει δυο από τα παρακάτω τρία κριτήρια, τότε 

εκλέγει υποχρεωτικά έναν τουλάχιστον ελεγκτή από το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών.  

Πρώτο κριτήριο είναι η αξία του Ισολογισµού, αν είναι µεγαλύτερη των δυο 

εκατοµµυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000 €) ευρώ, δεύτερο κριτήριο είναι ο κύκλος 

εργασιών, αν είναι άνω των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000 €) ευρώ και τέλος, το τρίτο 

κριτήριο αφορά τον µέσο όρο του προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της 

χρήσης,  αν είναι µεγαλύτερος των πενήντα (50) ατόµων174.   Το ίδιο ισχύει και για εταιρία 

που ιδρύεται κατά εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3604/2007 και έχει κεφάλαιο 

τουλάχιστον τριών εκατοµµυρίων (3.000.000 €) ευρώ175.  

Σκοπός των ελεγκτών κατά τη διάρκεια της εταιρικής χρήσης, είναι να 

παρακολουθούν τη λογιστική και τη διαχειριστική κατάσταση της εταιρίας, ενώ 

δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των βιβλίων, οποιοιδήποτε εταιρικού εγγράφου και των 

πρακτικών των συνεδριάσεων της Γ.Σ και του ∆.Σ.  Επίσης, οφείλουν να κάνουν 

υποδείξεις στο ∆.Σ και να αναφέρουν στη Υπηρεσία Εµπορίου της αρµόδιας νοµαρχίας, 

όταν διαπιστώνουν παραβάσεις του νόµου ή στην εισαγγελική αρχή όταν διαπιστώνουν 

ποινικές παραβάσεις176.  Τέλος, δικαιούνται να ζητήσουν την σύγκληση έκτακτης Γ.Σ, µε 

                                                 
170 Άρθρο 40α παρ. 1 του N. 2190/1920.    
171 Άρθρο 36 παρ. 3 του N. 2190/1920.    
172 Άρθρο 36α παρ. 1 του N. 2190/1920.    
173 Άρθρο 36 παρ. 3 του N. 2190/1920.    
174 Άρθρο 42α παρ. 6 του N. 2190/1920, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 52 του N. 3604/2007.   
175 Άρθρο 36 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
176 Άρθρο 37 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
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αίτηση τους προς το ∆.Σ.  Η Γ.Σ συγκαλείται εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της 

αίτησης, µε αντικείµενο της ηµερήσιας διάταξης το περιεχόµενο της αίτησης177.   

Μετά την λήξη της εταιρικής χρήσης, οι ελεγκτές οφείλουν να ελέγξουν τις ετήσιες 

οικονοµικές καταστάσεις της εταιρίας, για να διαπιστώσουν αν ο Ισολογισµός και ο 

λογαριασµός Αποτελεσµάτων Χρήσης απεικονίζουν την πραγµατική οικονοµική 

κατάσταση της εταιρίας.  Στη συνέχεια υποβάλλουν έκθεση προς τη Γ.Σ για τα 

αποτελέσµατα του ελέγχου που πραγµατοποίησαν και παρίστανται στην τακτική Γ.Σ178.  Η 

έκθεση των ελεγκτών περιλαµβάνει τα εξής179 : 

� Εισαγωγή, στην οποία προσδιορίζονται οι ετήσιοι οικονοµικοί λογαριασµοί 

που αποτελούν αντικείµενο του νόµιµου ελέγχου, καθώς και το συγκεκριµένο 

πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης που εφαρµόσθηκε κατά την 

κατάρτισή τους. 

� Περιγραφή του εύρους του ελέγχου και των ελεγκτικών προτύπων βάσει των 

οποίων διενεργήθηκε ο νόµιµος έλεγχος. 

� Ελεγκτική γνώµη, στην οποία εκφράζουν την άποψη τους µε σαφήνεια, για 

το κατά πόσο οι ετήσιοι λογαριασµοί παρέχουν πιστή και πραγµατική εικόνα 

σύµφωνα µε το αντίστοιχο πλαίσιο χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και για το 

κατά πόσο οι ετήσιοι λογαριασµοί πληρούν τα όσα προβλέπει ο νόµος.  Η 

ελεγκτική γνώµη είναι δυνατόν να εκδίδεται µε ή χωρίς επιφυλάξεις, να είναι 

αρνητική ή ακόµη σε περίπτωση που οι ελεγκτές αδυνατούν να εκφράσουν άποψη, 

να λαµβάνει τη µορφή άρνησης γνώµης. 

� Παραποµπή σε θέµατα στα οποία οι ελεγκτές επιθυµούν να επιστήσουν την 

προσοχή των µετόχων, χωρίς να διατυπώσουν επιφυλάξεις στην ελεγκτική γνώµη. 

� Ελεγκτική γνώµη σχετικά µε το κατά πόσο η ετήσια έκθεση διαχείρισης του 

∆.Σ, αντιστοιχεί µε τους ετήσιους λογαριασµούς του ίδιου οικονοµικού έτους. 

� Χρονολογία σύνταξης και υπογραφή. 

 

 Μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου 

κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν από το µονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της 

εταιρίας έκτακτο έλεγχο, εφόσον από την πορεία της λειτουργίας της προκύπτει ότι η 

διοίκηση δεν ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του νόµου, του καταστατικού και τις 

                                                 
177 Άρθρο 38 του N. 2190/1920.    
178 Άρθρο 37 παρ. 1 και 2 του N. 2190/1920.    
179 Άρθρο 37 παρ. 5 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το N. 3487/2006.        
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αποφάσεις της Γ.Σ180.  Επίσης µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του 

καταβεβληµένου κεφαλαίου, δικαιούνται να ζητήσουν έκτακτο έλεγχο της εταιρίας, 

εφόσον από την λειτουργία της προκύπτει ότι η διοίκηση των εταιρικών υποθέσεων δεν 

ασκείται όπως επιβάλλει η χρηστή και συνετή διαχείριση181. 

Ο έκτακτος έλεγχος, διενεργείται από ένα (1) τουλάχιστον ορκωτό ελεγκτή, ο 

οποίος συντάσσει πόρισµα, το οποίο υποβάλλει στην αρµόδια Εποπτεύουσα Αρχή και 

στους µετόχους που ζήτησαν τον έλεγχο.  Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν παραβάσεις 

που τιµωρούνται ποινικά, το πόρισµα υποβάλλεται και στην αρµόδια εισαγγελική αρχή182.   

 

 

1.6.4. Αποθεµατικά 

 Τα αποθεµατικά αποτελούν συσσωρεµένα κέρδη, τα οποία δεν έχουν διανεµηθεί 

στους µετόχους, ούτε έχουν ενσωµατωθεί στο µετοχικό κεφάλαιο, αλλά αυξάνουν τα ίδια 

κεφάλαια της εταιρίας.  Τα αποθεµατικά διακρίνονται σε υποχρεωτικά και προαιρετικά 

ανάλογα µε το αν ο σχηµατισµός τους είναι υποχρεωτικός βάσει νόµου: 

� Τακτικό αποθεµατικό183: Επιβάλλεται η παρακράτηση ποσοστού ενός εικοστού 

(1/20) των ετήσιων καθαρών κερδών της εταιρίας, προς σχηµατισµό του τακτικού 

αποθεµατικού.  Η κράτηση αυτή παύει να είναι υποχρεωτική, µόλις το ποσό 

φθάσει το ένα τρίτο (1/3) του µετοχικού κεφαλαίου.  Προορίζεται υποχρεωτικά για 

την κάλυψη ζηµιών και δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό ή να 

κεφαλαιοποιηθεί.  Το ποσοστό αυτό παρακράτησης, αποτελεί το ελάχιστο 

επιτρεπτό από το νόµο, καθώς στο καταστατικό είναι δυνατόν να υπάρχει 

πρόβλεψη για µεγαλύτερο. 

� Έκτακτα αποθεµατικά: Καταχωρούνται τα αποθεµατικά που σχηµατίζονται και 

χρησιµοποιούνται για οποιοδήποτε σκοπό, κατόπιν απόφασης της Γ.Σ..   

� Αφορολόγητα αποθεµατικά: Η Πολιτεία για αναπτυξιακούς λόγους, παρέχει 

φορολογικές απαλλαγές στα µη διανεµηθέντα κέρδη, για όσο χρονικό διάστηµα 

παραµένουν στην εταιρία υπό την µορφή αποθεµατικών.  Πρόκειται για αναβολή 

από τη φορολογία εισοδήµατος, αφού αυτά θα φορολογηθούν κατά τη λύση της 

εταιρίας ή κατά την περίπτωση διανοµής τους στους µετόχους. 

                                                 
180 Άρθρο 40 παρ. 1 και 2 του N. 2190/1920.    
181 Άρθρο 40 παρ. 3 του N. 2190/1920.    
182 Άρθρο 40α παρ. 1 και 3 του N. 2190/1920.    
183 Άρθρο 44 του N. 2190/1920.    
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 Τα αποθεµατικά προέρχονται από αδιανέµητα κέρδη και εντοπίζονται σε διάφορα 

πάγια ή κυκλοφορούντα στοιχεία του Ενεργητικού.  Η εταιρία όταν αποφασίσει να 

διανείµει τα αποθεµατικά, ευνόητο είναι ότι δεν θα ρευστοποιήσει τα στοιχεία αυτά, 

ακόµη και όταν γνωρίζει από πού προέρχονται.  Στην περίπτωση αυτή η εταιρία επιλέγει 

την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, ώστε να χορηγήσει στους µετόχους ίσης αξίας 

µετοχές.  Η µετατροπή αυτή των αποθεµατικών σε µετοχικό κεφάλαιο, αποτελεί την 

κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών.  Κατά την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, 

«µεταφέρονται» χρηµατικά ποσά από το αποθεµατικό στο µετοχικό κεφάλαιο, χωρίς να 

µεταβάλλεται η καθαρή θέση.   

 Με την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, επέρχεται αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου και συνεπώς απαιτείται λήψη σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ των µετόχων, για 

τροποποίηση του καταστατικού.  Κατά την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, απαιτείται 

να τηρηθούν όλες οι προϋποθέσεις δηµοσιότητας.  Έχει γίνει δεκτό από τη ∆ιοίκηση, ότι 

για την κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών, δεν απαιτείται η εκτίµηση της Επιτροπής των 

εµπειρογνωµόνων του Ν. 2190/1920.    

 Όλα τα αποθεµατικά είναι δυνατόν να κεφαλαιοποιηθούν, µε εξαίρεση το τακτικό 

(1/3 του µετοχικού κεφαλαίου), η τήρηση του οποίου ορίζεται ρητά από το νόµο.  Από 

φορολογικής άποψης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 25 παρ. 1 του Ν. 2238/1994, «η 

κεφαλαιοποίηση των αποθεµατικών λογίζεται ως εισόδηµα από κινητές αξίες» και 

συνεπώς φορολογείται, απαλλάσσεται όµως από το φόρο «συγκέντρωσης κεφαλαίου».  

 

 

1.6.5.  ∆ιάθεση των Κερδών  

 Ο συσχετισµός µεταξύ των προσδιοριστικών παραγόντων του αποτελέσµατος, 

αποφέρει το αποτέλεσµα της χρήσης, το οποίο µπορεί να είναι θετικό (κέρδη) ή αρνητικό 

(ζηµίες).  Καθαρά κέρδη της εταιρίας είναι αυτά που προκύπτουν, αν από τα ακαθάριστα 

κέρδη αφαιρεθούν τα έξοδα, οι ζηµίες οι νόµιµες αποσβέσεις και κάθε άλλο εταιρικό 

βάρος
184.  Τα καθαρά κέρδη διανέµονται µε την εξής σειρά185: 

� Αφαιρείται ποσοστό 5% για τακτικό αποθεµατικό, µέχρι αυτό να φτάσει το 

ένα τρίτο (1/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου. 

                                                 
184 Άρθρο 45 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
185 Άρθρο 44α παρ. 2 του N. 2190/1920.    
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� Αφαιρείται το απαιτούµενο ποσό για την καταβολή του µερίσµατος, που ως 

ελάχιστο ποσοστό είναι το 35% των καθαρών κερδών που αποµένουν, µετά την 

αφαίρεση του τακτικού αποθεµατικού. 

 

∆εν είναι δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε διανοµή µερίσµατος στους µετόχους, 

εφόσον κατά την ηµεροµηνία λήξης της χρήσης, το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της 

εταιρίας είναι ή µετά τη διανοµή αυτή θα γίνει κατώτερο, από το ποσό του µετοχικού 

κεφαλαίου προσαυξηµένο µε τα αποθεµατικά των οποίων η διανοµή απαγορεύεται από το 

νόµο.  Επίσης το ποσό που θα διανεµηθεί, δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 

αποτελεσµάτων της χρήσης, προσαυξηµένο µε τα κέρδη που προέρχονται από 

προηγούµενες χρήσεις και των αποθεµατικών των οποίων η διανοµή επιτρέπεται και 

αποφασίστηκε από τη Γ.Σ, µειωµένο κατά το ποσό των ζηµιών προηγουµένων χρήσεων 

(εξαιρούνται οι ζηµίες που προέρχονται από την πρώτη εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων) και κατά το ποσό που επιβάλλεται από το νόµο και το 

καταστατικό, να διατεθεί για το σχηµατισµό αποθεµατικών186.  

 

 

1.6.6. Μεταβολές του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 Κάθε µεταβολή του µετοχικού κεφαλαίου της Α.Ε, απαιτεί τη λήψη σχετικής 

απόφασης από τη Γ.Σ., την τροποποίηση του καταστατικού και τη δηµοσίευση της187.   

 

Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 Στην απόφαση για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, είναι απαραίτητο να 

αναγράφεται το νέο κεφάλαιο, ο αριθµός και το είδος των µετοχών που θα εκδοθούν, η 

ονοµαστική αξία και γενικά οι όροι έκδοσης τους, καθώς και ο συνολικός αριθµός των 

µετοχών της εταιρίας.  Εξαίρεση από την υποχρέωση λήψης απόφασης από τη Γ.Σ και την 

τροποποίηση του καταστατικού, αποτελεί η δυνατότητα του ∆.Σ να αποφασίσει µε 

πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των µελών του, να αυξήσει το κεφάλαιο µερικά ή ολικά, 

µε την έκδοση νέων µετοχών, για ποσό, όµως, που δεν υπερβαίνει το καταβεβληµένο 

µετοχικό κεφάλαιο.  Η δυνατότητα αυτή, η οποία πρέπει να αναφέρεται ρητά στο 

                                                 
186 Άρθρο 45 παρ. 2 του N. 2190/1920.    
187 Άρθρο 7α παρ. 1ε του N. 2190/1920.    
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καταστατικό, ισχύει για τα πρώτα πέντε (5) έτη λειτουργίας της εταιρίας ή εκχωρείται µε 

απόφαση της Γ.Σ των µετόχων188.   

 Για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου απαιτείται καταχώρηση στο πρακτικό 

του ∆.Σ της απόφασης και ανακοίνωση της στο Εθνικό Τυπογραφείο.  Στη συνέχεια 

ακολουθεί η δηµοσίευση της στο Μητρώο Α.Ε. από την αρµόδια Νοµαρχία και η 

πιστοποίηση καταβολής του ποσού της αύξησης.  Η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, 

πραγµατοποιείται µε τους εξής τρόπους: 

� Με νέες εισφορές, είτε για λόγους χρηµατοδότησης της εταιρίας είτε αυτές 

απαιτούνται από το νόµο λόγω αναπροσαρµογής του κατώτατου ορίου του 

µετοχικού κεφαλαίου. 

� Με µετατροπή σε κεφάλαιο των αποθεµατικών, των αδιανέµητων κερδών, της 

πιστωτικής διαφοράς αναπροσαρµογής παγίων στοιχείων και των ιδρυτικών 

τίτλων. 

� Με µετατροπή πιστωτών ή προµηθευτών σε µετόχους. 

� Με απορρόφηση άλλης εταιρίας. 

 

Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου 

 Η πρόσκληση για τη σύγκληση της Γ.Σ και η απόφαση της τελευταίας για τη 

µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει το σκοπό και τον 

τρόπο πραγµατοποίησης της µείωσης189.  Η απόφαση λαµβάνεται µε ενισχυµένη απαρτία 

των µετόχων που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού 

κεφαλαίου και ενισχυµένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των µετόχων που 

παραβρίσκονται στη συνέλευση190.  Εάν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών των 

οποίων τα δικαιώµατα θίγονται, η απόφαση τελεί υπό την έγκριση της κάθε κατηγορίας, 

µετά από ιδιαίτερη συνέλευση της191.  

 Το µετοχικό κεφάλαιο δεν είναι δυνατόν να µειωθεί κάτω από το κατώτατο όριο 

των  εξήντα χιλιάδων (60.000 €) ευρώ, εκτός αν η εταιρία µετατραπεί σε εταιρικό τύπο 

που απαιτεί κατώτερο όριο κεφαλαίου192.   

                                                 
188 Άρθρο 13 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
189 Άρθρο 4 παρ. 3 του N. 2190/1920.    
190 Άρθρο 31 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 28 του Π∆ 409/1986 

(προσαρµογή στο άρθρο 40 της ∆εύτερης Οδηγίας ΕΟΚ). 
191 Άρθρο 4 παρ. 5 του N. 2190/1920.    
192 Άρθρο 8 παρ. 6 του N. 2190/1920.    
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Μείωση κεφαλαίου διενεργείται για οποιοδήποτε λόγο.  Ειδικά για τις εισηγµένες 

στο Χρηµατιστήριο εταιρίες, υπάρχει επιπλέων δυνατότητα να προχωρήσουν σε µείωση, 

όταν η χρηµατιστηριακή αξία της µετοχής είναι µεγαλύτερη σε ποσοστό από την 

ονοµαστική αξία, κατά 10% και κάτω.  Το αποθεµατικό αυτό µπορεί να κεφαλαιοποιηθεί 

ή να συµψηφισθεί για απόσβεση ζηµιών της εταιρίας193.  

∆εν γίνεται καµιά καταβολή στους µετόχους από το αποδεσµευµένο µε τη µείωση 

ενεργητικό της εταιρίας, εάν δεν ικανοποιηθούν πρώτα οι πιστωτές των οποίων οι 

απαιτήσεις είναι ληξιπρόθεσµες και δηµιουργήθηκαν πριν τη δηµοσιοποίηση της 

απόφασης της Γ.Σ και πάρουν επαρκείς εγγυήσεις, οι πιστωτές των οποίων οι απαιτήσεις 

δεν είναι ληξιπρόθεσµες.  Οι πιστωτές έχουν το δικαίωµα να κοινοποιήσουν εγγράφως τις 

αντιρρήσεις τους κατά της παραπάνω καταβολής εντός εξήντα (60) ηµερών από την 

παραπάνω δηµοσιότητα  Για το βάσιµο των αντιρρήσεων κρίνει το µονοµελές 

Πρωτοδικείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει για την καταβολή, τη µη 

καταβολή ή την καταβολή µέρους του αποδεσµευµένου κεφαλαίου194.   

 

 

1.6.7. Λύση 

 Λόγοι λύσης της εταιρίας αποτελούν η πάροδος του χρόνου διάρκειας της όπως 

ορίζεται στο καταστατικό, η λήψη σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ , η πτώχευση της και 

τέλος, η έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης195.   

 Όσον αφορά τη λύση µε απόφαση της Γ.Σ, αυτή είναι δυνατόν να ληφθεί για 

οποιαδήποτε αιτία, µε ενισχυµένη απαρτία των µετόχων που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα 

(2/3) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και ενισχυµένη πλειοψηφία των δυο 

τρίτων (2/3) των µετόχων που παραβρίσκονται στη συνέλευση.  Ειδικά για την περίπτωση 

που το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας καταστεί µικρότερο από το ένα δεύτερο 

(1/2) του µετοχικού κεφαλαίου, το ∆.Σ είναι υποχρεωµένο να συγκαλέσει τη Γ.Σ εντός έξι 

(6) µηνών από τη λήξη της χρήσης, προκειµένου να ληφθεί απόφαση για αύξηση 

κεφαλαίου ή λύση της εταιρίας196.   

 Στην περίπτωση που η εταιρία λυθεί εξαιτίας της παρόδου του χρόνου διάρκειας, 

της λήψης σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ και της πτώχευσης και υπάρξει θεραπεία του 

                                                 
193 Άρθρο 4 παρ. 4α του N. 2190/1920.    
194 Άρθρο 4 παρ. 4 του N. 2190/1920.    
195 Άρθρο 47α παρ. 1 και 2 του N. 2190/1920.    
196 Άρθρο 47 του N. 2190/1920.    
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λόγου λύσεως της, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει το στάδιο της εκκαθάρισης, υπάρχει η 

δυνατότητα να αναβιώσει µε λήψη σχετικής απόφασης από τη Γ.Σ197.   

 Όσον αφορά τη λύση µε δικαστική απόφαση, αυτή λαµβάνεται από το αρµόδιο 

πολυµελές Πρωτοδικείο, κατόπιν υποβολής αίτησης από οποιονδήποτε έχει έννοµο 

συµφέρων ή της αρµόδιας εποπτεύουσας Αρχής, όταν198: 

� Κατά την σύσταση της εταιρίας δεν καταβλήθηκε το κεφάλαιο που όριζε το 

καταστατικό ή ο νόµος. 

� Η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφάλαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόµο. 

� Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων είναι κατώτερο του ενός δέκατου (1/10) του 

µετοχικού κεφαλαίου και η Γ.Σ δεν λαµβάνει απόφαση για αύξηση ή λύση. 

� Η εταιρία δεν έχει υποβάλλει προς καταχώριση, οικονοµικές καταστάσεις 

τριών (3) τουλάχιστον συνεχών διαχειριστικών χρήσεων, εγκεκριµένες από τη Γ.Σ.. 

 

Επίσης όλες πλην των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Α.Ε., είναι δυνατόν να 

λυθούν µε απόφαση του πολυµελούς Πρωτοδικείου, κατόπιν  υποβολής σχετικής αγωγής 

από µέτοχο ή µέτοχους που εκπροσωπούν τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) του 

καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, για σπουδαίο λόγο199.  

 

 

1.6.8.   Εκκαθάριση 

 Με εξαίρεση την περίπτωση της πτώχευσης, τη λύση της εταιρίας ακολουθεί η 

εκκαθάριση.  Οι εκκαθαριστές διορίζονται από τη Γ.Σ, εκτός της λύσης λόγω πτώχευσης, 

στην οποία ορίζονται από το δικαστήριο200.  Με τον διορισµό των εκκαθαριστών παύει η 

εξουσία του ∆.Σ ενώ αντίθετα η Γ.Σ διατηρεί τα δικαιώµατα της, µέχρι την ολοκλήρωση 

της εκκαθάρισης201. 

 Οι εκκαθαριστές που διορίζονται από τη Γ.Σ, έχουν την υποχρέωση µε την 

ανάληψη των καθηκόντων τους, να συντάξουν απογραφή της περιουσίας της Α.Ε. και να 

καταρτίσουν τον Ισολογισµό, τον οποίο και δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης και στον ηµερήσιο τύπο, ενώ παράλληλα οφείλουν να ενηµερώσουν και το 

Υπουργείο Εµπορίου.  Την ίδια υποχρέωση έχουν  για όσα έτη η εταιρία εξακολουθεί να 

                                                 
197 Άρθρο 47α παρ. 4 του N. 2190/1920.    
198 Άρθρο 48 του N. 2190/1920.    
199 Άρθρο 48α, παρ. 1 του N. 2190/1920.    
200 Άρθρο 47α παρ. 3 του N. 2190/1920.    
201 Άρθρο 49 παρ. 3 και 7 του N. 2190/1920.    
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βρίσκεται στο στάδιο της εκκαθάρισης καθώς και όταν αυτή περατωθεί202.  Τακτοποιούν 

τις υποθέσεις που εκκρεµούν, εξοφλούν τα χρέη, εισπράττουν τις απαιτήσεις και στο τέλος 

ρευστοποιούν την περιουσία της εταιρίας.  Η ρευστοποίηση της περιουσίας είναι δυνατόν 

να ξεκινήσει µετά την πάροδο τεσσάρων (4) µηνών από τη λύση της εταιρίας, χρονικό 

διάστηµα στο οποίο κάθε µέτοχος ή δανειστής της εταιρίας µπορεί να ζητήσει από το 

µονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, να ορίσει ελάχιστη τιµή εκποίησης.  Κατά 

την εκκαθάριση, οι εκκαθαριστές έχουν την δυνατότητα να διενεργούν και άλλες πράξεις, 

σχετικές µε την εκκαθάριση203.  Υποχρέωση των µετόχων αποτελεί η καταβολή του 

κεφαλαίου που είχαν αναλάβει να  καταβάλουν και δεν το έπραξαν204.  

Μετά το τέλος της εκκαθάρισης καταρτίζονται και δηµοσιεύονται οι τελικές 

οικονοµικές καταστάσεις.  Στη συνέχεια, διανέµεται το προϊόν της εκκαθάρισης της 

εταιρικής περιουσίας στους µετόχους, ανάλογα µε τη συµµετοχή τους στο καταβεβληµένο 

κεφάλαιο
205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
202 Άρθρο 49 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
203 Άρθρο 49 παρ. 4 του N. 2190/1920.    
204 Άρθρο 49 παρ. 4β του N. 2190/1920.    
205 Άρθρο 49 παρ. 5 του N. 2190/1920.    
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Κεφάλαιο 2ο     

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

 

 

 

2.1.  Ορισµοί και Θεωρίες 

Φόρος είναι η υποχρεωτική µεταβίβαση χρηµατικών µονάδων από τα φυσικά και 

νοµικά πρόσωπα προς µια κυρίαρχη αρχή, συνήθως το ∆ηµόσιο ή την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  Η φορολογία αποτελεί το βασικό µέσω για την χρηµατοδότηση των 

δηµοσίων δαπανών και την αναδιανοµή του εισοδήµατος, µεταξύ των κοινωνικών τάξεων.   

Οι δηµόσιες δαπάνες αποτελούν ένα από τα κυριότερα εργαλεία ελέγχου της 

εκάστοτε κυρίαρχης αρχής, επειδή µε αυτές διαµορφώνουν τη δηµοσιονοµική τους 

πολιτική.  ∆ιακρίνονται σε δαπάνες απόκτησης αγαθών - υπηρεσιών και σε δαπάνες για 

µεταβιβαστικές πληρωµές.  Τα χρήµατα που προέρχονται από τη φορολόγηση, έχουν 

χρησιµοποιηθεί από τα κράτη για να χρηµατοδοτήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας, 

λειτουργίες όπως: 

� Την επιβολή του νόµου και της δηµόσιας τάξης. 

� Την οικονοµική υποδοµή, νοµική προσφορά, επιβολή συµβάσεων, κ.λπ. 

� Τα δηµόσια έργα. 

� Τις συντάξεις και τις µεταβιβαστικές πληρωµές. 

� Την κοινωνική ασφάλιση. 

� Τα επιδόµατα ανεργίας. 

 

Οι περισσότερες σύγχρονες κυβερνήσεις, χρησιµοποιούν επίσης, τους φόρους για 

να χρηµατοδοτήσουν την ευηµερία και τις δηµόσιες υπηρεσίες, όπως206: 

� Το εκπαιδευτικό σύστηµα. 

� Το σύστηµα υγειονοµικής περίθαλψης. 

� Τα συστήµατα διαχείρισης της ενέργειας, ύδρευσης και των αποβλήτων. 

� Τα µέσα µαζικής µεταφοράς. 

                                                 
206 Καραγιώργος Θ. (2003), «Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία Εισοδήµατος», σελ. 209. 
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Όσον αφορά την επιβολή των φόρων, έχουν επικρατήσει δύο θεωρίες207, η θεωρία 

του ανταλλάγµατος και η θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας.  Σύµφωνα µε τη  πρώτη, οι 

φόροι επιβάλλονται στους πολίτες, ανάλογα µε τη ωφέλεια που  αποκοµίζουν από τις 

δηµόσιες δαπάνες.  ∆ηλαδή, όταν δυο πολίτες αποκοµίζουν το ίδιο όφελος από τη 

δραστηριότητα του ∆ηµοσίου, έχουν και την ίδια φορολογική υποχρέωση.  Πλεονέκτηµα 

της θεωρίας αυτής αποτελεί, το ότι µε την εφαρµογή της προσαρµόζεται η παραγωγή των 

δηµοσίων αγαθών στις προτιµήσεις των καταναλωτών.  Ωστόσο, το σύστηµα αυτό δεν 

είναι κοινωνικά δίκαιο, επειδή τα χαµηλά εισοδήµατα επιβαρύνονται αναλογικά 

περισσότερο από ότι τα υψηλά.  Στην πράξη, η φορολόγηση βάσει της θεωρίας του 

ανταλλάγµατος παρουσιάζει δυσκολίες στην εφαρµογή και χρησιµοποιείται σπάνια (π.χ. 

διόδια).  

Όσον αφορά την θεωρία της φοροδοτικής ικανότητας, αυτή υποστηρίζει ότι οι 

πολίτες οφείλουν να πληρώνουν φόρους, ανάλογα µε την οικονοµική τους δυνατότητα.  Οι 

παράγοντες που προσδιορίζουν την οικονοµική δυνατότητα κάθε πολίτη, είναι 

αντικειµενικοί και υποκειµενικοί.  Αντικειµενικοί παράγοντες θεωρούνται το εισόδηµα, η 

περιουσία και οι δαπάνες που πραγµατοποιεί, ενώ υποκειµενικοί η ύπαρξη οικογένειας και 

η κατάσταση της υγείας του.  Με τη φορολόγηση βάσει της θεωρίας της φοροδοτικής 

ικανότητας, επιτυγχάνεται η κοινωνικά δικαιότερη κατανοµή των φορολογικών βαρών 

στους πολίτες αλλά εξασθενούν τα κίνητρα προς εργασία και αποταµίευση208.  

Οι φόροι είναι δυνατόν να διακριθούν σε διάφορες κατηγορίες.  Σύµφωνα µε τον 

Καραγιώργο Θ. (2003)209 οι φόροι διακρίνονται σε δυο βασικές κατηγορίες, τους άµεσους 

και τους έµµεσους.  Οι άµεσοι φόροι είναι ονοµαστικοί, δηλαδή αναφέρονται σε κάθε 

πρόσωπο ξεχωριστά και επιβάλλονται στο παραγόµενο εισόδηµα ή την περιουσία του 

φορολογούµενου (π.χ. φόρος εισοδήµατος και φόρος µεγάλης ακίνητης περιουσίας).  

Αντίθετα, οι έµµεσοι φόροι δεν αναφέρονται ονοµαστικά και επιβάλλονται στο 

δαπανώµενο εισόδηµα, µε την ευκαιρία πραγµατοποίησης ορισµένων συναλλαγών (π.χ. 

Φ.Π.Α. και διάφοροι δασµοί).    

Οι δυο κατηγορίες εµφανίζουν κατά την επιβολή και την είσπραξή τους, ορισµένα 

πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα.  Οι άµεσοι φόροι για το λόγο ότι επιβάλλονται στο 

εισόδηµα και την περιουσία κάθε πολίτη, είναι κοινωνικά δικαιότεροι από τους έµµεσους.  

                                                 
207 ∆ράκος Γ. (1986), «Εισαγωγή στη ∆ηµόσια Οικονοµική», σελ. 197 – 202. 
208 http://topa.panteion.gr/modules/module_8031/lecture_10.pdf  [Προσπελάστηκε στις 23 Νοεµβρίου 2009]. 
209 Καραγιώργος Θ. (2003), «Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία Εισοδήµατος», σελ. 211. 
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Σε αντιδιαστολή µε αυτό, οι έµµεσοι φόροι είναι πιο αποδοτικοί, επειδή επιβάλλονται 

άµεσα στους πολίτες και ταυτόχρονα έχουν µικρότερο κόστος βεβαίωσης και είσπραξης. 

 Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται οι φόροι που επιβάλλονται στα νοµικά 

πρόσωπα κατά τη σύστασή και κατά τη λειτουργία τους.  Συγκεκριµένα, όσον αφορά τους 

φόρους κατά την σύσταση, παρουσιάζεται ο φόρος «συγκέντρωσης κεφαλαίου», που 

επιβάλλεται στις εταιρίες του Εµπορικού ∆ικαίου κατά τη σύσταση, µετατροπή,  

συγχώνευση και κατά την αύξηση του κεφαλαίου τους.  Όσον αφορά τους φόρους κατά 

την λειτουργία, παρουσιάζεται ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων, που αναφέρεται 

στον άµεσο φόρο που επιβάλλεται στα συνολικά καθαρά κέρδη που αποκτώνται από τις 

ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες.  Ο διαχωρισµός των εταιριών γίνεται βάσει της έδρας 

τους και συγκεκριµένα, όσες έχουν έδρα σε ∆ήµο ή Κοινότητα της Ελλάδας, θεωρούνται 

ηµεδαπές.  Οι ηµεδαπές εταιρίες έχουν απεριόριστη φορολογική υποχρέωση, δηλαδή 

υπόκεινται στο φόρο εισοδήµατος, τόσο τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην Ελλάδα όσο 

και τα εισοδήµατα που προκύπτουν στο εξωτερικό.  Αντίθετα, οι αλλοδαπές 

φορολογούνται µόνο για τα εισοδήµατα που προκύπτουν στην Ελλάδα.  ∆ιευκρινίζεται ότι 

ο παραπάνω τρόπος φορολόγησης δεν λαµβάνεται υπόψη για εταιρίες που εδρεύουν σε 

χώρες µε τις οποίες έχουν συναφθεί συµβάσεις αποφυγής διπλής φορολογίας και αυτό 

διότι ο τρόπος φορολόγησης τους καθορίζεται από τους όρους της σύµβασης.  

 

 

2.2.  Ιστορικά Στοιχεία  

Το φορολογικό σύστηµα κάθε χώρας είναι αποτέλεσµα ιστορικών, οικονοµικών, 

πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων.  Στην Αρχαία Ελλάδα, ως φόρος ήταν 

διαδεδοµένες οι λειτουργίες, που αφορούσαν σε κοινωνικές υπηρεσίες και καθήκοντα.  Η 

αθηναϊκή πολιτεία φρόντιζε, ώστε τα βάρη των λειτουργιών να τα επωµίζονται εύποροι 

πολίτες.  ∆ιακρίνονταν σε έκτακτες, οι οποίες είχαν σχέση µε την άµυνα της χώρας, µε 

κυριότερη την Τριηραρχία (έξοδα πολεµικών πλοίων) και σε τακτικές, οι οποίες είχαν ως 

αντικείµενο θρησκευτικές και εορταστικές τελετές, µε κυριότερες τη Χορηγία (θεατρικών 

παραστάσεων και ιδίως του χορού), τη Γυµνασιαρχία (έξοδα των γυµναστηρίων και των 

αθλητών), τη Λαµπαδηδροµία και την Εστίαση.  Οι λειτουργίες, αν και δεν υπήρχε 

γραπτός νόµος που τις επέβαλε, αποτελούσαν για τους εύπορους πολίτες ζήτηµα αρχής και 

τιµής.  Άµεσος φόρος στους ελεύθερους Αθηναίους πολίτες δεν επιβάλλονταν, παρά µόνο 

σε µέτοικους και περίοικους που είχαν εγκατασταθεί γύρω από την πόλη.  Ο Αριστοτέλης 
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στο έργο του «Αθηναίων Πολιτεία» (κεφ. XVI, παρ. 4), αναφέρει ότι φόρος εισοδήµατος 

επιβλήθηκε για πρώτη φορά στους Αθηναίους τον 6ο π.Χ. αιώνα από τον Πεισίστρατο, µε 

την ονοµασία «δεκάτη», η οποία ανέρχονταν στο 1/10 της γεωργικής παραγωγής.      

Στα χρόνια που ακολούθησαν και πριν τη Βιοµηχανική Επανάσταση, σε φόρο 

εισοδήµατος υποβάλλονταν οι φεουδάρχες και οι εύποροι έµποροι, µε βασικό κριτήριο 

φορολόγησης τους, το µέγεθος της περιουσίας τους. Μετά την Βιοµηχανική Επανάσταση 

και µε την ανάπτυξη του δευτερογενή και του τριτογενή τοµέα παραγωγής, εµφανίστηκε 

το φαινόµενο της εξάπλωσης της µισθωτής εργασίας.  Ως επακόλουθο αυτής της εξέλιξης 

ήταν να θεωρείται ως βασικό κριτήριο φορολόγησης του ατόµου, το ετήσιο εισόδηµα του.  

Ο Adam Smith στο έργο του µε τίτλο «Έρευνα για τη Φύση και τα Αίτια του 

Πλούτου των Εθνών» (1776), προσδιόρισε τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ιδανικού 

φορολογικού συστήµατος, παρουσιάζοντας τους εξής τέσσερις (4) κανόνες: 

� Η φορολογία πρέπει να είναι «ίση» για όλους τους πολίτες.  Ίση φορολογία 

κατά τον Adam Smith, σήµαινε αναλογική φορολογία ως προς το εισόδηµα. 

� Οι φόροι δεν πρέπει να είναι αυθαίρετοι ή αβέβαιοι για τους φορολογούµενους. 

� Η είσπραξη των φόρων πρέπει να λαµβάνει χώρα κατά το πλέον πρόσφορο για 

τους φορολογούµενους τρόπο.   

� Η συλλογή των φόρων πρέπει να είναι «οικονοµική», δηλαδή τα έξοδα για τη 

συλλογή των φόρων δεν πρέπει να είναι δυσανάλογα προς τα έσοδα που 

αποφέρουν. 

 

Οι κανόνες του Adam Smith αν και είναι προφανείς και γενικά αποδεκτοί, δεν 

βοηθούν στον προσδιορισµό ενός σύγχρονου και αποτελεσµατικού συστήµατος 

φορολόγησης, αν και αποκλείουν ορισµένες αυθαιρεσίες της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, όπως 

π.χ. την επιβολή φόρου διακριτικά σε έναν πολίτη ή σε µια µικρή οµάδα πολιτών.  Αυτό 

θεωρείται αντισυνταγµατικό στις περισσότερες σύγχρονες δηµοκρατίες, εκτός αν οι 

φορολογούµενοι, αποκτούν µια δυσανάλογα υψηλή ωφέλεια σε σχέση µε το σύνολο του 

πληθυσµού.   
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2.3.  Θεµελιώδεις Αρχές  

Η επιβολή των φόρων διέπεται από ορισµένες αρχές, που υιοθετούνται από όλα τα 

σύγχρονα φορολογικά συστήµατα.  Σύµφωνα µε τον Καραγιώργο Θ. (2003), κυριότερες 

είναι οι εξής210: 

� Η αρχή της «καθολικότητας του φόρου», σύµφωνα µε την οποία ο φόρος 

επιβάλλεται χωρίς διάκριση και χωρίς εξαιρέσεις σε όλους τους πολίτες. 

� Η αρχή της «φορολογικής δικαιοσύνης», η οποία επιβάλλει όπως, κάθε 

φορολογούµενος εισφέρει στα κοινά βάρη, ανάλογα µε την οικονοµική του αντοχή 

και τα εισοδήµατά του. 

� Η αρχή της «παραγωγικότητας του φόρου», σύµφωνα µε την οποία, ο φόρος 

πρέπει να επιβάλλεται κατά τέτοιο τρόπο και ποσοστό, ώστε αφενός να 

επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ταµιευτική απόδοση αυτού και αφετέρου να µην 

προτρέπει τους πολίτες να αναζητούν µεθόδους και ενέργειες που οδηγούν σε 

καταστρατήγηση του φορολογικού νόµου. 

� Η αρχή της «απλότητας του φόρου», η οποία επιβάλλει όπως, οι θεσπιζόµενες 

φορολογικές διατάξεις είναι όσο πιο απλές και κατανοητές, τόσο για αυτούς που 

τις εφαρµόζουν όσο και για τους φορολογούµενους. 

� Η αρχή της «βεβαιότητας και σταθερότητας του φόρου», η εφαρµογή της 

οποίας συµβάλλει αποτελεσµατικά στην ορθή εφαρµογή των φορολογικών 

διατάξεων.  Αυτό επιτυγχάνεται πραγµατικά, όταν οι φορολογούµενοι είναι 

επαρκώς ενηµερωµένοι για τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, ώστε να 

ανταποκρίνονται σε αυτές εµπρόθεσµα, αποφεύγοντας έτσι τις συνέπειες της 

εκπρόθεσµης καταβολής των φόρων. 

� Η αρχή του «διαφορισµού των εισοδηµάτων», η οποία επιβάλλει για λόγους 

φορολογικής δικαιοσύνης, τη διαφορετική φορολογική επιβάρυνση ορισµένων 

εισοδηµάτων ή αγαθών, όπως για παράδειγµα την διαφορετική φορολόγηση των 

προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης και των προϊόντων πολυτελείας.    

� Η αρχή της «αποφυγής της διπλής φορολογίας», η οποία είναι υποχρεωτικό να 

εφαρµόζεται τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και στις σχέσεις µεταξύ διαφόρων 

Κρατών.  Για το λόγο αυτό, έχουν υπογραφεί σε διακρατικό επίπεδο, διµερείς 

συµβάσεις για την αποφυγή της διπλής φορολογίας εισοδήµατος.  

  

                                                 
210 Καραγιώργος Θ. (2003), «Λογιστική Εταιρειών και Φορολογία Εισοδήµατος», σελ. 209 – 210. 
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2.4.  Νοµικό Πλαίσιο για τη Φορολόγηση Εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Σε ότι  αφορά στη φορολόγηση των εταιριών, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει δυο 

στόχους, την παρεµπόδιση του ζηµιογόνου φορολογικού ανταγωνισµού µεταξύ των 

κρατών µελών και την υποστήριξη της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κεφαλαίων.  

Τα κράτη µέλη δεσµεύονται από κώδικα δεοντολογίας, ο οποίος τους αποτρέπει να 

προσφέρουν φοροαπαλλαγές, οι οποίες προκαλούν στρέβλωση των επενδυτικών 

αποφάσεων. 

Υπάρχουν επίσης, κανόνες και κώδικες δεοντολογίας, που διασφαλίζουν ότι η 

προσέγγιση της φορολόγησης εταιριών είναι σε γενικές γραµµές η ίδια σε όλη την 

επικράτειά της.  Για παράδειγµα, η φορολογική µεταχείριση των διασυνοριακών 

πληρωµών τόκων, δικαιωµάτων και µερισµάτων σε θυγατρικές και µητρικές εταιρίες είναι 

η ίδια σε όλα τα κράτη µέλη και βασίζεται στην αρχή ότι το εισόδηµα φορολογείται στη 

χώρα του αποδέκτη.  Ανάλογη προσέγγιση εφαρµόζεται όσον αφορά στη φορολόγηση 

οµίλων εταιριών και τις διασυνοριακές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών στην ίδια εταιρία 

(καλούµενες τιµές µεταβίβασης).  Βρίσκεται υπό εξέλιξη η συζήτηση για την καθιέρωση 

κοινής φορολογικής βάσης για τις εταιρίες, δηλαδή οι κανόνες που ισχύουν για κάθε είδος 

συναλλαγής να είναι ίδιοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, για να αποφεύγεται ο αθέµιτος 

ανταγωνισµός. Ωστόσο, τα κράτη µέλη εξακολουθούν να αποφασίζουν για του ισχύοντες 

φορολογικούς συντελεστές211. 

Με την εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 90/435/ΕΟΚ της 23ης Ιουλίου 1990, 

σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις µητρικές και θυγατρικές 

εταιρίες διαφορετικών κρατών µελών, το Συµβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

θεσπίζει φορολογικούς κανόνες που αφορούν στις συγκεντρώσεις εταιριών διαφορετικών 

κρατών µελών.  Καταργεί τη διπλή φορολογία των κερδών που διανέµονται υπό µορφή 

µερισµάτων από θυγατρική εγκατεστηµένη σε κράτος µέλος, στη µητρική της που είναι 

εγκατεστηµένη σε άλλο κράτος µέλος.  Επίσης η ίδια οδηγία, εισάγει ένα κοινό 

φορολογικό καθεστώς για τις διασυνοριακές πράξεις αναδιάρθρωσης, δηλαδή για τις 

συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές µετοχών, που αφορούν 

εταιρίες µε έδρα σε διαφορετικά κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης212. 

                                                 
211http://europa.eu/legislation_summaries/taxation/index_el.htm   

[Προσπελάστηκε στις 11 Σεπτεµβρίου 2009]. 
212http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31990L0435:EL:HTML 

[Προσπελάστηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2009]. 
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Με την Οδηγία 90/436/ΕΟΚ της 20ης Αυγούστου 1990, σχετικά µε την εξάλειψη 

της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών µεταξύ των συνδεδεµένων 

επιχειρήσεων, τα κράτη µέλη υπέγραψαν συµφωνία που εισάγει µια διαδικασία διαιτησίας 

για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας στην περίπτωση αυτή213. 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει και στην Οδηγία του Συµβουλίου 2003/49/EC της 

3ης Ιουνίου του 2003, σχετικά µε το κοινό σύστηµα φορολογίας που εφαρµόζεται στις 

πληρωµές τόκων και δικαιωµάτων µεταξύ των σχετικών επιχειρήσεων διαφορετικών 

κρατών µελών.  Σε αυτήν η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιερώνει ένα κοινό σύστηµα 

φορολογίας, προκειµένου να καταργηθούν οι φόροι που επιβάλλονται από την πηγή σε 

αυτές  τις πληρωµές και, εποµένως, να αποτραπεί η διπλή φορολογία αυτών των 

πληρωµών
214. 

 

 

2.4.1.  Φορολόγηση κατά τη Λειτουργία  

           Οι συντελεστές φορολόγησης εισοδήµατος εταιριών στα κράτη µέλη της Ε.Ε., 

κινούνται πτωτικά τα τελευταία έτη και κυµαίνονται µεταξύ του 10% της Βουλγαρίας και 

της Κύπρου, έως το 35% της Μάλτας.  Πιο συγκεκριµένα, όσον αφορά στους 

συντελεστές
215 και τη φορολόγηση των µερισµάτων, ισχύουν τα εξής216: 

1. Αυστρία: Ο συντελεστής ανέρχεται στο 25% των καθαρών κερδών. 

2. Βέλγιο: Από τις χώρες µε τον υψηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήµατος εταιριών, 

είναι το Βέλγιο.  Ο συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 33%, συν µια προσαύξηση 3% επί 

του φόρου.  Τελικά ο συνολικός συντελεστής διαµορφώνεται 33,99%.   

3. Βουλγαρία: Ο συντελεστής είναι ο χαµηλότερος της Ε.Ε. και ανέρχεται στο 10%.  

Ειδικές διατάξεις ισχύουν για τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στις ασφάλειες και στα 

τυχερά παιχνίδια.   

4. Γαλλία: Ο συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 33,33%.  Όσον αφορά στη 

φορολόγηση των διανεµόµενων µερισµάτων, αυτά φορολογούνται µε βάση το 

προοδευτικό συντελεστή φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

                                                 
213http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:41990A0436:EL:HTML   

[Προσπελάστηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2009]. 
214http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:157:0049:0054:EN:PDF  

[Προσπελάστηκε στις 28 Σεπτεµβρίου 2009].  
215www.worldwide-tax.com            
   [Προσπελάστηκε στις 22 Σεπτεµβρίου 2009.  Τελευταία ενηµέρωση της ιστοσελίδας στις 1 Ιουλίου 2009]. 
216http://sup.kathimerini.gr/xtra/media/files/meletes/epix/meri160908.pdf           
   [Προσπελάστηκε στις 22 Σεπτεµβρίου 2009]. 
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5. Γερµανία: Ο βασικός συντελεστής µειώθηκε, από το 25% το 2007 στο 15% το 2009.  

Σηµαντική επιβάρυνση για τις εταιρίες αποτελεί ένας πρόσθετος φόρος υπέρ των δήµων, 

µε τον οποίο ο τελικός  συντελεστής φορολογίας ανέρχεται σε ποσοστό 33%.   

Στα διανεµόµενα µερίσµατα, από την 1η Ιανουαρίου 2009 ισχύει παρακράτηση 

φόρου σε ποσοστό 26,375%.  Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρία και µε την 

παρακράτηση αυτή, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για αυτά. 

6. ∆ανία: Η εταιρική φορολογία στη ∆ανία, επιβάλλεται ανεξάρτητα από την νοµική 

µορφή της εταιρίας.  Ο συντελεστής µειώθηκε, από το 28% το 2007 στο 25% το 2009.    

Όσον αφορά τη φορολόγηση των µερισµάτων, ισχύει παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 28%, ο οποίος καταβάλλεται από την εταιρία. 

7. Εσθονία: Ο συντελεστής φορολογίας ανέρχεται στο 21% των καθαρών κερδών. 

8. Ηνωµένο Βασίλειο: Μέχρι τη χρήση 2007, ο συντελεστής φορολογίας ανέρχονταν 

σε ποσοστό 30%.  Από την 1η Απριλίου 2008, ο συντελεστής µειώθηκε στο 28%.  

Εξαίρεση αποτελούν οι εταιρίες µε καθαρά κέρδη µικρότερα των τριακοσίων χιλιάδων 

(300.000 £) λιρών, για τις οποίες ο συντελεστής αυξήθηκε από το 20% στο 21%.   

∆εν υπάρχει ιδιαίτερος τρόπος φορολόγησης των διανεµόµενων µερισµάτων.  Τα 

µερίσµατα συναθροίζονται µε τα λοιπά εισοδήµατα και φορολογούνται µε βάση την 

ισχύουσα κλίµακα φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων. 

9. Ιρλανδία: Ο βασικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 12,5%.  Εξαίρεση 

αποτελούν οι εταιρίες µε έναρξη λειτουργίας µέχρι τον Ιούλιο του 1998, οι οποίες ως και 

τη χρήση που τελειώνει στις 31 ∆εκεµβρίου 2010, φορολογούνται µε συντελεστή 10%.  

10. Ισπανία: Ο βασικός συντελεστής µειώθηκε από το 35% στο 30%.  Όσον αφορά στη 

φορολόγηση των µερισµάτων, ισχύει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 18%, ο οποίος 

καταβάλλεται από την εταιρία. 

11. Ιταλία: Ο συντελεστής µειώθηκε από το 33% το 2006 στο 27,5% το 2009.  

Επιπλέων οι εταιρίες πληρώνουν φόρο ύψους 3,9% υπέρ των δήµων, µε τον οποίο ο 

τελικός  συντελεστής φορολογίας ανέρχεται σε ποσοστό 31,4%.   

Τα διανεµόµενα µερίσµατα στην περίπτωση ύπαρξης µη ουσιαστικής συµµετοχής, 

δηλαδή µικρότερης του 20% των ψήφων και του 25% του κεφαλαίου για τις µη 

εισηγµένες ή µικρότερης του 2% των ψήφων και του 5% του κεφαλαίου για τις 

εισηγµένες, φορολογούνται µε συντελεστή 12,5%.  Στην περίπτωση ουσιαστικής 

συµµετοχής, φορολογείται ποσοστό 40% του µερίσµατος, µε την ισχύουσα φορολογική 

κλίµακα φυσικών προσώπων. 
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12. Κύπρος: Ο βασικός φορολογικός συντελεστής ανέρχεται σε ποσοστό 10%.  Οι 

ναυτιλιακές εταιρίες που πλέουν µε τη σηµαία της Κύπρου, έχουν απαλλαγή από το φόρο 

εισοδήµατος.  Οι παράκτιες εταιρίες που έχουν ως έδρα την Κύπρο, από τη χρήση 2001 

έως τη χρήση 2005 φορολογούνταν µε συντελεστή 4,25%, ο οποίος καταργήθηκε και 

πλέον φορολογούνται µε το συντελεστή που ισχύει και για τις λοιπές εταιρίες.   

Όσον αφορά τη φορολόγηση των µερισµάτων, ισχύει παρακράτηση φόρου µε 

συντελεστή 15%.  Ο φόρος καταβάλλεται από την εταιρία και µε την παρακράτηση αυτή, 

εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση για αυτά. 

13. Λετονία: Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος εταιριών, ανέρχεται στο 15%.  

Επιπλέων στα µερίσµατα που διανέµονται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που έχουν ως 

κατοικία ή έδρα, χώρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχύει παρακράτηση φόρου σε 

ποσοστό 10%.  

14. Λιθουανία: Ο συντελεστής ανέρχεται στο 20% των καθαρών κερδών. 

15. Λουξεµβούργο: Οι εταιρίες που έχουν ως έδρα το Λουξεµβούργο, φορολογούνται 

µε συντελεστή 21% για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν εντός και εκτός της χώρας.  Οι 

εταιρίες που έχουν υποκατάστηµα στο Λουξεµβούργο και έδρα σε άλλη χώρα, 

φορολογούνται µε τον ίδιο συντελεστή, για τα κέρδη που αποκοµίζει το υποκατάστηµα 

τους στο Λουξεµβούργο.  

Στα διανεµόµενα µερίσµατα, ισχύει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 15%, ο 

οποίος καταβάλλεται από την εταιρία. 

16. Μάλτα: Ο υψηλότερος συντελεστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος ανέρχεται 

σε ποσοστό 35%.   

17. Ολλανδία: Ο συντελεστής ανέρχεται στο 25,5% των καθαρών κερδών. 

18. Ουγγαρία: Ο συντελεστής εταιρικού φόρου στην Ουγγαρία, ανέρχεται στο 16%. 

19. Πολωνία: Ο συντελεστής φορολογίας ανέρχεται σε ποσοστό 19%.  Στα µερίσµατα, 

ισχύει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή επίσης 19%, ο οποίος καταβάλλεται από την 

εταιρία. 

20. Πορτογαλία: Για καθαρά κέρδη έως δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια (12.500 €) ευρώ, 

οι εταιρίες δεν πληρώνουν φόρο.  Για τα υπόλοιπα κέρδη, ο συντελεστής φορολογίας 

ανέρχεται στο 25% συν την προσθήκη ενός δηµοτικού φόρου ύψους 1,5%, δηλαδή 

συνολικά 26,5%.  Οι εταιρίες που έχουν έδρα στη ζώνη του ελεύθερου εµπορίου, δηλαδή 

στις Αζόρες και στη Μαδέρα, έχουν µειωµένο φορολογικό συντελεστή, ανάλογα µε τον 

τύπο και το έτος κατά το οποίο εντάχθηκαν στη ζώνη του ελεύθερου εµπορίου.   
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21. Ρουµανία: Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων, ισούται µε 

το συντελεστή φορολογίας των φυσικών προσώπων και ανέρχεται στο 16%.    

22. Σλοβακία: Οι εταιρίες που έχουν ως έδρα τη Σλοβακία, φορολογούνται µε 

συντελεστή 19% για τα καθαρά κέρδη που αποκτούν εντός και εκτός της χώρας.  Οι 

εταιρίες που έχουν υποκατάστηµα στη Σλοβακία και έδρα σε άλλη χώρα, φορολογούνται 

µε τον ίδιο συντελεστή, για τα κέρδη που αποκοµίζουν στη Σλοβακία. 

23. Σλοβενία: Ο φορολογικός συντελεστής µειώθηκε σε ποσοστό, από το 23% το 2007 

στο 21% το 2009. 

24. Σουηδία: Ο εταιρικός συντελεστής µειώθηκε από το 28% το 2006, στο 26,3% των 

καθαρών κερδών, το 2009. 

25. Τσεχία: Ο συντελεστής φορολογίας εταιριών, ανέρχεται σε ποσοστό 20%. 

26. Φινλανδία: Ο φορολογικός συντελεστής εισοδήµατος εταιριών, ανέρχεται σε 

ποσοστό 26%.  Στα διανεµόµενα µερίσµατα, ισχύει παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 

19%, ο οποίος καταβάλλεται από την εταιρία. 

 

 

2.5.   Νοµικό Πλαίσιο για τη Φορολόγηση Εταιριών στο Ελληνικό ∆ίκαιο  

Οι φόροι στους οποίους υποβάλλονται οι εταιρίες στην Ελλάδα, χωρίζονται σε 

αυτούς που επιβάλλονται κατά τη σύσταση και σε αυτούς που επιβάλλονται κατά την 

λειτουργία της εταιρίας.  Στα επόµενα υποκεφάλαια, παρουσιάζονται ο φόρος 

«συγκέντρωσης κεφαλαίου» και ο φόρος εισοδήµατος νοµικών προσώπων. 

 

 

2.5.1. Φορολόγηση κατά τη Σύσταση 

Με τις διατάξεις των άρθρων 17 – 31 του Ν. 1676/1986, επιβλήθηκε από την 1η 

Ιανουαρίου 1987 φόρος µε την ονοµασία «συγκέντρωσης κεφαλαίου», ο οποίος ανέρχεται 

σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου και µε την επιβολή του οποίου καταργήθηκε το τέλος 

χαρτοσήµου που επιβάλλονταν στη σύσταση προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών. 

Ο φόρος αυτός επιβάλλεται στις ηµεδαπές εταιρίες που έχουν κερδοσκοπικό 

χαρακτήρα καθώς και στα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών εταιριών217.  Οι πράξεις που 

φορολογούνται, είναι οι εξής218:  

                                                 
217 Άρθρο 17 του Ν. 1676/1986. 
218 Άρθρο 18 του Ν. 1676/1986. 
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� Η σύσταση, µε την εισφορά οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου (µερητά, 

πάγια ή εµπορεύσιµα στοιχεία, προσωπική εργασία κ.λ.π.).   

� Η αύξηση του ενεργητικού, µε εισφορά περιουσιακών στοιχείων.  Επίσης η 

αύξηση µε εισφορά υπηρεσιών από µέλος των υποκείµενων στο φόρο, έστω και αν 

αυτές δεν αυξάνουν το κεφάλαιο, αλλά διαφοροποιούν τα δικαιώµατα ή αυξάνουν 

την αξία των µεριδίων του.  Σηµειώνεται ότι δεν υπόκειται σε αυτό το φόρο η 

αύξηση του κεφαλαίου που προκύπτει από την αναπροσαρµογή της αξίας των 

ακινήτων. 

� Η µετατροπή προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο σε πρόσωπο που 

υπόκειται στο φόρο, όπως η µετατροπή ατοµικής επιχείρησης σε εταιρική. 

� Η συγχώνευση προσώπου που δεν υπόκειται στο φόρο, µε πρόσωπο που 

υπόκειται στο φόρο. 

� Τα δάνεια που συνάπτει η εταιρία και έχουν το ίδιο αποτέλεσµα που έχει και η 

αύξηση κεφαλαίου. 

� Η διάθεση από αλλοδαπή εταιρία τρίτης χώρας εκτός Ε.Ε., παγίων κεφαλαίων 

ή κεφαλαίων κίνησης στο υποκατάστηµα της που βρίσκεται στην Ελλάδα. 

 

Ο φόρος επιβάλλεται στην «πραγµατική αξία» των πράξεων που υπόκεινται στο 

φόρο και η οποία δεν είναι δυνατόν να είναι µικρότερη από αυτή που αναγράφεται στο 

καταστατικό.  Η εξακρίβωση της «πραγµατικής αξίας» γίνεται βάσει της αγοραίας αξίας 

και ειδικότερα: 

� Οι εισφορές σε µετρητά συµπίπτουν µε την «πραγµατική αξία». 

� Οι εισφορές κινητών στοιχείων κατά κυριότητα, συµπίπτουν µε την αγοραία 

αξία τους. 

� Στην περίπτωση εισφορών κινητών και ακίνητων στοιχείων κατά χρήση, 

λαµβάνεται υπόψη το γινόµενο της ετήσιας µισθωτικής αξίας του εισφερόµενου 

στοιχείου επί των ετών εισφοράς του. 

� Στην περίπτωση εισφορών ακινήτων κατά πλήρη κυριότητα, ο προσδιορισµός 

της «πραγµατικής αξίας» των ακινήτων, γίνεται µε βάση την αξία που ισχύει στη 

φορολογία µεταβίβασης ακινήτων. 
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� Στην περίπτωση εισφοράς προσωπικής εργασίας ή άυλων στοιχείων
219, 

λαµβάνεται υπόψη το ποσοστό συµµετοχής, ο τρόπος απασχόλησης κ.λ.π.. 

� Στην περίπτωση εισφοράς στοιχείων ενεργητικού και παθητικού διαλυόµενης 

εταιρίας, ο φόρος επιβάλλεται στην διαφορά Ενεργητικού - Παθητικού (καθαρή 

περιουσία) και όχι στην αξία των επιµέρους µεταβιβαζόµενων περιουσιακών 

στοιχείων. 

 

 

2.5.2.   Φορολόγηση κατά τη Λειτουργία 

Η φορολόγηση εισοδήµατος νοµικών προσώπων, επιβλήθηκε στην Ελλάδα µε το 

Ν.∆ 3843/1958.  Μέχρι τότε ίσχυε η προβλεπόµενη από τις διατάξεις του Ν.1640/1919, 

φορολογία των καθαρών προσόδων, που απετέλεσε την πρώτη µεγάλη προσπάθεια για  

θέσπιση ενός φορολογικού συστήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων.  Σύµφωνα µε 

αυτήν, κάθε κατηγορία εισοδήµατος υποβάλλονταν σε φορολογία µε διαφορετικό για κάθε 

κατηγορία συντελεστή και συνεπώς ήταν απαραίτητη η υποβολή πολλών φορολογικών 

δηλώσεων, µια για κάθε κατηγορία εισοδήµατος. Το 1955 µε το Ν.∆. 3323, επιβλήθηκε 

φόρος επί του συνολικού εισοδήµατος των φυσικών προσώπων και ακολούθησε το 1958 

το Ν.∆ 3843, µε το οποίο επιβλήθηκε ενιαίος φόρος µε αναλογικό συντελεστή, στο 

συνολικό εισόδηµα των νοµικών προσώπων.  

Τα δυο νοµοθετικά διατάγµατα ίσχυσαν µέχρι το 1989, όταν µε το Π.∆. 129 

κωδικοποιήθηκαν σε ένα ενιαίο νοµοθετικό κείµενο µε τίτλο «Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος».  Το βασικό νοµοθέτηµα που ρυθµίζει, πλέον, τη φορολογία εισοδήµατος 

των νοµικών και των φυσικών προσώπων, είναι ο Ν. 2238/1994. 

 

 

2.5.2.1.   Προσωπική Εταιρία 

Από το οικονοµικό έτος 2008, τα κέρδη της προσωπικής εταιρίας φορολογούνται 

µε συντελεστή 20% στο όνοµα της εταιρίας, µετά την αφαίρεση της επιχειρηµατικής 

αµοιβής.   

Επιχειρηµατική αµοιβή λαµβάνουν µόνο έως τρεις εταίροι φυσικά πρόσωπα, οι 

οποίοι κατέχουν το µεγαλύτερο ποσοστό συµµετοχής στα αποτελέσµατα και υπολογίζεται 

                                                 
219 Απόφαση 1328/1965 του Συµβουλίου της Επικρατείας, όπως αναφέρεται στη «Φορολογική Επιθεώρηση», 
Τεύχος 718, Μάιος 2009, σελ. 288. 
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ως ποσοστό 50% επί των καθαρών κερδών της εταιρίας.  Κάθε εταίρος δικαιούται 

επιχειρηµατική αµοιβή από µια µόνο εταιρία.  Σε περίπτωση που είναι µέτοχος σε 

περισσότερες από µία προσωπικές εταιρίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3296/2004 

και της ΠΟΛ 1016/2005, λαµβάνει αµοιβή από εκείνη που του αναλογεί το ποσοτικά 

µεγαλύτερο ετήσιο κέρδος.  Η επιχειρηµατική αµοιβή φορολογείται στο όνοµα των 

εταίρων µε την ατοµική τους δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, ως εισόδηµα από 

εµπορικές επιχειρήσεις.   

Τα υπόλοιπο των κερδών, µετά τη φορολόγηση στο όνοµα της εταιρίας, 

µεταφέρεται στις ατοµικές φορολογικές δηλώσεις των εταίρων, µε εξαντληµένη τη 

φορολογική υποχρέωση, ως φορολογηµένα στην πηγή, για κάλυψη τεκµηρίου. 

 

 

2.5.2.2.  Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης  

 Με το φορολογικό καθεστώς που ίσχυε πριν από την εφαρµογή του Ν.2065/1992, 

η Ε.Π.Ε. δεν αποτελούσε υποκείµενο φόρου για τα κέρδη που πραγµατοποιούσε, αλλά τα 

κέρδη αυτά θεωρούνταν ότι αποκτήθηκαν από τους εταίρους, κατά το ποσοστό 

συµµετοχής του κάθε εταίρου στα κέρδη της και φορολογούνταν στο όνοµά τους220.   

 Με τις διατάξεις του Ν.2065/1992, άλλαξε ριζικά ο τρόπος φορολογίας των 

κερδών της Ε.Π.Ε.  Ίσχυσε συντελεστής φορολογίας 35%, στα καθαρά κέρδη που 

απέµεναν µετά την αφαίρεση της επιχειρηµατικής αµοιβής.  Το ποσό της επιχειρηµατικής 

αµοιβής φορολογούνταν στις ατοµικές δηλώσεις φόρου εισοδήµατος των δικαιούχων.  

Από την διαχειριστική χρήση που άρχισε την 1η Ιανουαρίου 2003, καταργήθηκε η 

επιχειρηµατική αµοιβή221 και τα συνολικά κέρδη, φορολογούνται στο όνοµά της εταιρίας. 

Από το οικονοµικό έτος 2008, τα κέρδη της Ε.Π.Ε. φορολογούνται µε συντελεστή 

25% στο όνοµα της εταιρίας και εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση.  Το υπόλοιπο των 

κερδών, µετά τη φορολόγηση στο όνοµα της εταιρίας, µεταφέρεται στις ατοµικές 

φορολογικές δηλώσεις των εταίρων µε εξαντληµένη τη φορολογική υποχρέωση, ως 

φορολογηµένα στην πηγή, για κάλυψη τεκµηρίου. 

 

    

 

                                                 
220 Άρθρο 31 του Ν. 3323/1955. 
221 Άρθρο 8 του Ν. 3091/2002. 
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2.5.2.3. Ανώνυµη Εταιρία 

Για πολλά έτη οι ηµεδαπές Α.Ε. φορολογούνταν για το συνολικό ποσό των κερδών 

που αποκτούσαν από την δραστηριότητα τους στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή, µετά την 

αφαίρεση του µέρους των κερδών που διανέµονταν στους µετόχους για µερίσµατα, 

αµοιβές και ποσοστά στα µέλη του ∆.Σ, αµοιβές και ποσοστά στους ∆/ντες και αµοιβές 

στο προσωπικό.  ∆ηλαδή η Α.Ε. φορολογούνταν µόνο για τα αδιανέµητα κέρδη, ενώ για 

τα διανεµόµενα, φορολογούνταν οι δικαιούχοι αυτών. 

Με τη ψήφιση του Ν.2065/1992 επήλθε ριζική µεταβολή στο τρόπο φορολόγησης 

των κερδών της Α.Ε.  Με το νέο καθεστώς ολόκληρο το φορολογητέο εισόδηµα 

φορολογούνταν στο όνοµα του νοµικού προσώπου.  Με την καταβολή του φόρου επ’ 

ονόµατι της εταιρίας, υπήρχε πλήρης εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης της 

εταιρίας, των µετόχων, των µελών του ∆.Σ και των λοιπών δικαιούχων.  Οι δικαιούχοι 

όµως των εισοδηµάτων αυτών δεν είχαν την δυνατότητα να τα συµπεριλάβουν στη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος και να φορολογηθούν µε τις γενικές διατάξεις, 

συµψηφίζοντας το ποσό του φόρου που είχε καταβληθεί στο όνοµα της Α.Ε.  Τα 

εισοδήµατα αυτά µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν µόνο για κάλυψη τεκµηρίων222.     

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 109 του Ν. 2238/1994, ο φόρος εισοδήµατος 

υπολογίζεται στο συνολικό φορολογητέο εισόδηµα της Α.Ε., µε συντελεστή 35% µέχρι το 

οικονοµικό έτος 2005, µε 32% το οικονοµικό έτος 2006 και 29% το οικονοµικό έτος 2007.  

Από το οικονοµικό έτος 2008, τα κέρδη των Α.Ε. φορολογούνται µε συντελεστή 25%.  

 Τέλος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 18 του Ν. 3697/2008, στα 

µερίσµατα που καταβάλει ηµεδαπή Α.Ε., στις αµοιβές µελών ∆.Σ (εκτός µισθού), στα 

διανεµόµενα κέρδη στο προσωπικό κ.λ.π, επιβάλλεται παρακράτηση φόρου σε ποσοστό 

10%.  Tα ανωτέρω έχουν εφαρµογή για διανεµόµενα κέρδη που εγκρίνονται από τη Γ.Σ. 

µετά την 1η Ιανουαρίου 2009.  Με την καταβολή και του φόρου αυτού, εξαντλείται η 

φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων και τα ποσά µεταφέρονται στις ατοµικές 

φορολογικές δηλώσεις τους, ως φορολογηµένα στην πηγή, για κάλυψη τεκµηρίου. 

 

 

 

 

 

                                                 
222 Π.Ο.Ε. - ∆.Ο.Υ. (2009), «Φορολογική Επιθεώρηση», Τεύχος 718, Μάιος 2009, σελ. 132. 
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2.5.2.4.   Σύγκριση Φορολογίας Ανάλογα µε τον Εταιρικό Τύπο 

Έστω ότι µια εταιρία έχει σύνολο καθαρών κερδών διακόσιες πενήντα χιλιάδες 

ευρώ (250.000 €).  Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας ανάλογα µε 

τον εταιρικό της τύπο, ανέρχεται σε:  

 

� Προσωπικές Εταιρίες 223 

Επιχειρηµατική Αµοιβή 

για τον εταίρο Α, συµµετοχή στα αποτελέσµατα: 250.000 x 50% = 125.000 και επ’ αυτού 

επιχειρηµατική αµοιβή: 125.000 x 50% = 62.500 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Σύνολο Φόρου 

10.500 0 0 0 

1.500 15 225 225 

18.000 27 4.860 5.085 

32.500 37 12.025 17.110 

για τον εταίρο Β, ισχύουν, ακριβώς, τα ίδια 

Φόρος στο όνοµα της εταιρείας 

125.000 x 20% = 25.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταίρου Α + Φόρος εταίρου Β + Φόρος εταιρίας 

17.110 + 17.110 + 25.000 = 59.220              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 250.000 - 59.220 = 190.780 

� Ε.Π.Ε. 

Σύνολο φόρου στο όνοµα της εταιρίας 

250.000 x 25% = 62.500224 

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 250.000 – 62.500 = 187.500 

� Α.Ε. 225 

Φόρος στο όνοµα της εταιρίας 

Φόρος = 250.000 x 25% = 62.500 

Παρακράτηση φόρου 10% στα διανεµόµενα µερίσµατα 

187.500 x 10% = 18.750 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταιρίας + Παρακράτηση στα µερίσµατα 

62.500 + 18.750 = 81.250              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 250.000 - 81.250 = 168.750 

                                                 
223 Υπόθεση 1η : Η εταιρία έχει δυο εταίρους µε 50% συµµετοχή στα αποτελέσµατα ο καθένας. Οι εταίροι 
δεν έχουν εισοδήµατα από άλλες πηγές και δεν συµµετέχουν σε άλλη προσωπική εταιρία. 

 
225 Υπόθεση 2η : Tο τακτικό αποθεµατικό έχει φτάσει το 1/3 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου και 
η εταιρία διανέµει όλα τα καθαρά κέρδη στους µετόχους. 
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Στη συνέχεια υποθέτουµε ότι η εταιρία έχει σύνολο καθαρών κερδών πεντακόσιες 

χιλιάδες ευρώ (500.000 €).  Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων ανάλογα µε τον 

εταιρικό της τύπο, ανέρχεται σε:  

 

� Προσωπικές Εταιρίες 226 

Επιχειρηµατική Αµοιβή 

για τον εταίρο Α, συµµετοχή στα αποτελέσµατα: 500.000 x 50% = 250.000 και επ’ αυτού 

επιχειρηµατική αµοιβή: 250.000 x 50% = 125.000 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Σύνολο Φόρου 

10.500 0 0 0 

1.500 15 225 225 

18.000 27 4.860 5.085 

45.000 37 16.650 21.735 

50.000 40 20.000 41.735 

για τον εταίρο Β, ισχύουν, ακριβώς, τα ίδια 

Φόρος στο όνοµα της εταιρείας 

250.000 x 20% = 50.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταίρου Α + Φόρος εταίρου Β + Φόρος εταιρίας 

41.735 + 41.735 + 50.000 = 133.470              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 500.000 - 133.470 = 366.530 

 

� Ε.Π.Ε. 

Σύνολο φόρου στο όνοµα της εταιρίας 

500.000 x 25% = 125.000 

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 500.000 - 125.000 = 375.000 

 

� Α.Ε. 227 

Φόρος στο όνοµα της εταιρίας 

Φόρος = 500.000 x 25% = 125.000 

Παρακράτηση φόρου 10% στα διανεµόµενα µερίσµατα 

375.000 x 10% = 37.500 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταιρίας + Παρακράτηση στα µερίσµατα 

125.000 + 37.500 = 162.500              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 500.000 - 162.500 = 337.500 

                                                 
226 Ισχύει η Υπόθεση 1.   
227 Ισχύει η Υπόθεση 2.    
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Κατόπιν, υποθέτουµε ότι η εταιρία έχει σύνολο καθαρών κερδών ένα εκατοµµύριο 

ευρώ (1.000.000 €).  Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της εταιρίας ανάλογα µε 

τον εταιρικό της τύπο, ανέρχεται σε:  

 

� Προσωπικές Εταιρίες 228 

Επιχειρηµατική Αµοιβή 

για τον εταίρο Α, συµµετοχή στα αποτελέσµατα: 1.000.000 x 50% = 500.000 και επ’ 

αυτού επιχειρηµατική αµοιβή: 500.000 x 50% = 250.000 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Σύνολο Φόρου 

10.500 0 0 0 

1.500 15 225 225 

18.000 27 4.860 5.085 

45.000 37 16.650 21.735 

175.000 40 70.000 91.735 

για τον εταίρο Β, ισχύουν, ακριβώς, τα ίδια 

Φόρος στο όνοµα της εταιρείας 

500.000 x 20% = 100.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταίρου Α + Φόρος εταίρου Β + Φόρος εταιρίας 

91.735 + 91.7385 + 100.000 = 283.470              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 1.000.000 - 283.470 = 716.530 

 

� Ε.Π.Ε. 

Σύνολο φόρου στο όνοµα της εταιρίας 

1.000.000 x 25% = 250.000 

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 1.000.000 - 250.000 = 750.000 

 

� Α.Ε. 229 

Φόρος στο όνοµα της εταιρίας 

Φόρος = 1.000.000 x 25% = 250.000 

Παρακράτηση φόρου 10% στα διανεµόµενα µερίσµατα 

750.000 x 10% = 75.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταιρίας + Παρακράτηση στα µερίσµατα 

250.000 + 75.000 = 325.000              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 1.000.000 - 325.000 = 675.000 

                                                 
228 Ισχύει η Υπόθεση 1.   
229 Ισχύει η Υπόθεση 2.   
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Στη συνέχεια υποθέτουµε ότι η εταιρία έχει σύνολο καθαρών κερδών δυο 

εκατοµµύρια ευρώ (2.000.000 €).  Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων ανάλογα µε 

τον εταιρικό της τύπο, ανέρχεται σε:  

 

� Προσωπικές Εταιρίες 230 

Επιχειρηµατική Αµοιβή 

για τον εταίρο Α, συµµετοχή στα αποτελέσµατα: 2.000.000 x 50% = 1.000.000 και επ’ 

αυτού επιχειρηµατική αµοιβή: 1.000.000 x 50% = 500.000 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Σύνολο Φόρου 

10.500 0 0 0 

1.500 15 225 225 

18.000 27 4.860 5.085 

45.000 37 16.650 21.735 

425.000 40 170.000 191.735 

για τον εταίρο Β, ισχύουν, ακριβώς, τα ίδια 

Φόρος στο όνοµα της εταιρείας 

1.000.000 x 20% = 200.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταίρου Α + Φόρος εταίρου Β + Φόρος εταιρίας 

191.735 + 191.735 + 200.000 = 583.470              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 2.000.000 - 583.470 = 1.416.530 

 

� Ε.Π.Ε. 

Σύνολο φόρου στο όνοµα της εταιρίας 

2.000.000 x 25% = 500.000 

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 2.000.000 - 500.000 = 1.500.000 

 

� Α.Ε. 231 

Φόρος στο όνοµα της εταιρίας 

Φόρος = 2.000.000 x 25% = 500.000 

Παρακράτηση φόρου 10% στα διανεµόµενα µερίσµατα 

1.500.000 x 10% = 150.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταιρίας + Παρακράτηση στα µερίσµατα 

500.000 + 150.000 = 650.000              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 2.000.000 - 650.000 = 1.350.500 

                                                 
230 Ισχύει η Υπόθεση 1.   
231 Ισχύει η Υπόθεση 2.   
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Τέλος, υποθέτουµε ότι η εταιρία έχει σύνολο καθαρών κερδών τέσσερα 

εκατοµµύρια ευρώ (4.000.000 €).  Το σύνολο των φορολογικών υποχρεώσεων της 

εταιρίας ανάλογα µε τον τύπο της, ανέρχεται σε:  

 

� Προσωπικές Εταιρίες 232 

Επιχειρηµατική Αµοιβή 

για τον εταίρο Α, συµµετοχή στα αποτελέσµατα: 4.000.000 x 50% = 2.000.000 και επ’ 

αυτού επιχειρηµατική αµοιβή: 2.000.000 x 50% = 1.000.000 

Εισόδηµα Φορολογικός Συντελεστής % Φόρος Σύνολο Φόρου 

10.500 0 0 0 

1.500 15 225 225 

18.000 27 4.860 5.085 

45.000 37 16.650 21.735 

925.000 40 370.000 391.735 

για τον εταίρο Β, ισχύουν, ακριβώς, τα ίδια 

Φόρος στο όνοµα της εταιρείας 

2.000.000 x 20% = 400.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταίρου Α + Φόρος εταίρου Β + Φόρος εταιρίας 

391.735 + 391.735 + 400.000 = 1.183.470              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 4.000.000 – 1.183.470 = 2.816.530 

 

� Ε.Π.Ε. 

Σύνολο φόρου στο όνοµα της εταιρίας 

4.000.000 x 25% = 1.000.000 

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 4.000.000 – 1.000.000 = 3.000.000 

 

� Α.Ε. 233 

Φόρος στο όνοµα της εταιρίας 

Φόρος = 4.000.000 x 25% = 1.000.000 

Παρακράτηση φόρου 10% στα διανεµόµενα µερίσµατα 

3.000.000 x 10% = 300.000 

Σύνολο φόρου 

Φόρος εταιρίας + Παρακράτηση στα µερίσµατα 

1.000.000 + 300.000 = 1.300.000              

Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα: 4.000.000 – 1.300.000 = 2.700.000 

                                                 
232 Ισχύει η Υπόθεση 1.   
233 Ισχύει η Υπόθεση 2.   
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2.5.2.5.   Συµπεράσµατα για τη Φορολόγηση Ανάλογα µε τον Τύπο 

Συγκρίνοντας το συνολικό καθαρό εισόδηµα, διαπιστώνουµε ότι οι προσωπικές  

εταιρίες ευνοούνται φορολογικά και αποδίδουν το µεγαλύτερο συγκριτικά συνολικό 

καθαρό εισόδηµα σε σύγκριση µε τις κεφαλαιουχικές, όταν τα καθαρά κέρδη είναι 

χαµηλότερα των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000 €) ευρώ.  Όσον αφορά τη σύγκριση 

µεταξύ των κεφαλαιουχικών εταιριών, λόγω της παρακράτησης φόρου στα διανεµόµενα 

µερίσµατα της Α.Ε., οι Ε.Π.Ε. ευνοούνται καθολικά.   

 

Πίνακας 1.   

Σύγκριση Αποτελεσµάτων – Συµπεράσµατα 

 Συνολικό Καθαρό Εισόδηµα (€) 

Κέρδη (€) Προσωπικές Εταιρίες Ε.Π.Ε. Α.Ε. 

250.000 190.780 187.500 168.750 

500.000 366.530 375.000 337.500 

1.000.000 716.530 750.000 675.000 

2.000.000 1.416.530 1.500.000 1.350.000 

4.000.000 2.816.530 3.000.000 2.700.000 

 

 

2.6.   Φοροδιαφυγή και Φοροκλοπή 

 Φοροδιαφυγή αποτελεί κάθε παράλειψη του φυσικού ή νοµικού προσώπου, µε την 

οποία επιδιώκεται η µείωση της φορολογικής του υποχρέωσης.  Παραδείγµατα 

φοροδιαφυγής αποτελούν η µη υποβολή δήλωσης και η υποβολή ανακριβούς δήλωσης 

φόρου.  Συνώνυµη έννοια είναι η φοροκλοπή, η οποία αφορά τη µη απόδοση στο 

∆ηµόσιο, του φόρου που έχει εισπράξει ο υπόχρεος από κάποιον τρίτο προς απόδοση και 

σχετίζεται κυρίως µε τους έµµεσους φόρους.   

Η φοροδιαφυγή έχει αρνητικές συνέπειες τόσο για το κοινωνικό σύνολο όσο και 

για την ίδια την επιχείρηση.  Όσον αφορά στο κοινωνικό σύνολο, η φοροδιαφυγή δεν 

επιτρέπει στους φορείς άσκησης δηµοσιονοµικής πολιτικής να χρησιµοποιήσουν 

αποτελεσµατικά τους φόρους και οδηγεί σε αναδιανοµή του εισοδήµατος υπέρ των 

φυσικών ή νοµικών προσώπων που φοροδιαφεύγουν.  Όσον αφορά στην επιχείρηση, η 

µείωση του καθαρού κέρδους µε την απόκρυψη εσόδων, οδηγεί µακροχρόνια στην αύξηση 

του κόστους χρηµατοδότησης της234.   

                                                 
234
Μελάς ∆. (2008), «Η φοροδιαφυγή ως µακροοικονοµικό µέγεθος», σελ. 6.  
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Σύµφωνα µε έρευνα που πραγµατοποίησε ο ΣΕΒ (2008)235, η φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα ανέρχεται στα τριάντα (30) δισεκατοµµύρια ευρώ το χρόνο.  Η αντιµετώπιση της 

ή έστω η µείωση της κατά είκοσι (20) δισεκατοµµύρια ευρώ, θα µπορούσε να µειώσει 

τους φόρους που καταβάλλουν όλοι οι φορολογούµενοι κατά ποσοστό 30% ή να εξαλείψει 

το δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας.  Σύµφωνα µε την ίδια έρευνα, οι µισθωτοί και 

συνταξιούχοι δηλώνουν ποσοστό 74% του συνολικού εισοδήµατος φυσικών προσώπων, 

ενώ οι ελεύθεροι επαγγελµατίες µόλις το 4%.  Επίσης, ποσοστό 99,5% των µικρών και 

µεσαίων νοµικών προσώπων (που απασχολούν έως 5 άτοµα), πληρώνουν κατά µέσο όρο 

φόρο έξι χιλιάδων εκατό (6.100 €) ευρώ, όσο δηλαδή ένας µισθωτός µε φορολογητέες 

µηνιαίες αποδοχές δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400 €) ευρώ.  Στα ίδια συµπεράσµατα 

καταλήγει και η έκθεση του ΟΟΣΑ (Ιούλιος 2009), που εκτιµά ότι το µέγεθος της 

παραοικονοµίας στην Ελλάδα κυµαίνεται σε ποσοστό µεταξύ του 25% και του 37%.   

Για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής σύµφωνα µε τον Μελά ∆. (2008)236, «το 

∆ηµόσιο οφείλει να αναδιαµορφώσει τη φορολογική πολιτική, αυξάνοντας τις κυρώσεις 

και µειώνοντας το οικονοµικό όφελος της φοροδιαφυγής». Θεωρώντας ότι η πιθανότητα 

ανακάλυψης της φοροδιαφυγής είναι 10% και η πιθανότητα ανακάλυψης της 

φοροδιαφυγής, για δεύτερη φορά από την ίδια επιχείρηση, είναι 1%, καταλήγει στο 

συµπέρασµα ότι ισχύει η ανισότητα: 

p x f > g 

όπου: 

p = η πιθανότητα ανακάλυψης της φοροδιαφυγής από τις φορολογικές αρχές 

f = η επιβαλλόµενη ποινή 

g = το οικονοµικό όφελος από την πραγµατοποίηση της φοροδιαφυγής 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
235   Όπως παρουσιάζεται στο περιοδικό «Epsilon 7», Τεύχος 573, Νοέµβριος 2009, σελ. Α8. 
236 Μελάς ∆. (2008), «Η φοροδιαφυγή ως µακροοικονοµικό µέγεθος», Φοροτεχνική και Θρακική 

Προσέγγιση, Τεύχος 176, ∆εκέµβριος 2008, σελ. 11. 
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Κεφάλαιο 3ο     

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

 

 

3.1.   Ορισµοί 

Συγχώνευση είναι η συνένωση δυο ή περισσότερων επιχειρήσεων σε µια, µε σκοπό 

τη δηµιουργία µιας ολοκληρωµένης και ισχυρότερης οικονοµικής µονάδας.  Η συνένωση 

είναι εφικτό να επιτευχθεί µε δυο τρόπους.  Είναι δυνατόν να επιτευχθεί µε απορρόφηση, 

δηλαδή µε τη διατήρηση µιας επιχείρησης και την απορρόφηση των υπολοίπων σε µια 

ενιαία επιχειρησιακή δοµή ή µε τη λύση όλων των επιχειρήσεων και τη δηµιουργία ενός 

νέου νοµικού προσώπου237. 

Η ιδιαίτερη φύση των συγχωνεύσεων, απεικονίζεται στην ποικιλία των ορισµών 

που παρέχονται στη διεθνή βιβλιογραφία.  Ο Vaara E. (2000) δίνει έµφαση στην 

οργανωτική πλευρά των συγχωνεύσεων, υποστηρίζοντας ότι «Ο όρος συγχώνευση έχει 

δυο σηµασίες από πλευράς συνδυασµού εταιριών.  Η συγχώνευση µπορεί να αναφέρεται 

σε οποιαδήποτε µορφή συνδυασµού εταιριών, που ξεκινά από διάφορα είδη συµβολαίων.  

Η πιο συγκεκριµένη διαφορά που ξεχωρίζει τη συγχώνευση από την εξαγορά είναι ότι µια 

συγχώνευση είναι συνδυασµός εταιριών που είναι όµοιες σε µέγεθος και δηµιουργούν µια 

οργάνωση όπου κανένα µέλος δε φαίνεται ως ο αποκτών»238. 

Άλλοι ορισµοί τονίζουν τη σηµασία της εταιρικής ταυτότητας.  Ο Marchildon G. 

(1991) υποστηρίζει ότι «Η συγχώνευση υπονοεί το συνδυασµό δυο ή περισσότερων 

εταιριών που εισχωρούν σε µια νέα εταιρική ταυτότητα, ενώ η εξαγορά περιλαµβάνει µια 

εταιρία που διατηρεί την εταιρική της ταυτότητα»239. 

Οι ορισµοί των λεξικών είναι πιο γενικοί και εστιάζουν στη δυσκολία χάραξης 

ορίων µεταξύ συγχωνεύσεων και εξαγορών.  Σύµφωνα µε το λεξικό Reuters (1982) 

«Συγχώνευση, είναι µια ένωση δυο εταιριών ή ορισµένες φορές µια εξαγορά της µιας από 

                                                 
237 Άρθρο 68 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 409/1986.  
238 Vaara E. (2000), «Constructions of Cultural Differences in Post-Merger Change Processes: A Sense 

making Perspective on Finnish-Swedish Cases»,  σελ. 82.  
239 Marchildon G. (1991), «Mergers and acquisitions», Edward Elgar Publishing Limited, σελ. Xi. 
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την άλλη»240 ενώ σύµφωνα µε το Αγγλοελληνικό λεξικό Collins (2001) «Συγχώνευση 

είναι ο συνδυασµός δυο ή περισσότερων εταιριών σε µια ενιαία, σε µια βάση που έχει 

αµοιβαίως συµφωνηθεί από τα διοικητικά στελέχη και έχει εγκριθεί από τους 

µετόχους»241.      

Πολλοί ακαδηµαϊκοί ορισµοί ταυτίζονται µε την έννοια της φιλικής συγχώνευσης.  

Ο Weston F. (2001), δίνει έµφαση στις διαπραγµατεύσεις, υποστηρίζοντας ότι «η λέξη 

συγχώνευση αναφέρεται στις διαπραγµατεύσεις µεταξύ φιλικών µερών, που φτάνουν σε 

αµοιβαία συµφωνία για συνένωση των εταιριών τους»242, ενώ και ο Jensen M. (1985)243 

αναφέρεται στην αµοιβαία συµφωνία των διοικήσεων και την έγκριση της από τους 

µετόχους.     

Τέλος, κάποιοι οικονοµολόγοι δίνουν έµφαση στην κεφαλαιακή δοµή της εταιρίας.  

Ο Reid S. (1968), υποστηρίζει ότι «Μια συγχώνευση είναι ένα αµάλγαµα ή µια ένωση 

εταιριών, σε µια νέα µε διαφορετική κεφαλαιακή δοµή»244. 

 

 

3.2.  Λόγοι που Οδηγούν σε Συγχώνευση 

Σύµφωνα µε τις σύγχρονες θεωρίες που αφορούν τη στρατηγική διοίκηση, η 

επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης, εξαρτάται ιδιαίτερα από την ένταση του 

ανταγωνισµού στον κλάδο της (Porter M., όπως αναφέρεται από το Γεωργόπουλο Ν. 

2006)245.  Σύµφωνα µε τους Hitt M., Freeman E. και Harrison J. (2001)246, «Η συγχώνευση  

βοηθά τη µετακίνηση παραγωγικών πόρων σε πιο ωφέλιµες χρήσεις, τη δηµιουργία 

πρόσθετης οικονοµικής αξίας, την ανάπτυξη νέων προϊόντων και τον εκσυγχρονισµό, 

αυξάνοντας έτσι την παραγωγικότητα της εταιρίας και την ανταγωνιστικότητα της 

συνολικής οικονοµίας.  Απαραίτητη όµως προϋπόθεση είναι, η συγχώνευση να στηρίζεται 

στην ορθή αξιολόγηση και ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της 

επιχείρησης».   

 Επιπλέων, τα ίδια συµπεράσµατα προκύπτουν και από τη µελέτη της 

Γεωργακοπούλου Β. (2002), σύµφωνα µε την οποία, οι βασικοί λόγοι που οδηγούν την 

επιχείρηση σε συγχώνευση είναι οι εξής: 

                                                 
240 Λεξικό  Reuters (1982), «Glossary of International Economic and Financial Terms». 
241 Λεξικό Collins (2001), «Λεξικό όρων Οικονοµίας και ∆ιοίκησης», Εκδόσεις Ι. Φλώρος. 
242 Weston F.  (2001),  «Merger and Acquisitions as Adjustment Processes», Springer Netherlands, σελ. 6. 
243 Jensen M. (1985), «The Efficiency of Takeovers», Harvard Business School. 
244 Reid S (1968),  «Mergers, Managers and the Economy», Mc Graw-Hill, σελ. 22.  
245 Γεωργόπουλος Ν. (2006), «Στρατηγικό Μάνατζµεντ», Αθήνα, Εκδόσεις Μπένου, σελ. 103. 
246 Hitt M., Freeman E. and Harrison J. (2001), «Handbook of Strategic Management», σελ 385. 
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� Η µεγέθυνσή της και η δηµιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών, 

που έχουν αποτέλεσµα τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος.  Αυτό 

σηµαίνει ότι µε σταθερό κόστος η επιχείρηση παράγει περισσότερες µονάδες 

προϊόντος και αντίστοιχα ότι οι ίδιες µονάδες προϊόντος παράγονται µε µικρότερο 

κόστος. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας της. 

� Η δηµιουργία και η αξιοποίηση χρηµατοδοτικών συνεργιών, µέσω της 

καλύτερης πρόσβασης στα χρηµατοδοτικά κεφάλαια,  εξαιτίας, της αύξησης των 

µεγεθών της.   

� Η ενίσχυση της δύναµης της επιχείρησης, µε στόχο τον περιορισµό του 

ανταγωνισµού. 

 

 Οι παραπάνω λόγοι, αποσκοπούν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης και στην ενδυνάµωση της θέσης της στην αγορά.  Ωστόσο, υπάρχουν 

συγχωνεύσεις που δεν απορρέουν από την ανάγκη ανάπτυξης της, αλλά σχετίζονται µε 

άλλους λόγους.  Τέτοιοι λόγοι είναι δυνατόν να είναι οι προσωπικές επιδιώξεις των 

διευθυντικών στελεχών, οι οποίοι έχουν ως στόχο την διατήρηση των προνοµίων τους και 

την αύξηση του  κύρους και των αµοιβών τους καθώς επίσης και η εκµετάλλευση των 

φορολογικών κινήτρων που παρέχονται από την Πολιτεία για αυτές. 

  

 

3.3.  Είδη Επιχειρησιακής Ολοκλήρωσης 

 Η συγχώνευση οδηγεί σε διαφορετικές µορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης, 

ανάλογα µε το στόχο που επιδιώκει να επιτύχει κάθε εταιρία.  Η ολοκλήρωση µπορεί να 

είναι οριζόντια, κάθετη, οµοιογενής και συνενωτική.  Πιο αναλυτικά247:     

� Η οριζόντια ολοκλήρωση (horizontal merger), αφορά συγχώνευση 

επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου δηλαδή καλύπτουν την ίδια φάση της παραγωγικής 

αλυσίδας, όπως για παράδειγµα η εξαγορά της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης από 

την Τράπεζα Πειραιώς.  Τα κύρια αναµενόµενα πλεονεκτήµατα είναι η αύξηση στο 

µερίδιο αγοράς και οι δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας, στη παραγωγή και στη 

διανοµή. 

                                                 
247 Γεωργακοπούλου Β. (2002), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και συνέπειες για   

την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», Ο.Τ.Ο.Ε., σελ. 2. 
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� Η κάθετη ολοκλήρωση (vertical merger), η οποία αφορά συγχώνευση 

επιχειρήσεων που καλύπτουν διαφορετικά αλλά συµπληρωµατικά στάδια της 

παραγωγικής διαδικασίας.  Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η εξαγορά του 

δικτύου πρατηρίων της Shell στην Ελλάδα, από την Motor Oil.  

� Η οµοιογενής ολοκλήρωση (concentric merger), η οποία αφορά συνένωση 

µικρών επιχειρήσεων που σχετίζονται µεταξύ τους λόγω παραγωγικής διαδικασίας, 

τεχνολογίας και αγοράς.   

� Η συνενωτική ολοκλήρωση (conglomerate merger), στην οποία συγχωνεύονται 

µικρές επιχειρήσεις από διαφορετικούς τοµείς δραστηριότητας, µε στόχο τη 

σταθερότητα και βιωσιµότητα τους.   

 

 Σύµφωνα µε τους Zweig, Kline, Forest και Gudridge (1995)248, «Οι συγχωνεύσεις 

και εξαγορές που αποδίδουν µακροχρόνια, είναι εκείνες που στοχεύουν στην κάλυψη 

κενών στη εγχώριες και διεθνείς αγορές, εκείνες που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της 

γραµµής παραγωγής και τέλος όσες έχουν στόχο την εξάπλωση της επιρροής της 

επιχείρησης». 

  

 

3.4.   Ιστορικά Στοιχεία 

Οι συγχωνεύσεις επιχειρήσεων δεν είναι φαινόµενο της σύγχρονης οικονοµίας, 

καθώς καταγράφονται στη βιβλιογραφία (Shughart W. και Tollison R. 1984)249, τέτοιες 

στρατηγικές κινήσεις που συνέβησαν από τα τέλη του 19ου αιώνα. 

Παρατηρείται όµως ότι, διαχρονικά οι κινήσεις αυτές πραγµατοποιούνται σε 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους  σωρευτικά και αποσκοπούν στη αντιµετώπιση των 

προκλήσεων της κάθε οικονοµικής περιόδου.  Ο Town R. J. (1992)250, προσπάθησε να 

εξηγήσει το γεγονός εµφάνισης των εξαγορών και συγχωνεύσεων ανά κύµατα µε τη 

µέθοδο των χρονοσειρών και να εξηγήσει τον ακριβή χρόνο εµφάνισης τους στο 

παρελθόν.   

                                                 
248 Zweig P. L., Kline J., Forest S. and Gudridge K. (1995), «The case against mergers: Even in the 90s  most    

still fail to deliver», Business Week, 122, No 3448.  
249 Shughart W. and Tollison R. (1984), «The random character of merger activity», The RAND Journal of 

Economics, 15(4).  
250 Town R. J. (1992),  «Merger waves and the structure of mergers and asquitions time series», Journal of 

Applied Econometrics, 7, σελ. 83 – 100. 
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Σε αντίθεση µε τα παραπάνω, η αντίληψη ότι τα συγχωνευτικά κύµατα συµβαίνουν 

κατά τακτές χρονικές περιόδους έγινε στόχος εξακρίβωσης των Shughart W. και Tollison 

R. (1984)251.  Χρησιµοποιώντας µια βάση δεδοµένων µε συγχωνεύσεις και εξαγορές 

εταιριών της περιόδου 1895 – 1979, προσπάθησαν να απορρίψουν την υπόθεση ότι τα 

συγχωνευτικά κύµατα συµβαίνουν σωρευτικά.  Η επιλογή τους δικαιολογείται µε τη 

λογική ότι µέχρι τότε η εµπειρική αρθογραφία για τη διακύµανση των συγχωνευτικών 

κυµάτων, βασίζονταν σε περιορισµένα δεδοµένα σε ετήσια βάση µόνο και δεν υπήρχε µια 

σταθερή χρονοσειρά που να ξεπερνά την περίοδο των τριάντα δύο (32) ετών   Η ανάλυση 

των δυο ερευνητών, δείχνει ότι η συγχωνευτική δραστηριότητα σε µια οποιαδήποτε 

χρονιά, εξαρτάται από την αξία των συγχωνεύσεων της προηγούµενης χρονιάς. 

 Συνοψίζοντας, οι προκλήσεις πουν ωθούν τις επιχειρήσεις να συγχωνευθούν, σε 

συγκεκριµένες χρονικές περιόδους είναι:  

� Οι µεταβαλλόµενες οικονοµικές πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. 

� Οι νέες µέθοδοι αξιοποίησης του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου 

δυναµικού. 

� Η αξιοποίηση και η ενσωµάτωση στην παραγωγική διαδικασία της τεχνολογίας 

που είναι διαθέσιµη σε κάθε συγκεκριµένη χρονική περίοδο.  Παραδείγµατα 

αποτελούν ο παραµερισµός της ατµοµηχανής και η εµφάνιση της βαριάς 

βιοµηχανίας στα τέλη της 19ου αιώνα και η εισαγωγή των υπολογιστών και των 

ροµποτικών µηχανηµάτων στην σύγχρονη εποχή.   

 

  

3.4.1. Στοιχεία από την Παγκόσµια Οικονοµία 

Στη βιβλιογραφία αναφέρονται πέντε (5) σηµαντικά κύµατα συγχωνεύσεων και 

εξαγορών, στη παγκόσµια οικονοµική ιστορία: 

� Το πρώτο κύµα καταγράφεται από το 1897 έως το 1904 και οφείλεται στη 

βιοµηχανική επανάσταση της εποχής, µε την εµφάνιση των βαριών βιοµηχανιών.  

Οι συγχωνεύσεις επιδίωκαν την οριζόντια ολοκλήρωση και απέδωσαν µεγάλες 

οικονοµίες κλίµακας.  Ταυτόχρονα, δηµιουργήθηκαν µεγάλα βιοµηχανικά 

σωµατεία που υπάρχουν και επικρατούν ακόµη και στη σύγχρονη εποχή.  

                                                 
251 Shughart W. and Tollison R. (1984), «The random character of merger activity», The RAND Journal of 

Economics, 15(4), σελ. 7 – 20.  
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       Αυτή την περίοδο έγιναν και οι πρώτες νοµοθετικές µεταρρυθµίσεις στις 

Η.Π.Α., που αφορούσαν το διαχωρισµό της ιδιοκτησίας και της διοίκησης της 

εταιρίας και οι οποίες κατεύθυναν τις εταιρίες προς τη συγχώνευση. 

� Το επόµενο, από το 1920 έως το 1929, σταµάτησε λόγω του µεγάλου κραχ στις 

Η.Π.Α. και την παγκόσµια οικονοµική ύφεση.  Οι οριζόντιες συγχωνεύσεις είχαν 

αρχίσει να ελέγχονται δικαστικά και διοικητικά και συνεπώς οι εταιρίες στράφηκαν 

προς τις κάθετες συγχωνεύσεις (δηλαδή σε συγχώνευση µε εταιρίες µε τις οποίες 

είχαν σχέσεις πελάτη προµηθευτή) και σε οµόκεντρες συγχωνεύσεις (µεταξύ 

εταιριών από διαφορετικούς κλάδους).  Χαρακτηριστικό παράδειγµα της εποχής 

αποτέλεσαν οι σιδηρόδροµοι.  

� Την περίοδο 1965 – 1975, εµφανίστηκε το επόµενο κύµα συγχωνεύσεων.  

Χαρακτηρίστηκε από την εκρηκτική αύξηση της παραγωγής, τη διαφοροποίηση 

των προϊόντων και τις εξαγορές µεταξύ εταιριών από διαφορετικούς τοµείς 

δραστηριότητας.  Το φαινόµενο αυτό µελετήθηκε από τον Matsusaka J. (1993)252, 

ο οποίος κατέληξε στο συµπέρασµα, ότι για να έχει θετικά αποτελέσµατα η 

συγχώνευση εταιριών από διαφορετικό τοµέα δραστηριότητας, είναι απαραίτητο 

κάθε τοµέας της νέας εταιρίας να διατηρήσει τη διοίκηση που είχε πριν τη 

συγχώνευση.   

Επίσης, στη φάση αυτή παρατηρείται η πρώτη προσπάθεια για τον έλεγχο των 

συγχωνεύσεων στην Ευρώπη (Γερµανία 1973) ενώ και οι Η.Π.Α. ενδυνάµωσαν το 

δικό τους νοµοθετικό πλαίσιο περί ελέγχου των συγχωνεύσεων, µε την πράξη των  

Hart, Scott και Rubino το 1976. 

� Επακολούθησε το κύµα που διήρκησε από το 1984 ως το 1988.  Ήταν λιγότερο 

αισθητό στις Η.Π.Α. από ότι στην Ευρώπη, όπου οι αγορές προετοιµάζονταν για 

την οικονοµική συνένωση τους.  Ο κύριος παράγοντας ήταν η αναζήτηση 

συνεργιών σε εταιρίες του τεχνολογικού τοµέα.  Αποτέλεσµα της περιόδου αυτής, 

ήταν η ντιρεκτίβα της Ε.Ε., το 1989, για τον έλεγχο των συγχωνεύσεων. 

� Το τελευταίο κύµα διήρκησε από το 1995 µέχρι το τέλος του 2007.  

Χαρακτηρίστηκε από την εµφάνιση της παγκοσµιοποίησης και των νοµοθετικών 

αλλαγών για τις εταιρικές συγκεντρώσεις και ανακόπηκε εξαιτίας της οικονοµικής 

                                                 
252 Matsusaka J.  (1993), «Takeover motives during the conglomerate merger wave», The Rand Journal of 

Economics, σελ. 357 – 379.  
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ύφεσης.  Σύµφωνα µε έρευνα του Bernard B. (1999)253 και αυτό το κύµα 

συγχωνεύσεων έγινε πιο αισθητό στην Ευρώπη.  Πιο συγκεκριµένα, η έρευνα  

επισηµαίνει ότι στις Η.Π.Α. επικράτησε µια καθοδική τάση σε σύγκριση µε τις 

αντίστοιχες της Ευρώπης και της Ασίας και καταλήγει στο συµπέρασµα ότι 

υπάρχει ανάγκη παροχής κινήτρων για τις αµερικάνικες εταιρίες, µιας και ο 

ανταγωνισµός από την Ευρώπη είναι αυξανόµενος. 

 

 Πέρα από την χρονική κυκλικότητα που χαρακτηρίζει την εµφάνιση των 

συγχωνεύσεων,  παρατηρείται και µια διαφοροποίηση στο κλάδο που βρίσκεται στο 

επίκεντρο κάθε φορά.  Οι πιο δραστήριοι κλάδοι από το 1970 και έπειτα, παρουσιάζονται 

στο παρακάτω πίνακα:   

 

Πίνακας 2. 

Πρωταγωνιστές Κλάδοι ανά ∆εκαετία 

1970 1980 1990 2000 

Εξόρυξη 

πετρελαίου, αερίου  

Χρηµατοδοτικοί 

οργανισµοί 

Εξόρυξη 

πετρελαίου, αερίου 
Τηλεπικοινωνίες 

Κτηµατοµεσιτικές 

εταιρίες 
Κλωστοϋφαντουργίες ΜΜΕ 

Παραγωγή 

Αυτοκινήτων 

 Εµπορία 

Μηχανηµάτων 

Κατασκευαστικές 

εταιρίες 
Τράπεζες Τράπεζες 

Ένδυση Τρόφιµα Ξενοδοχεία Τρόφιµα 

 

 

 3.4.2.   Στοιχεία από την Ελληνική Οικονοµία 

Στην Ελλάδα οι συγχωνεύσεις συναντούσαν κατά το παρελθόν σηµαντικά εµπόδια, 

όπως την οικογενειακή οργάνωση των επιχειρήσεων, τα περιορισµένα όρια και προοπτικές 

της εγχώριας αγοράς και την έλλειψη κατάλληλου θεσµικού πλαισίου.  Με την δηµιουργία 

της Ενιαίας Αγοράς το 1986, η ελληνική οικονοµία επηρεάστηκε σηµαντικά.  Έτσι από το 

1987 και µέχρι το 1994, το 9% του ενεργητικού της ελληνικής βιοµηχανίας συµµετείχε σε 

συγχωνεύσεις, ενώ πρωταγωνιστές της περιόδου ήταν ο κλάδος των Τροφίµων - Ποτών 

                                                 
253 Bernard B. (1999), «The first international merger wave and the fifth and last US wave», Working paper 

No 199, University of Miami Law Review, σελ. 799 – 818. 
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και ο κλάδος των Πλαστικών, µε το ποσοστό τους να κυµαίνεται αντίστοιχα στο δέκα τρία 

(13) και στο είκοσι τέσσερα (24) τοις εκατό254.   

 Με την αποβολή της οικογενειακής οργάνωσης των επιχειρήσεων λόγω της 

άνθισης του Χρηµατιστηρίου Αξιών Αθηνών, την ένταξη της Ελλάδας στην Οικονοµική 

και Νοµισµατική Ένωση και τη διάνοιξη νέων προοπτικών των βαλκανικών χωρών λόγω 

της εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι συγχωνεύσεις στην Ελλάδα σηµείωσαν 

ραγδαία αύξηση.  

 Το 2002 καταγράφηκαν τριακόσιες οκτώ (308) συγχωνεύσεις και εξαγορές.  Η 

αξία τους ανήλθε στα δυο κόµµα πέντε (2,5) δισεκατοµµύρια ευρώ, ενώ η αξία των δέκα 

(10) µεγαλύτερων, ανήλθε στα δέκα (10) δισεκατοµµύρια ευρώ.  

Κατά το 2003 οι συγχωνεύσεις εταιριών, παρουσίασαν αύξηση της αξίας και 

µείωση του αριθµού των συναλλαγών.  Η αξία ανήλθε στα τρία κόµµα ένα (3,1) δις ευρώ 

µε ταυτόχρονη αύξηση και της αξίας των δέκα µεγαλύτερων στα δυο κόµµα πέντε (2.5) δις 

ευρώ.  Ο αριθµός των συναλλαγών, όµως, µειώθηκε στις εκατόν πενήντα τέσσερις (154), 

µε µέση αξία συναλλαγής τα πενήντα πέντε κόµµα οκτώ (55,8) εκατοµµύρια ευρώ.  

Το 2004 σύµφωνα µε µελέτη της Hellastat255, οι συγχωνεύσεις παρουσίασαν 

κάµψη ως προς την αξία και αύξηση ως προς τον αριθµό των συναλλαγών.  Πιο 

συγκεκριµένα καταγράφηκαν εκατόν ενενήντα οκτώ (198) συγχωνεύσεις, µε µείωση της 

αξίας τους στα δύο (2) δις ευρώ και παράλληλη κάµψη στην αξία των δέκα µεγαλύτερων 

συγχωνεύσεων, στα ένα κόµµα έξι (1,6) δις ευρώ.  Οι κλάδοι που πρωταγωνίστησαν από 

πλευράς αριθµού συναλλαγών, ήταν της Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών µε τριάντα 

τέσσερις (34), των Τραπεζών και λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών µε τριάντα µία 

(31) και της Βιοµηχανίας µε είκοσι επτά (27) συναλλαγές. 

Σηµαντικά αύξηση κατά ποσοστό 114% της αξίας συναλλαγών µετοχών 

παρουσιάστηκε το 2005.  Πιο συγκεκριµένα, η αξία των συγχωνεύσεων ανήλθε στα 

τέσσερα κόµµα τρία (4,3) δις ευρώ και η αξία των δέκα (10) µεγαλύτερων στα τρία κόµµα 

ένα (3,1) δις ευρώ.  Ο αριθµός των συναλλαγών αυξήθηκε ελαφρά στις διακόσιες επτά 

(207) συναλλαγές.  Τη µεγαλύτερη κινητικότητα σε αριθµό και αξία συναλλαγών, 

παρουσίασαν οι κλάδοι της Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών µε τριάντα τέσσερις (34) 

συναλλαγές και αξία δύο κόµµα ένα (2,1) δις ευρώ, ενώ ακολούθησε ο κλάδος των 

                                                 
254 Γεωργακοπούλου Β. (2002), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις: Έννοια, βασικές διαστάσεις και συνέπειες για 

την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις», Ο.Τ.Ο.Ε., σελ. 9. 
255 http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_1_21/04/2005_141272  
      [Προσπελάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2009]. 
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Τραπεζών και λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών µε τον ίδιο αριθµό συναλλαγών 

αλλά µικρότερη αξία, η οποία ανήλθε στα οχτακόσια εξήντα τρία (863) εκατοµµύρια 

ευρώ.  Κυριότερη συναλλαγή ήταν η εξαγορά της ΤΙΜ Ελλάς από τις Apax Partners και 

Texas Pacific για ένα κόµµα τέσσερα (1,4) δις ευρώ256.   

Το 2007 σύµφωνα µε µελέτη της PriceWaterhouseCoopers257, οι συγχωνεύσεις 

εταιριών, παρουσίασαν για ακόµη µια χρονιά, αύξηση ως προς την αξία.  Πιο 

συγκεκριµένα η συνολική αξία ανήλθε στα δέκα πέντε κόµµα επτά (15,7) δις ευρώ και η 

αξία των δέκα (10) µεγαλύτερων συγχωνεύσεων, ανήλθε στα δέκα (10) δις ευρώ.  Τη 

µεγαλύτερη κινητικότητα παρουσίασε ο κλάδος της Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών µε 

δέκα έξι (16) και αξία πέντε κόµµα έξι (5,6) δις ευρώ.  Ακολούθησε ο κλάδος των 

Τραπεζών και λοιπών Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών µε τριάντα τέσσερις (34) 

συναλλαγές και αξία τρία κόµµα ένα (3,1) δις ευρώ.  Τέλος, σηµαντική κινητικότητα 

παρατηρήθηκε και στον Ναυτιλιακό κλάδο, στον οποίο πραγµατοποιήθηκαν είκοσι (20) 

συναλλαγές, µε δηµοσιευµένη αξία ένα κόµµα ένα (1,1) δις ευρώ.   

  Ο παρακάτω πίνακας, παρουσιάζει συνοπτικά, ορισµένα βασικά στοιχεία που 

αφορούν την αξία των συναλλαγών, των παραπάνω ετών :  

 

Πίνακας 3. 

Στοιχεία για την Αξία των Συγχωνεύσεων στην Ελλάδα 

 2002 2003 2004 2005 2007 

Αξία Συναλλαγής Μετοχών (€ δις) 2.5 3.1 2.0 4.3 15.7 

Αξία 10 µεγαλύτερων συναλλαγών(€ δις) 1.4 2.5 1.6 3.1 10 

Μέση Αξία Συναλλαγών (€ εκατ.) 18.8 55.8 28.5 36.3 105.4 

 

 

3.5.   Νοµικό Πλαίσιο για τη Συγχώνευση Επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

 Βασική προϋπόθεση για την προσχώρηση νέων κρατών µελών στην Ε.Ε., είναι η 

υιοθέτηση των ισχυόντων κανονισµών της.  Ήδη, από τον Ιούνιο του 1993 στη σύνοδο 

κορυφής της Ε.Ε. καταρτίστηκε ένας σύντοµος κατάλογος κριτηρίων, τα οποία πρέπει να 

πληρούν οι υποψήφιες χώρες.  Κατά τη στιγµή της προσχώρησης τους, τα νέα µέλη 

οφείλουν να έχουν: 

                                                 
256 PriceWaterhouseCoopers (2006), «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων κατά το 2005». 
257 http://www.express.gr/news/business/76763oz_2008091876763.php3  
     [Προσπελάστηκε στις 14 Οκτωβρίου 2009]. 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

78 

� Σταθερούς θεσµούς που να εγγυώνται τη δηµοκρατία, το κράτος δικαίου, τα 

ανθρώπινα δικαιώµατα και την προστασία των µειονοτήτων. 

� Μια λειτουργούσα οικονοµία της αγοράς, η οποία να µπορεί να αντιµετωπίσει 

τις ανταγωνιστικές πιέσεις και τις δυνάµεις της αγοράς στο εσωτερικό της Ένωσης. 

� Την ικανότητα να αναλάβουν τις υποχρεώσεις του µέλους, µεταξύ των οποίων 

συµπεριλαµβάνεται η υποστήριξη των στόχων της Ένωσης.  Τα νέα µέλη πρέπει να 

διαθέτουν δηµόσιες υπηρεσίες ικανές να εφαρµόζουν και να διαχειρίζονται στην 

πράξη, τη νοµοθεσία της ΕΕ.. 

 

Ενδοσυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών: 

Για να διευκολύνει τη συγχώνευση των εταιριών εντός των συνόρων κάθε κράτους 

µέλους, η Ε.Ε. προχώρησε στην έκδοση µιας σειράς οδηγιών258.  Η Οδηγία 68/151 

(πρώτη), ορίζει ένα σύστηµα δηµοσιότητας για όλες τις εταιρίες, προκειµένου να 

διασφαλίσει την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των τρίτων και για να 

διευκολύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες που τις αφορούν.  Επιβάλλει στα 

κράτη µέλη να τηρούν ένα κατάστιχο εταιριών, το οποίο είναι δυνατόν να συµβουλεύεται 

οποιοδήποτε πρόσωπο καθώς και να εξασφαλίζουν τη δηµοσίευση των απαιτούµενων 

πληροφοριών σε αυτό.  Πάντα για την προστασία των συµφερόντων των εταίρων και των 

τρίτων, η δεύτερη οδηγία προβλέπει την εναρµόνιση των προδιαγραφών και των 

διαδικασιών που απαιτούνται για την συγκρότηση, τη διατήρηση και τις µεταβολές του 

κεφαλαίου των ανωνύµων εταιριών.  Η Οδηγία 78/855 (τρίτη), εισάγει στα νοµικά 

συστήµατα όλων των κρατών µελών, τη διαδικασία συγχώνευσης των ανωνύµων εταιριών, 

µε την µεταβίβαση του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώµενης εταιρίας στην 

απορροφούσα.  Η Οδηγία 82/891 (έκτη) ρυθµίζει την διαδικασία διάσπασης των Α.Ε., 

δηλαδή των χωρισµό µιας υπάρχουσας εταιρίας σε πολλές µονάδες. 

Η τέταρτη, η έβδοµη και η όγδοη οδηγία, δηµιουργούν έναν ενιαίο ευρωπαϊκό 

κώδικα λογιστικής νοµοθεσίας.  Πιο συγκεκριµένα, η Οδηγία 78/660 (τέταρτη), αφορά 

τους ετήσιους λογαριασµούς εταιριών ορισµένων µορφών.  Επιτρέπει στα κράτη µέλη, να 

εισάγουν ορισµένες λογιστικές διευκολύνσεις υπέρ των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων, 

οι οποίες ορίζονται σύµφωνα µε το σύνολο του ισολογισµού τους, του κύκλου εργασιών 

τους και του αριθµού των µισθωτών τους.  Η Οδηγία 83/349 (έβδοµη), αφορά τους 

                                                 
258 http://europedia.moussis.eu/books/Book_2/6/17/02/01/?lang=gr&all=1&s=1&e=10   
     [Προσπελάστηκε στις 24 Ιανουαρίου 2010]. 
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ενοποιηµένους λογαριασµούς των εταιριών που αποτελούν µέρη µιας «οµάδας 

επιχειρήσεων», δηλαδή των µητρικών και θυγατρικών εταιριών.  Τέλος, η Οδηγία 2006/43 

(όγδοη), ορίζει τα προσόντα που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας στους υπεύθυνους 

για το νόµιµο έλεγχο των λογιστικών εγγράφων, οι οποίοι πρέπει να έχουν επαρκή 

θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, να έχουν περάσει διαγωνισµό επαγγελµατικής 

ικανότητας και να έχουν εγκριθεί από την αρµόδια αρχή του κράτους µέλους, όπου 

εξασκούν το επάγγελµά τους.    

 

∆ιασυνοριακές Συγχωνεύσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών: 

Προκειµένου να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις µεταξύ 

κεφαλαιουχικών εταιριών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης προχώρησαν την 26η Οκτωβρίου 2005, στην έκδοση της Οδηγίας 2005/56/ΕΚ.  

Σύµφωνα µε την οδηγία αυτή, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν το πεδίο εφαρµογής, τις 

προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τον έλεγχο νοµιµότητας των συγχωνεύσεων, όταν οι 

εµπλεκόµενες στη συγχώνευση εταιρίες, έχουν έδρα σε διαφορετικά κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.   

 

 

3.5.1. Αρµόδιο Όργανο για τον Έλεγχο των Συγχωνεύσεων 

Αρµόδιο όργανο στην Ε.Ε. για την εποπτεία του ανταγωνισµού, είναι η Γενική 

∆ιεύθυνση Ανταγωνισµού (Directorate General Competition ή DG Comp).  Έχει 

αρµοδιότητα να επιβάλλει οποιουδήποτε είδος ανταγωνιστικής πολιτικής και προεδρεύεται 

από έναν κοινοτικό Επίτροπο.  Το τµήµα της, το οποίο εξειδικεύεται στις συγχωνεύσεις, 

είναι η Οµάδα Εφαρµογών Συγχώνευσης (Mergers Task Force ή M.T.F.), το οποίο έχει 

αρµοδιότητα να εξετάζει οποιουδήποτε είδους συγχώνευση.     

 Η οικονοµική ανάλυση από τα DG Comp και M.T.F., χρησιµοποιείται όλο και 

περισσότερο ως ενηµέρωση και βοήθεια για αποφάσεις που αφορούν τον ανταγωνισµό, 

παγκοσµίως.  Η διεύρυνση της Ε.Ε., µε την εισχώρηση δέκα (10) νέων κρατών µελών το 

2004 και ακόµη δύο (2) το 2007, είχε ως επακόλουθο την αύξηση του όγκου εργασίας των  

προαναφερθέντων θεσµικών οργάνων.  Οι περισσότερες περιπτώσεις µελέτης, αφορούν 

παροχή οικονοµικής βοήθειας και συγχωνεύσεις σε διεθνείς αγορές, µέχρι να 

ενσωµατωθούν οικονοµικά πλήρως τα νέα κράτη µέλη259.     

                                                 
259 Lyons B. (2004), «Reform of European Merger Policy», Review of International Economics, 12(2), σ. 246 
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3.5.2. Νοµοθετικές Ρυθµίσεις για τον Έλεγχο των Συγχωνεύσεων 

Η ευρωπαϊκή νοµοθεσία εµποδίζει οποιουδήποτε είδους συνεργασία µεταξύ 

επιχειρήσεων εφόσον απειλείται ο θεµιτός ανταγωνισµός, µέσω µιας σειράς 

νοµοθετηµάτων που έχουν στόχο την προστασία της ενοποιηµένης αγοράς.   

Ο έλεγχος των συγχωνεύσεων και εξαγορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συµφωνήθηκε 

στο τέλος του 1989260, µε τη Νοµοθεσία Συγχωνεύσεων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

(European Communities Merger Regulation).  Εφαρµόστηκε το αµέσως επόµενο έτος και 

εκτός από τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά 

και τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα κράτος εκτός Ε.Ε., αλλά δραστηριοποιούνται εντός 

της.  Στο άρθρο 2 της νοµοθεσίας αναφέρεται ρητά, ότι κάθε είδους συγκέντρωση 

επιχειρήσεων που δηµιουργεί ή δυναµώνει µια κυριαρχική θέση στην αγορά και η οποία 

περιορίζει τον ανταγωνισµό, θα κηρυχθεί ασύµβατη µε την κοινή ευρωπαϊκή αγορά, το 

ονοµαζόµενο «τεστ κυριαρχίας» (Dominance Test).  Στόχος της νοµοθεσίας είναι η οµαλή 

ενοποίηση και ολοκλήρωση των επί µέρους κοινοτικών αγορών.    

Στις 7 Απριλίου του 2004, εκδόθηκε και δηµοσιεύθηκε στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 802/2004 της Επιτροπής, για τον 

έλεγχο των εταιρικών συγκεντρώσεων, όπως είναι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές.  Ο 

Κανονισµός αυτός αναφέρει λεπτοµερώς όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να υπάρχουν, 

ώστε να είναι µια συγκέντρωση εταιριών νόµιµη.  Τροποποιήθηκε µε το µε αριθµό 

1792/2006 Κανονισµό της 23ης Οκτωβρίου 2006 και µε το µε αριθµό 1033/2008 

Κανονισµό της 20ης Οκτωβρίου 2008 και εισάγει τον όρο της υποχρεωτικής κοινοποίησης 

των συγκεντρώσεων εταιριών, πριν από της πραγµατοποίησή τους.  

Η κοινοποίηση αυτή εκδίδεται από κοινού από τα µέρη που µετέχουν στη 

συγχώνευση και έχει ευνοϊκές συνέπειες για αυτά, ενώ η µη τήρηση της υποχρέωσης 

αυτής, επισύρει την επιβολή προστίµου σε βάρος τους και παράλληλα ενδέχεται να 

προκύψουν αρνητικές συνέπειες αστικού δικαίου. 

 Για την κοινοποίηση συµπληρώνεται ειδικό έντυπο σε µια από τις επίσηµες 

γλώσσες της Κοινότητας και επισυνάπτονται, όλα τα έγγραφα που απαιτούνται από αυτό.  

Στην κοινοποίηση είναι απαραίτητο να περιέχονται λεπτοµερή στοιχεία που αφορούν το 

καθεστώς ιδιοκτησίας των εµπλεκοµένων µερών και τις αγορές που θα επηρεαστούν από 

την σχεδιαζόµενη συγκέντρωση.  Οι πληροφορίες, µε ευθύνη των µερών που κοινοποιούν,  

πρέπει να είναι ορθές και πλήρεις.  

                                                 
260 Κανονισµός (ΕΟΚ) µε αριθµό 4064/1989.  
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 Όσον αφορά στην έγκριση της συγχώνευσης, στην αρχική φάση η Επιτροπή 

λαµβάνει µια προσωρινή απόφαση.  Τα εµπλεκόµενα µέρη καθώς και τρίτοι, όπως είναι οι 

πελάτες, οι προµηθευτές και οι ανταγωνιστές εφόσον αποδείξουν ότι έχουν εύλογο 

συµφέρον, έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν τις απόψεις τους.  Στη τελευταία φάση, η 

Επιτροπή λαµβάνει την οριστική απόφαση της για την έγκριση ή µη της συγκέντρωσης.  

  

Συνοπτική Κοινοποίηση: 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναπτύξει µια απλοποιηµένη συγκεκριµένη 

διαδικασία, προκειµένου να καταστήσει πιο γρήγορο και αποτελεσµατικό τον κοινοτικό 

έλεγχο στις συγκεντρώσεις εταιριών.  Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται στις εξής 

περιπτώσεις
261:  

1.  Όταν δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν από κοινού τον έλεγχο µιας 

επιχείρησης και µε την προϋπόθεση ότι η αποκτώµενη επιχείρηση δεν είχε ή έχει 

στοιχειώδεις τρέχουσες ή προβλεπόµενες δραστηριότητες, εντός του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).  Τέτοιες περιπτώσεις συµβαίνουν όταν ισχύουν σωρευτικά: 

� ο κύκλος εργασιών της αποκτώµενης επιχείρησης ή των µεταβιβαζόµενων 

δραστηριοτήτων, είναι κάτω από εκατό εκατοµµύρια (100.000.000 €) ευρώ, στο 

έδαφος του ΕΟΧ και 

� το σύνολο της αξίας του ενεργητικού που µεταβιβάζεται, είναι κάτω από εκατό 

εκατοµµύρια (100.000.000 €) ευρώ, στο έδαφος του ΕΟΧ. 

2.  Όταν δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται ή αποκτούν από κοινού τον 

έλεγχο µιας άλλης, µε την προϋπόθεση ότι κανένα από τα εµπλεκόµενα µέρη δεν ασκεί 

εµπορικές δραστηριότητες: 

� στην ίδια αγορά προϊόντος και στην ίδια γεωγραφική περιοχή ή 

� σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της παραγωγής του προϊόντος, στην οποία 

δραστηριοποιείται άλλο µέλος που συµµετέχει στη συγκέντρωση.  

3.  Όταν δυο ή περισσότερες επιχειρήσεις συγχωνεύονται ή αποκτούν από κοινού τον 

έλεγχο µιας άλλης και:  

� ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες στην ίδια αγορά και στην ίδια 

γεωγραφική περιοχή, αλλά το µερίδιο αγοράς τους δεν υπερβαίνει αθροιστικά σε 

ποσοστό το 15% ή 

                                                 
261 Κανονισµός (ΕΚ) µε αριθµό 802/2004, όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό 1033/2008 της                                                                                                       

Επιτροπής, Παράρτηµα ΙΙ.  
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� ασκούν επιχειρηµατικές δραστηριότητες σε προηγούµενο ή επόµενο στάδιο της 

παραγωγής του προϊόντος, στην οποία δραστηριοποιείται άλλο µέλος που 

συµµετέχει στη συγκέντρωση, αλλά τα ατοµικά ή συνδυασµένα µερίδια αγοράς 

τους και στα δυο επίπεδα, δεν υπερβαίνουν το 25%. 

4.  Ένα από τα συµµετέχοντα µέρη, πρόκειται να αποκτήσει αποκλειστικό έλεγχο 

επιχείρησης, επί της οποίας ασκεί ήδη κοινό έλεγχο. 

 

Η Επιτροπή είναι δυνατόν να απαιτήσει την υποβολή πλήρους κοινοποίησης, 

εφόσον συµπεράνει ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της συνοπτικής κοινοποίησης ή 

πληρούνται αλλά κατά εξαίρεση θεωρήσει ότι είναι αναγκαία η ολοκληρωµένη 

κοινοποίηση, ώστε, να διερευνηθούν σε βάθος τα ενδεχόµενα προβλήµατα ανταγωνισµού.  

Επίσης, πλήρης κοινοποίηση είναι απαραίτητο να υποβληθεί από τα εµπλεκόµενα µέρη 

και στην περίπτωση  που ένα κράτος µέλος ή τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νοµικό), εκφράσει 

τεκµηριωµένες επιφυλάξεις σχετικά µε τη κοινοποιηθείσα συγκέντρωση, εντός χρονικού 

διαστήµατος δέκα πέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση.    

Όσον αφορά την παραπάνω απλοποιηµένη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 

των εταιρικών συγκεντρώσεων, υπάρχουν και ορισµένες αντιρρήσεις.  Σύµφωνα µε τον 

Hackner J. (2003)262, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτός από την διαφοροποίηση των 

προϊόντων, οφείλει να λαµβάνει υπόψη και το τεχνολογικό επίπεδο των επιχειρήσεων και 

συγκεκριµένα την τεχνολογική διαφοροποίηση τους.  

 

 

3.6.   Νοµικό Πλαίσιο για τη Συγχώνευση Επιχειρήσεων στο Ελληνικό ∆ίκαιο 

 Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τοµέα των συγχωνεύσεων διεθνώς και η επιβολή της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, οδήγησαν στην έκδοση προεδρικών διαταγµάτων και την ψήφιση 

νόµων, που αφορούν την ενσωµάτωση στο Ελληνικό ∆ίκαιο των κοινοτικών οδηγιών για 

τις συγχωνεύσεις και εξαγορές µεταξύ εταιριών οι οποίες έχουν την ελληνική ιθαγένεια, 

αλλά και τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις ελληνικών κεφαλαιουχικών εταιριών263. 

 

 

 

                                                 
262 Hackner J. (2003), «Vertical integration and Competition Policy», Journal of Regulatory Economics, 

24(2), σελ. 213. 
263 Νόµος 3777/2009. 
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Κατηγορίες Συγχωνεύσεων 

 Η Ελληνική νοµοθεσία, µε τον όρο συγκέντρωση ή συγχώνευση, εννοεί την νοµική 

ένωση δυο ή περισσοτέρων εταιριών σε µια,  µε σύµβαση.  Οι συγχωνεύσεις χωρίζονται 

σε δυο κατηγορίες:   

� Πρώτη κατηγορία είναι η «κατά κυριολεξία», η οποία συµπεριλαµβάνει τη   

συγχώνευση Α.Ε. µε άλλη Α.Ε. ή µιας Ε.Π.Ε. µε άλλη Ε.Π.Ε. και οι οποίες 

ορίζονται ρητά από τις διατάξεις των Ν. 2190/1920 και Ν. 3190/1955 αντίστοιχα.  

� ∆εύτερη κατηγορία είναι η «καταχρηστική», η οποία δεν ορίζεται από τους 

παραπάνω νόµους, ωστόσο, περιλαµβάνεται στις διατάξεις µεταγενέστερων νόµων 

µε τους οποίους παρέχονται κίνητρα από την Πολιτεία για τη δηµιουργία µεγάλων 

οικονοµικών µονάδων και στην οποία υπάρχει η δυνατότητα να εµπλακούν 

εταιρίες όλων των νοµικών τύπων.  

 

Εισηγµένες Εταιρίες 

 Όσον αφορά στις εισηγµένες εταιρίες, επήλθαν ριζικές αλλαγές στο τρόπο 

συγχώνευσης και εξαγοράς τους, µε την ενσωµάτωση στο Εθνικό ∆ίκαιο (Ν. 3461/2006) 

της Οδηγίας 25/2004 της Ε.Ε., η οποία αφορά την υποχρεωτική υποβολή δηµόσιας 

πρότασης για το σύνολο των µετοχών µιας εισηγµένης εταιρίας.  Συγκεκριµένα: 

� Κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο που αποκτά άµεσα ή έµµεσα ποσοστό άνω 

τους ενός τρίτου (1/3) των δικαιωµάτων ψήφου σε µια εισηγµένη εταιρία, 

υποχρεώνεται να υποβάλλει δηµόσια πρόταση για την εξαγορά του συνόλου 

(100%) της εταιρίας αυτής, εντός είκοσι (20) ηµερών.  Το αντίστοιχο ποσοστό που 

ίσχυε πριν την οδηγία, ήταν πενήντα (50) τοις εκατό.   

� Την ίδια υποχρέωση έχει και κάθε νοµικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατέχει 

ήδη ποσοστό µεταξύ του ενός τρίτου (1/3) και του ενός δευτέρου (1/2) του 

συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου µιας εισηγµένης εταιρίας και το οποίο αποκτά 

εντός χρονικού διαστήµατος δώδεκα (12) µηνών, άµεσα ή έµµεσα επιπλέων 3% 

του συνόλου των δικαιωµάτων264. 

 

 Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που επιχειρεί να εξαγοράσει µια εισηγµένη εταιρία, 

έχει το δικαίωµα να προσφέρει ως αντάλλαγµα, τίτλους ή µετρητά.  Στην περίπτωση της 

υποχρεωτικής δηµόσιας πρότασης, οι µέτοχοι της εξαγοραζόµενης εταιρίας έχουν το 

                                                 
264 Άρθρο 7 παρ. 1 του N. 3461/2006. 



                           «Φορολογία Εταιριών και Οικονοµική Ανάπτυξη:  Η Περίπτωση της Συγχώνευσης Επιχειρήσεων» 

  
 

 

84 

δικαίωµα να επιλέξουν το είδος του ανταλλάγµατος265.  Η τιµή εξαγοράς ανά µετοχή, στην 

οποία οφείλεται να υποβληθεί η υποχρεωτική δηµόσια πρόταση, δεν είναι δυνατόν να 

είναι κατώτερη, από την µέση τιµή κλεισίµατος της µετοχής του τελευταίου εξαµήνου ή 

από την υψηλότερη τιµή αγοράς µετοχών από το πρόσωπο που επιχειρεί την εξαγορά, 

κατά τους τελευταίους δώδεκα  µήνες πριν την υποβολή της υποχρεωτικής δηµόσιας 

πρότασης
266. 

 Τέλος, εισάγεται για πρώτη φορά στο Ελληνικό ∆ίκαιο, το δικαίωµα της 

υποχρεωτικής εξαγοράς µετοχών.  Πιο συγκεκριµένα, εάν φυσικό ή νοµικό πρόσωπο 

αποκτήσει µέσω δηµόσιας πρότασης ποσοστό τουλάχιστον 90% των δικαιωµάτων ψήφου 

µιας εταιρίας, έχει το δικαίωµα εντός έξι (6) µηνών, να απαιτήσει την παραχώρηση και 

των υπόλοιπων µετοχών, σε τίµηµα όχι µικρότερο από το τίµηµα στο οποίο υποβλήθηκε η 

δηµόσια πρόταση267.   

 

Προστασία Εργαζόµενων 

 Για τη συµµόρφωση µε τις διατάξεις της Οδηγίας 98/50/ΕΚ του Συµβουλίου, 

εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 2002, το Προεδρικό ∆ιάταγµα 178/2002, που αφορά την 

προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων, σε περίπτωση που οι επιχειρήσεις στις 

οποίες εργάζονται συγχωνευθούν.  Οι διατάξεις του, εφαρµόζονται σε κάθε µεταβίβαση ή 

συγχώνευση επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων, σε άλλον εργοδότη268.    

 Σύµφωνα το Π.∆., µε την µεταβίβαση της επιχείρησης µεταβιβάζονται και όλες οι 

υποχρεώσεις που είχε ο πρώην εργοδότης στον νυν, προς στους εργαζοµένους269.  ∆ηλαδή 

η νέα εταιρία είναι υπεύθυνη για όλες τις συλλογικές και ατοµικές συµβάσεις εργασίας και 

τους εσωτερικούς κανονισµούς εργασίας που ίσχυαν πριν την µεταβίβαση.   

 Οι διοικήσεις των εµπλεκοµένων στη µεταβίβαση, οφείλουν να ενηµερώνουν τους 

εκπροσώπους των εργαζόµενων τους, πριν την πραγµατοποίηση της, σχετικά µε270:  

� Την πιθανή ηµεροµηνία και τα αίτια της µεταβίβασης. 

� Τις νοµικές, οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζόµενους. 

� Τα προβλεπόµενα µέτρα που πρόκειται να λάβει ο νέος εργοδότης. 

                                                 
265 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 3461/2006. 
266 Άρθρο 9 παρ. 4 του N. 3461/2006. 
267 Άρθρο 27 παρ. 1 του N. 3461/2006. 
268 Άρθρο 2 παρ. 1 του Π∆ 178/2002.  
269 Άρθρο 4 παρ. 1 του Π∆ 178/2002. 
270 Άρθρο 8 παρ. 1 του Π∆ 178/2002. 
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 Τα εµπλεκόµενα µέρη, οφείλουν να διατηρήσουν τους εργαζόµενους τους, καθώς η 

µεταβίβαση µιας επιχείρησης δεν αποτελεί αιτία απόλυσης προσωπικού271.  Στην 

περίπτωση, όµως, που προτίθενται να λάβουν µέτρα αλλαγής τους καθεστώτος των 

εργαζοµένων για οικονοµικούς, τεχνικούς και οργανωτικούς λόγους, είναι υποχρεωµένοι 

να προβούν εγκαίρως σε διαβουλεύσεις µε τους εκπροσώπους τους, προκειµένου να 

επιτευχθεί συµφωνία272.  

 Για κάθε παράβαση των παραπάνω διατάξεων επιβάλλεται στα εµπλεκόµενα µέρη 

αυτοτελές πρόστιµο, το οποίο κυµαίνεται από εκατόν σαράντα επτά (147 €) ευρώ έως 

οκτώ χιλιάδες οχτακόσια τέσσερα (8.804 €) ευρώ για κάθε παράβαση, από τον αρµόδιο 

Επιθεωρητή Εργασίας273. 

 

 

3.7.   «Κατά Κυριολεξία» Συγχώνευση 

 Η «κατά κυριολεξία» συγχώνευση, αφορά συγχώνευση µιας Α.Ε. µε άλλη Α.Ε. ή 

µιας Ε.Π.Ε. µε άλλη Ε.Π.Ε.  Ορίζεται ρητά από το νόµο και συγκεκριµένα, η συγχώνευση 

µεταξύ Α.Ε. ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 68 έως 80 του Νόµου 2190/1920 

ενώ η συγχώνευση µεταξύ Ε.Π.Ε. ρυθµίζεται από τις διατάξεις των άρθρων 54 και 55 του 

Νόµου 3190/1955. Οι εµπλεκόµενες εταιρίες λύονται αλλά δεν προχωρούν στο στάδιο της 

εκκαθάρισης. Η «κατά κυριολεξία» συγχώνευση, πραγµατοποιείται µε τρεις τρόπους:  

� Με απορρόφηση µιας ή περισσότερων εταιριών από µια άλλη. 

� Με λύση των εµπλεκόµενων µερών και σύσταση νέας εταιρίας. 

� Με εξαγορά µιας ή περισσότερων εταιριών από µια άλλη.   

 

 

3.7.1.   Συγχώνευση Μεταξύ Εταιριών Περιορισµένης Ευθύνης 

 Από όλες τις δυνατές περιπτώσεις συγχώνευσης εταιριών για τη δηµιουργία 

Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης, ο Νόµος 3190/1955 «Περί Εταιριών Περιορισµένης 

Ευθύνης», προβλέπει µόνο τη συγχώνευση δυο ή περισσότερων Ε.Π.Ε. για τη δηµιουργία 

µιας Ε.Π.Ε.   

 Η συγχώνευση εταιριών για δηµιουργία Ε.Π.Ε, πραγµατοποιείται µε απορρόφηση, 

µε σύσταση νέας εταιρίας και  µε εξαγορά, η οποία εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση µε 

                                                 
271 Άρθρο 5 παρ. 1 του Π∆ 178/2002. 
272 Άρθρο 8 παρ. 2 του Π∆ 178/2002. 
273 Άρθρο 9 παρ. 1 και 2 του Π∆ 178/2002. 
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απορρόφηση.  Η διαφορά της συγχώνευσης µε απορρόφηση από την συγχώνευση µέσω 

εξαγοράς, έγκειται στο ότι οι εταίροι της εξαγοραζόµενης εταιρίας αποκλείονται από την 

εξαγοράζουσα εταιρία, επειδή καταβάλλονται σε αυτούς χρήµατα έναντι της απώλειας της 

εταιρικής τους συµµετοχής.     

 

 

3.7.1.1.   Εκτίµηση Αξίας των Εισφερόµενων Περιουσιακών Στοιχείων 

Για την έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, απαιτείται η εκτίµηση της αξίας των 

εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρίας.  Αυτή πραγµατοποιείται κατόπιν 

αίτησης των εταιριών από τριµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων, η οποία αποτελείται από 

ένα ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχίας274, 

πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο 

ορκωτούς ελεγκτές και από έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.  Η επιτροπή 

έχει υποχρέωση να συντάξει έκθεση µε τα ακόλουθα στοιχεία: 

� Περιγραφή και εκτίµηση της αξίας της εισφερόµενης περιουσίας, από την ή τις 

απορροφούµενες εταιρίες.  

� Τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, για τον καθορισµό της προτεινόµενης 

σχέσης ανταλλαγής. 

�  τις µεθόδους αποτίµησης που χρησιµοποιήθηκαν.  

� Πιστοποίηση ότι αυτή η αξία αντιστοιχεί στον αριθµό και την ονοµαστική αξία 

των µεριδίων που θα εκδοθούν275.     

 

   

3.7.1.2.   Συνελεύσεις των Εταίρων και Προστασία Πιστωτών 

Αρµόδιο όργανο για την λήψη απόφασης για τη συγχώνευση, είναι η Συνέλευση 

των Εταίρων κάθε εµπλεκόµενης εταιρίας, στην οποία  παρουσιάζονται οι λόγοι και οι 

όροι της συγχώνευσης, βάσει της αξίας των περιουσιακών στοιχείων κάθε εταιρίας.  Η 

απόφαση λαµβάνεται µε πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) του όλου αριθµού των εταίρων, 

οι οποίοι εκπροσωπούν τα τρία τέταρτα (3/4) του εταιρικού κεφαλαίου276.   

Η απόφαση των εµπλεκοµένων µερών για συγχώνευση, είναι απαραίτητο να 

δηµοσιευθεί δυο φορές σε µια τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα και στην  Εφηµερίδα της 

                                                 
274 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2837/2000. 
275 Άρθρο 9 παρ. 2 του N. 2190/1920. 
276 Άρθρο 54 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
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Κυβέρνησης στο «τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.», για ενηµέρωση και προστασία των δανειστών.  

Οι δανειστές εντός χρονικού διαστήµατος δυο (2) µηνών από την λήψη της απόφασης, 

έχουν δικαίωµα να υποβάλλουν γραπτώς τις αντιρρήσεις τους σχετικά µε την 

συγχώνευση
277.  Σε περίπτωση αντιρρήσεων των δανειστών, οι εταιρίες µπορούν να 

προσφύγουν στο αρµόδιο µονοµελές Πρωτοδικείο, το οποίο βάσει των διατάξεων του 

άρθρου 634 της πολιτικής δικονοµίας,  έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει υπέρ της 

συγχώνευσης, αν δοθούν επαρκείς εγγυήσεις στους δανειστές των εταιριών278. 

 

 

3.7.1.3.   Ολοκλήρωση της ∆ιαδικασίας 

 Μετά την πάροδο δυο (2) µηνών από τη σύγκληση των Συνελεύσεων των Εταίρων, 

ακολουθεί η σύνταξη και η υπογραφή της συµβολαιογραφικής πράξης συγχώνευσης279, η 

οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα πρακτικά των Συνελεύσεων των Εταίρων που 

αποφάσισαν υπέρ της συγχώνευσης, τις δηµοσιεύσεις των παραπάνω αποφάσεων, την 

έκθεση της τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων και την εταιρική σύµβαση της νέας 

εταιρίας.  Το κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. που προκύπτει από την «κατά κυριολεξία συγχώνευση», 

δεν µπορεί να είναι κατώτερο των τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (4.500 €) και 

πρέπει να καταβληθεί ολόκληρο κατά την υπογραφή της εταιρικής σύµβασης280.    

 Εντός χρονικού διαστήµατος δέκα πέντε (15) ηµερών από την σύνταξη και την 

υπογραφή της πράξης συγχώνευσης, ακολουθεί η θεώρησή της από την αρµόδια ∆.Ο.Υ. , 

η πληρωµή του φόρου «συγκέντρωσης κεφαλαίου», η θεώρησή της από το Ταµείο 

Νοµικών και η θεώρηση και πληρωµή των ανάλογων εισφορών στο επιµελητήριο281.  

Ακολουθεί η δηµοσίευση της εταιρικής σύµβασης, αντίγραφο της οποίας είναι απαραίτητο 

να κατατεθεί στον Γραµµατέα του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρίας, εντός ενός (1) 

µήνα από την υπογραφή της282, για να καταχωρηθεί στο Μητρώο των Ε.Π.Ε.  Με ευθύνη 

κάθε εταίρου και µε δαπάνες της εταιρίας, δηµοσιεύεται στο Φ.Ε.Κ. στο τεύχος «Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.», εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή της283, η ανακοίνωση για 

την καταχώρηση της εταιρίας στο Μητρώο των Ε.Π.Ε.284.  Η εταιρία αποκτά νοµική 

                                                 
277 Άρθρο 54 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
278 Άρθρο 55 παρ. 3 του N. 3190/1955.    
279 Άρθρο 55 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
280 Άρθρο 4 παρ. 1 του N. 3190/1955, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 2α του Ν. 3661/2008.       
281 Άρθρο 7 του N. 2081/1992.    
282 Άρθρο 8 παρ. 1 του N. 3190/1955.   
283 Άρθρο 8 παρ. 2 του N. 3190/1955, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 16 παρ. 3γ του Ν. 3661/2008.    
284 Άρθρο 8 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
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προσωπικότητα µετά την ολοκλήρωση αυτών των διατυπώσεων285.  Η νέα Ε.Π.Ε. που 

προκύπτει από «κατά κυριολεξία» συγχώνευση, αντικαθιστά αυτοδικαίως τις 

συγχωνευµένες σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους, λόγω της καθολικής 

διαδοχής
286.  

Στη συνέχεια, η εταιρία εγγράφεται στο επιµελητήριο και εντός τριάντα (30) 

ηµερών, απευθύνεται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., για την κατάθεση των δηλώσεων οριστικής 

παύσης εργασιών των εταιριών που έχουν συγχωνευθεί, την πληρωµή του φόρου που 

προκύπτει από την φορολόγηση της υπεραξίας, την χορήγηση Α.Φ.Μ. και τη θεώρηση 

βιβλίων και στοιχείων τρίτης (Γ΄) κατηγορίας287.  

 

 

 3.7.2.   Συγχώνευση Μεταξύ Ανωνύµων Εταιριών 

Η συγχώνευση µεταξύ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του Νόµου 2190/1920 «Περί 

Ανωνύµων Εταιριών».  Πραγµατοποιείται µε απορρόφηση, µε σύσταση νέας εταιρίας288 

και  µε εξαγορά, η οποία εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση µέσω απορρόφησης289.   

 Η διαφορά της συγχώνευσης µε απορρόφηση από τη συγχώνευση µέσω εξαγοράς, 

έγκειται στο ότι οι µέτοχοι της εξαγοραζόµενης εταιρίας αποκλείονται από την 

εξαγοράζουσα εταιρία, επειδή καταβάλλονται σε αυτούς χρήµατα έναντι της απώλειας της 

εταιρικής τους συµµετοχής.   

 

 

3.7.2.1.   Σύνταξη Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης και Έκθεσης ∆.Σ. 

Για την έναρξη της διαδικασίας της συγχώνευσης, απαιτείται η λήψη σχετικής 

απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κάθε εµπλεκόµενης στη συγχώνευση εταιρίας.  

Συγκεκριµένα, λαµβάνεται απόφαση ότι αρχίζει η διαδικασία της συγχώνευσης, ορίζονται 

οι εταιρίες που πρόκειται να συγχωνευτούν και οι νόµοι που θα εφαρµοστούν.  

Αρµόδιο όργανο για την κατάρτιση του Σχεδίου Σύµβασης Συγχώνευσης (Σ.Σ.Σ.), 

είναι το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των εµπλεκοµένων στη συγχώνευση εταιριών.  Το ∆.Σ 

                                                 
285 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 3190/1955.    
286 Άρθρο 55 παρ. 2 του N. 3190/1955.    
287 Άρθρο 4 παρ. 2 του Π.∆. 186/1992.    
288 Άρθρο 68 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 498/1987 

(προσαρµογή στα άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).    
289 Άρθρο 79 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή 

στο άρθρο 30 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).    
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κάθε εταιρίας, καταρτίζει εγγράφως290 και εγκρίνει ξεχωριστά το Σ.Σ.Σ. και στη συνέχεια 

υπογράφεται ένα κοινό Σ.Σ.Σ. από τους εκπροσώπους των εταιριών, που έχουν οριστεί 

ειδικά για το σκοπό αυτό.  Κατόπιν, καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. που τηρείται στην 

Υπηρεσία του Υπουργείου Εµπορίας της Νοµαρχίας και στην Εφηµερίδα της 

Κυβέρνησης
291.  Περίληψη του εντός δέκα (10) ηµερών, δηµοσιεύεται σε µια τουλάχιστον 

ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα.  Το Σ.Σ.Σ περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία292:  

� Την ειδικότερη µορφή, τον αριθµό µητρώου, την επωνυµία και την έδρα των 

εταιριών που συγχωνεύονται. 

� Τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών και ενδεχοµένως το ύψος του χρηµατικού 

ποσού µετρητών που θα καταβληθεί, προς συµψηφισµό µετοχών που δικαιούνται 

οι µέτοχοι µιας εκ των εταιριών.  Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% 

της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που αποδίδονται στους µετόχους των εταιριών 

που πρόκειται να απορροφηθούν293. 

� Τις διατυπώσεις παράδοσης, των µετοχών της εταιρίας που δηµιουργείται.  

� Την ηµεροµηνία από την οποία οι µετοχές, που παραδίδονται στους µετόχους 

της απορροφούσας ή των απορροφούµενων εταιριών, παρέχουν δικαίωµα 

συµµετοχής στα κέρδη της απορροφούσας εταιρίας. 

� Την ηµεροµηνία από την οποία πράξεις των απορροφούµενων εταιριών, 

θεωρούνται από λογιστική άποψη ότι γίνονται για λογαριασµό της απορροφούσας 

εταιρίας.  Επίσης την τύχη των οικονοµικών αποτελεσµάτων της ή αυτών των 

απορροφούµενων εταιριών, που θα προκύψουν από την παραπάνω ηµεροµηνία 

µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. 

� Τα δικαιώµατα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρία, στους µετόχους που 

έχουν ειδικά δικαιώµατα και στους κατόχους άλλων τίτλων, στην ή στις 

απορροφούµενες εταιρίες ή τα µέτρα που προτείνονται για αυτούς.  

� Τα δικαιώµατα και πλεονεκτήµατα που ενδεχοµένως παρέχονται, στα µέλη των 

∆ιοικητικών Συµβουλίων και στους τακτικούς ελεγκτές, των συγχωνευόµενων 

εταιριών. 

 

                                                 
290 Άρθρο 69 παρ. 1 του N. 2190/1920.    
291 Άρθρο 69 παρ. 3 του N. 2190/1920, όπως αντιακαταστάθηκε µε το άρθρο 67 του Ν. 3604/2007.    
292 Άρθρο 69 παρ. 2 του N. 2190/1920.    
293
Άρθρο 68 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 9 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή 
στα άρθρα 2, 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).      
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Επιπλέον, το ∆.Σ. κάθε µιας από τις συγχωνευόµενες εταιρίες, καταρτίζει 

λεπτοµερή έκθεση στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νοµική και οικονοµική 

άποψη το Σ.Σ.Σ. και ειδικότερα, τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών των εµπλεκοµένων 

εταιριών.  Καταγράφονται επίσης και οι δυσχέρειες που εµφανίστηκαν ή πιθανολογείται 

ότι θα εµφανιστούν, κατά την εκτίµηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των 

εταιριών.  Η έκθεση αυτή καταχωρείται στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών294.   

 

 

3.7.2.2.   Προστασία των Πιστωτών 

Εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση σε οικονοµική 

εφηµερίδα του Σ.Σ.Σ., οι πιστωτές των υπό συγχώνευση εταιριών, των οποίων οι 

απαιτήσεις γεννήθηκαν πριν από αυτήν και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά το 

χρόνο της δηµοσίευσης, έχουν δικαίωµα να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, αν η οικονοµική 

κατάσταση των υπό συγχώνευση εταιριών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και µε 

την προϋπόθεση, ότι αυτοί δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.  Αυτές οι εγγυήσεις 

είναι δυνατόν να είναι διαφορετικές για τους πιστωτές κάθε εµπλεκόµενης εταιρίας.  Σε 

περίπτωση που δεν προκύψει συµφωνία που αφορά στις παρεχόµενες εγγυήσεις, οι 

πιστωτές έχουν το δικαίωµα να κοινοποιήσουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους κατά της 

συγχώνευσης, στις εµπλεκόµενες στη συγχώνευση εταιρίες295.   

Η συγχώνευση απαιτεί και την έγκριση των κατόχων οµολογιών µετατρέψιµων σε 

µετοχές, η οποία παρέχεται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης τους, η οποία 

συγκαλείται ειδικά για το σκοπό αυτό και λαµβάνεται µε αυξηµένη πλειοψηφία296.   

Σε περίπτωση διαφωνίας των πιστωτών ή των κατόχων οµολογιών για τη 

συγχώνευση, οι εταιρίες έχουν το δικαίωµα να προσφύγουν στο αρµόδιο µονοµελές 

Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε εµπλεκόµενης στη συγχώνευση εταιρίας, το οποίο 

έχει τη δυνατότητα να αποφασίσει υπέρ της συγχώνευσης, παρά τις παραπάνω 

αντιδράσεις
297. 

 

 

 

                                                 
294 Άρθρο 69 παρ. 4 του N. 2190/1920.    
295
Άρθρο 70 παρ. 2 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 11 του Π∆ 498/1987 

(προσαρµογή στα άρθρα 13, 14 και 15 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).       
296 Άρθρο 70 παρ. 4 του N. 2190/1920.    
297 Άρθρο 79 παρ. 1 του N. 2190/1920.   
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3.7.2.3.   Εκτίµηση Αξίας των Εισφερόµενων Περιουσιακών Στοιχείων 

Σε περίπτωση που το Σ.Σ.Σ., καταρτιστεί  σε χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι 

(6) µηνών από την σύνταξη του Ισολογισµού της τελευταίας χρήσης, απαιτείται η σύνταξη 

προσωρινού Ισολογισµού από κάθε εταιρία, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αρκεί ο 

Ισολογισµός χρήσης κάθε εταιρίας298.  Σε περίπτωση που η συγχώνευση πραγµατοποιείται 

µε απορρόφηση, µόνο η απορροφούµενη εταιρία συντάσσει προσωρινό Ισολογισµό. 

Απαραίτητη ενέργεια σε κάθε περίπτωση, είναι η εκτίµηση της αξίας των 

περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευώµενων εταιριών και η εξέταση των όρων που 

περιλαµβάνονται στο Σ.Σ.Σ..  Αρµόδιο όργανο για αυτό, είναι τριµελής επιτροπή 

εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από έναν ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου 

Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης299, πτυχιούχους ανώτατης σχολής 

µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από έναν 

εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.  Τα πρόσωπα που συµµετέχουν στην επιτροπή, 

ορίζονται µετά από αίτηση ή συµφωνία των εµπλεκοµένων εταιριών.  Η παραπάνω 

επιτροπή έχει δικαίωµα να λαµβάνει οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο, από τις 

συγχωνευόµενες εταιρίες.  Υποχρέωση της επιτροπής είναι, µετά τη διενέργεια όλων των 

απαραίτητων ερευνών και ελέγχων, να συντάξει έκθεση στην οποία θα περιέχονται: 

� Τη γνώµη της επιτροπής για το αν η σχέση ανταλλαγής των µετοχών της ή των 

απορροφούµενων εταιριών προς τις µετοχές που εκδίδει η απορροφούσα είναι 

δίκαιη. 

� Την αξία της εισφερόµενης περιουσίας, από την ή τις απορροφούµενες 

εταιρίες.  

� Τις µεθόδους που χρησιµοποιήθηκαν, για τον καθορισµό της προτεινόµενης 

σχέσης ανταλλαγής των µετοχών. 

� ∆ήλωση για το αν οι µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι κατάλληλες για τη 

συγκεκριµένη περίπτωση, τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρµογή κάθε 

µεθόδου και γνώµη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισµένες µεθόδους για 

τον προσδιορισµό, αυτών των αξιών300. 

 

 

                                                 
298 Άρθρο 73 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή 

στο άρθρο 11 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).        
299 Άρθρο 9 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2837/2000. 
300 Άρθρο 71 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή στο άρθρο 

10 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).       
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3.7.2.4.   Σύγκληση Γενικών Συνελεύσεων 

 Αρµόδιο όργανο για την έγκριση της συγχώνευσης, είναι η Γενική Συνέλευση των 

µετόχων κάθε εµπλεκόµενης εταιρίας.  Εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) µήνα πριν 

από τη σύγκλισης της, κάθε µέτοχος έχει δικαίωµα να λάβει γνώση για: 

� Το Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης. 

� Τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις, καθώς και τις εκθέσεις διαχείρισης του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου των τριών (3) τελευταίων χρήσεων, των εταιριών που 

εµπλέκονται στη συγχώνευση.  

� Τον προσωρινό Ισολογισµό της απορροφούµενης εταιρίας. 

� Την έκθεση του ∆.Σ που επεξηγεί και δικαιολογεί, από νοµική και οικονοµική 

άποψη το Σ.Σ.Σ.. 

� Την έκθεση της τριµελούς επιτροπής εµπειρογνωµόνων.      

 

 Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται εντός δέκα (10) ηµερών από τη λήξη της 

προθεσµίας υποβολής αντιρρήσεων από τους πιστωτές και απέχει δυο (2) τουλάχιστον 

µήνες από τη δηµοσίευση του Σ.Σ.Σ. στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.  Λαµβάνει 

απόφαση για τη έγκριση ή µη του Σ.Σ.Σ. και για την τροποποίηση του καταστατικού, αν 

αυτή είναι απαραίτητη για την συγχώνευση.  Οι αποφάσεις λαµβάνονται µε ενισχυµένη 

απαρτία των µετόχων που εκπροσωπούν τα δυο τρίτα (2/3) του καταβεβληµένου 

µετοχικού κεφαλαίου και ενισχυµένη πλειοψηφία των δυο τρίτων (2/3) των µετόχων που 

παραβρίσκονται στη συνέλευση301.     

   

 

3.7.2.5.   Ολοκλήρωση της ∆ιαδικασίας 

 Μετά την λήψη απόφασης από τις Γενικές Συνελεύσεις, ακολουθεί η κατάρτιση 

και υπογραφή ενώπιον συµβολαιογράφου της σύµβασης, στην οποία προσαρτάται:  

� Υπογεγραµµένο από τα εξουσιοδοτηµένα άτοµα, αντίγραφο του Σ.Σ..Σ..  

� Κυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών των Γ.Σ. που ενέκριναν τη συγχώνευση.  

� Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, υπογεγραµµένη από τους 

εκπροσώπους των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των εµπλεκοµένων εταιριών, µε την 

                                                 
301 Άρθρο 72 του N. 2190/1920, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή στο 
άρθρο 7 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ). 
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οποία δηλώνουν ότι δεν προβλήθηκαν αντιρρήσεις από τους πιστωτές των εταιριών 

ή ότι οι τυχόν προβληθείσες επιλύθηκαν302  

� Αντίγραφο της Έκθεσης της Επιτροπής των εµπειρογνωµόνων 

 

Ακολουθεί η έγκριση της σύµβασης από την Υπηρεσία Εµπορίου της αρµόδιας 

Νοµαρχίας, η οποία παρέχεται µόνο αφού εξακριβωθεί η ύπαρξη και η νοµιµότητα όλων 

των πράξεων και διατυπώσεων για την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης
303, η 

καταχώρηση των πράξεων και των στοιχείων στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών και η 

δηµοσίευση της παραπάνω καταχώρησης στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης, στο τεύχος 

«Α.Ε. και Ε.Π.Ε.».   

Με την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύµων Εταιριών της εγκριτικής απόφασης 

της σύµβασης, ολοκληρώνεται η διαδικασία και η νέα Α.Ε. που προκύπτει από την 

συγχώνευση, αντικαθιστά αυτοδικαίως τις συγχωνευµένες σε όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις τους, λόγω της καθολικής διαδοχής304.   

Κάθε µέλος του ∆.Σ. των εµπλεκοµένων εταιριών, ευθύνεται έναντι των µετόχων 

αλλά και τρίτων, για κάθε πταίσµα του κατά την προετοιµασία και πραγµατοποίηση της 

συγχώνευσης.  Ευθύνη απέναντι στους µετόχους και τους τρίτους, έχουν και τα µέλη της 

Επιτροπής εµπειρογνωµόνων που είναι αρµόδια για την εκτίµηση της αξίας των 

εισφερόµενων περιουσιακών στοιχείων, για κάθε πταίσµα που υπέπεσαν κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους305. 

Το µονοµελές Πρωτοδικείο έχει τη δυνατότητα να ακυρώσει τη συγχώνευση, αν 

δεν τηρήθηκαν οι διατυπώσεις δηµοσιότητας ή αν ακυρωθούν οι αποφάσεις των Γ.Σ. των 

εταιριών, που ενέκριναν τη συγχώνευση.  Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης, 

είναι απαραίτητο να υποβληθεί εντός χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών, από τη 

καταχώρηση στο Μητρώο Α.Ε., της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης306.   

∆εν αποτελεί λόγο ακύρωσης της συγχώνευσης, η µη δίκαιη σχέση ανταλλαγής 

των µετοχών της απορροφούµενης εταιρίας µε µετοχές της απορροφόσας εταιρίας.  Στην 

περίπτωση αυτή, κάθε µέτοχος της απορροφούµενης εταιρίας έχει τη δυνατότητα να 
                                                 
302 Άρθρο 74 παρ. 1 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή 

στα άρθρα 16 και 18 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).        
303 Άρθρο 74 παρ. 2 του N. 2190/1920.    
304 Άρθρο 75 παρ. 1α του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή 

στα άρθρα 17 και 19 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).           
305 Άρθρο 76 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 (προσαρµογή στα 

άρθρα 20 και 21 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).        
306 Άρθρο 77 παρ. 1 και 2 του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 12 του Π∆ 498/1987 

(προσαρµογή στο άρθρο 22 της Τρίτης Οδηγίας ΕΟΚ).    
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αξιώσει µε αίτηση του στο µονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας, την 

αποζηµίωση του µε µετρητά.  Η σχετική αξίωση παραγράφεται µετά την παρέλευση έξι (6) 

µηνών από τη συγχώνευση.  Η αποροφούσα εταιρία έχει το δικαίωµα µε δήλωση της, να 

εξαγοράσει τις µετοχές των µετόχων που ασκούν την αξίωση αυτή307.  

 

 

3.8.   «Καταχρηστική» Συγχώνευση 

 «Καταχρηστική» συγχώνευση είναι αυτή η οποία δεν ορίζεται ρητά από τους 

Νόµους 2190/1920 και 3190/1955, ωστόσο προβλέπεται από τις διατάξεις νόµων που 

παρέχουν φορολογικά ευεργετήµατα για συγχώνευση επιχειρήσεων, µε σκοπό τη 

δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών µονάδων, όπως είναι το Ν.∆. 1297/1972, ο Ν.2166/1993 

και ο Ν. 3296/2004.  Στην «καταχρηστική» συγχώνευση είναι δυνατόν να εµπλακούν 

εταιρίες όλων των νοµικών µορφών, µε σκοπό την ίδρυση εταιρίας οποιασδήποτε νοµικής 

µορφής.  Πραγµατοποιείται µε τους εξής τρόπους: 

� Με απορρόφηση µιας ή περισσότερων εταιριών από µια άλλη. 

� Με λύση των εµπλεκόµενων µερών και σύσταση νέας εταιρίας. 

� Με εξαγορά µιας ή περισσότερων εταιριών από µια άλλη, ο οποίος 

εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση µε απορρόφηση.   

 

 Η «καταχρηστική» συγχώνευση ακολουθεί την διαδικασία που προβλέπεται για 

την «κατά κυριολεξία» συγχώνευση και έχει τα ίδια αποτελέσµατα.  Μοναδική διαφορά 

των δυο κατηγοριών συγχωνεύσεων, εκτός της νοµικής µορφής των εταιριών που 

εµπλέκονται στη συγχώνευση, είναι ότι στην «καταχρηστική», οι εµπλεκόµενες εταιρίες 

οφείλουν να ολοκληρώσουν και το στάδιο της εκκαθάρισης.    

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
307  Άρθρο 77α του N. 2190/1920, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 72 του N. 3604/2007.   
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Κεφάλαιο 4ο     

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 

 

 

 

4.1.   Εισαγωγή 

 Η Πολιτεία έχοντας σκοπό την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη 

δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών µονάδων, δηµιούργησε ένα θεσµικό πλαίσιο µέσω των 

νοµοθετηµάτων που έχει σε ισχύ, όπως το Ν.∆. 1297/1972, το Ν. 2166/1993 και το Ν. 

3296/2004.  Οι διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972 και του Ν. 2166/1993 εφαρµόζονται για τη 

µετατροπή ή τη συγχώνευση επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 

(«κατά κυριολεξία» και «καταχρηστική» συγχώνευση) ενώ του Ν. 3296/2004 για τη 

συγχώνευση επιχειρήσεων οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην Α.Ε. σε προσωπική 

εταιρία, Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. («κατά κυριολεξία» και «καταχρηστική» συγχώνευση).  

 

 

4.2.   Νοµοθετικό ∆ιάταγµα 1297/1972 

 Οι διατάξεις του Ν.∆. 1297/1972, είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στη συγχώνευση 

ή µετατροπή επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ατοµικής και εταιρικής) σε Α.Ε., 

καθώς και στη συγχώνευση ή µετατροπή επιχείρησης, οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην 

Α.Ε., σε Ε.Π.Ε.308.  Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εφαρµοστούν στη συγχώνευση 

βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής πλην Α.Ε., µε 

σκοπό την ίδρυση βιοµηχανικής ή βιοτεχνικής προσωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε.309. 

 Οι διατάξεις του δεν εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο 

αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων, πλην 

ξενοδοχειακών µονάδων310, όπως επίσης και για υποκαταστήµατα αλλοδαπών Α.Ε. και 

Ε.Π.Ε.       

                                                 
308 Άρθρο 1 του N.∆. 1297/1972.    
309 Άρθρο 9 παρ. 1 του N.∆. 1297/1972.    
310 Άρθρο 12 του N.∆. 1297/1972.  
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 Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει οικονοµική µονάδα που έχει πάρει άδεια 

έναρξης επαγγέλµατος, έχει θεωρήσει βιβλία και στοιχεία οποιασδήποτε κατηγορίας και 

ενεργεί πράξεις εµπορικές, σχετικές µε το αντικείµενο των εργασιών της.  Όταν πρόκειται 

για ξενοδοχειακή επιχείρηση, θα πρέπει να υπάρχουν εκτός των άλλων και εγκεκριµένα 

από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού σχέδια ανέγερσης ξενοδοχείου. 

 Αρχικά οι διατάξεις του νοµοθετικού διατάγµατος ίσχυαν για συγχώνευση ή 

µετατροπή που θα ολοκληρώνονταν µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 1975.  Η ισχύς των 

διατάξεων παρατάθηκε πολλές φορές λόγω της σηµασίας τους.  Με τις διατάξεις του 

άρθρου 79 του Ν. 3746/2009, η προθεσµία ισχύς τους παρατάθηκε, ως την 31η ∆εκεµβρίου 

2011.     

 

 

4.2.1. Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νοµοθετικό ∆ιάταγµα  

Για να ισχύσουν τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν.∆. 1297/1972,  είναι 

απαραίτητο να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις311: 

1. Η εταιρεία που προέρχεται από την µετατροπή ή συγχώνευση, να έχει κατά το 

χρόνο σύστασης της, τουλάχιστον τριακόσιες χιλιάδες (300.000 €) ευρώ µετοχικό 

κεφάλαιο εάν είναι Α.Ε. ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε (146.735 

€) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο εάν είναι Ε.Π.Ε.. 

2. Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης, προσωπικής εταιρείας και Ε.Π.Ε. 

σε  Α.Ε. ή εισφοράς κλάδου των επιχειρήσεων αυτών σε Α.Ε. ή συγχώνευση αυτών µε 

Α.Ε. εκτός της περίπτωσης συγχώνευσης µεταξύ Α.Ε., οι µετοχές της Α.Ε. που 

αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόµενου κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονοµαστικές 

στο σύνολο τους και µη µεταβιβάσιµες, κατά ποσοστό 75%, για πέντε (5) έτη από την 

ηµεροµηνία του µετασχηµατισµού.  

3. Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρείας σε  

Ε.Π.Ε. ή συγχώνευση αυτών µε Ε.Π.Ε., τότε τα εταιρικά µερίδια της Ε.Π.Ε. που 

αντιστοιχούν στο 75% του εισφερόµενου εταιρικού κεφαλαίου,  είναι µη µεταβιβάσιµα για 

πέντε (5) έτη από  την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού.  

4. Η εκτίµηση της αξίας των πάγιων στοιχείων της µετασχηµατιζόµενης επιχείρησης, 

να γίνει από τριµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από έναν ή δυο 

                                                 
311 Άρθρο 4 του N.∆. 1297/1972.   
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υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης312, 

πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο 

ορκωτούς ελεγκτές και από έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.    

5. Η νέα εταιρία που θα ιδρυθεί µε την εφαρµογή των διατάξεων του νοµοθετικού 

διατάγµατος, δεν πρέπει να λυθεί για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την 

ηµεροµηνία του µετασχηµατισµού.  Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να καταβάλει όλα τα 

τέλη και τους φόρους που ωφελήθηκε313.  Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εφόσον αιτία 

της λύσης αποτελεί η συγχώνευση µε άλλη εταιρία, η διάσπαση Α.Ε. βάσει του Π.∆. 

498/1987 και η απόσχιση κλάδου για ίδρυση Α.Ε.314.   

  

 

4.2.2.   Φορολογικά Ευεργετήµατα 

Τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν.∆. 1297/1972 που αφορούν στους 

µετασχηµατισµούς επιχειρήσεων είναι τα εξής: 

� Ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης δεν υπόκειται σε καµία εισφορά ή 

δικαιώµατα υπέρ τρίτων315, όπως είναι τα τέλη χαρτοσήµου, τα τέλη ταξινόµησης 

αυτοκινήτων κ.λ.π. 

� Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος316.  Η 

υπεραξία αυτή προκύπτει κατά την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού κατά το χρόνο µετασχηµατισµού της επιχείρησης και 

παρακολουθείται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερους λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, 

µέχρι το χρόνο διάλυσης της.  Όταν η εταιρεία αυτή διαλυθεί, τότε η υπεραξία 

αυτή προστίθεται στα κέρδη της και φορολογείται317.    

�  Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φόρο Μεταβίβασης 

Ακινήτων (Φ.Μ.Α.). Προϋπόθεση για αυτό είναι, τα ακίνητα να ανήκουν στη 

µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση και να χρησιµοποιούνται από αυτήν κατά τον 

χρόνο του µετασχηµατισµού.  Σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου κατά χρήση, αυτό 

είναι απαραίτητο να είχε χρησιµοποιηθεί αποδεδειγµένα τα τελευταία πέντε (5) 

έτη, από τη µετασχηµατιζόµενη εταιρία.   

                                                 
312 Άρθρο 8 του N.∆. 1297/1972. 
313 Άρθρο 5 παρ. 1 του N.∆. 1297/1972.     
314 Άρθρο 5 παρ. 4 του N.∆. 1297/1972.     
315 Άρθρο 3 του N.∆. 1297/1972.     
316 Άρθρο 2 παρ. 1 του N.∆. 1297/1972.     
317 Άρθρο 2 παρ. 2 του N.∆. 1297/1972.     
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       Η νέα εταιρεία οφείλει να χρησιµοποιήσει τα ακίνητα που της 

µεταβιβάστηκαν, για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη στιγµή του 

µετασχηµατισµού. Κατά εξαίρεση, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, η εταιρεία 

έχει το δικαίωµα να τα εκµισθώσει σε τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι δεν 

µεταβάλλεται το κύριο αντικείµενο των εργασιών της είτε να τα εκποιήσει, µε την 

προϋπόθεση ότι εντός δυο (2) ετών, το προϊόν της εκποίησης θα χρησιµοποιηθεί 

για αγορά νέων ακινήτων ίσης τουλάχιστον αξίας ή για εξόφληση δανείων και 

φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων318. 

� Τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα προς τις µετασχηµατιζόµενες 

επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για τη νέα εταιρία που 

προκύπτει από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που οι µετασχηµατιζόµενες 

επιχειρήσεις δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών319.  

� Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα 

αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις 

µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον, µεταφέρονται και εµφανίζονται 

αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε 

φορολογία κατά το χρόνο της µετατροπής320. 

 

 

4.3   Νόµος 2166/1993 

Οι διατάξεις του νόµου Ν. 2166/1993, εφαρµόζονται στις παρακάτω 

περιπτώσεις
321: 

� Μετατροπή ή συγχώνευση ηµεδαπής επιχείρησης ή υποκαταστήµατος 

εγκαταστηµένου στην Ελλάδα αλλοδαπής επιχείρησης, οποιασδήποτε µορφής 

(ατοµικής και εταιρικής) ή αντικειµένου εργασιών, σε ηµεδαπή  Α.Ε. ή Ε.Π.Ε..  

� Απορρόφηση επιχείρησης οποιασδήποτε µορφής (ατοµικής και εταιρικής) ή 

αντικειµένου εργασιών από υφιστάµενη ηµεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε..  

� Συγχώνευση Α.Ε. κατά την έννοια των άρθρων 68 και 79 του Ν. 2190/1920 

� ∆ιάσπαση Α.Ε. κατά την έννοια του άρθρου 81 Ν. 2190/1920, µε την 

προϋπόθεση ότι οι διασπώµενες απορροφούνται  από υφιστάµενες Α.Ε. 

                                                 
318 Άρθρο 3 παρ. 1 του N.∆. 1297/1972.     
319 Άρθρο 10 παρ. 1 του N.∆. 1297/1972.     
320 Άρθρο 10 παρ. 2 του N.∆. 1297/1972.     
321 Άρθρο 1 παρ. 1 του N. 2166/1993.  
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� Εισφορά από επιχείρηση σε λειτουργία οποιασδήποτε µορφής (ατοµικής και 

εταιρικής), ενός ή περισσότερων κλάδων ή τµηµάτων της σε Α.Ε., η οποία 

βρίσκεται ήδη σε λειτουργία.  

� Συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του Ν. 1667/1986 µε σκοπό την  ίδρυση  

νέου αστικού συνεταιρισµού του αυτού νόµου. 

 

 Οι παραπάνω διατάξεις δεν εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο 

αντικείµενο εργασιών την κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων πλην 

ξενοδοχειακών µονάδων και των τεχνικών εταιριών µε αντικείµενο εργασιών την 

κατασκευή δηµοσίων ή ιδιωτικών έργων.      

 

 

4.3.1.   Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο  

Για να ισχύσουν τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν. 2166/1993,  είναι 

απαραίτητο η µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση να τηρεί βιβλία τρίτης (Γ΄) κατηγορίας του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και να έχει συντάξει, τουλάχιστον, έναν Ισολογισµό για 

δωδεκάµηνο ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα322.  Σκοπός της παραπάνω διάταξης, 

είναι µέσω του Ισολογισµού να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες για την περιουσιακή 

κατάσταση της, καθώς για την εκτίµηση της αξίας των εισφερόµενων παγίων δεν είναι 

απαραίτητη η σύγκληση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, αλλά είναι 

δυνατόν προς διευκόλυνση του µετασχηµατισµού, να γίνει από τον Προϊστάµενο της 

αρµόδιας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, κατόπιν διενέργειας φορολογικού ελέγχου, 

εντός τριών (3) ή έξι (6) µηνών (για εξαιρετικούς λόγους) από την υποβολή της αίτησης323.   

Η εταιρεία που προέρχεται από την µετατροπή ή συγχώνευση, είναι απαραίτητο να 

έχει κατά το χρόνο σύστασης της,  τουλάχιστον  τριακόσιες χιλιάδες (300.000 €) ευρώ 

µετοχικό κεφάλαιο εάν είναι Α.Ε. ή εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια τριάντα πέντε 

(146.735 €) ευρώ εταιρικό κεφάλαιο εάν είναι Ε.Π.Ε.324. 

Οι µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια της νέας εταιρίας που θα εκδοθούν για το 

εισφερόµενο κεφάλαιο, µπορεί να είναι ανώνυµες ή ονοµαστικές και δεν υπάρχει χρονικός 

περιορισµός για την µεταβίβαση αυτών.   

 

                                                 
322 Άρθρο 1 παρ. 2 του N. 2166/1993.     
323 Άρθρο 3 παρ. 2 του N. 2166/1993.     
324 Άρθρο 2 παρ. 5 του N. 2166/1993.     
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4.3.2. Φορολογικά Ευεργετήµατα 

Τα φορολογικά ευεργετήµατα που παρέχονται στις επιχειρήσεις ως κίνητρα για τον 

µετασχηµατισµό τους, είναι τα εξής325: 

� Ο µετασχηµατισµός της επιχείρησης δεν υπόκειται σε καµία εισφορά ή 

δικαιώµατα υπέρ τρίτων, όπως είναι τα τέλη χαρτοσήµου, τα τέλη ταξινόµησης 

αυτοκινήτων κ.λ.π. 

� Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. 

�  Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φ.Μ.Α., ανεξάρτητα 

αν τα ακίνητα αυτά θα χρησιµοποιηθούν για τις ανάγκες της ή θα µισθωθούν σε 

τρίτους µετά το µετασχηµατισµό.  Απαιτείται υποβολή δήλωσης Φ.Μ.Α., η οποία 

επισυνάπτεται στη σύµβαση και στην οποία ως δηλωθείσα αξία αναγράφεται η 

λογιστική αξία που προκύπτει από το ειδικό κεφάλαιο της έκθεσης ελέγχου 

φορολογίας εισοδήµατος των φοροτεχνικών εµπειρογνωµόνων ή του Ορκωτού 

Ελεγκτή της Επιτροπής εµπειρογνωµόνων  του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920. 

       Η απαλλαγή ισχύει και για ακίνητο που έχει αγοραστεί από την  

µετασχηµατιζόµενη επιχείρηση µετά τη σύνταξη του Ισολογισµού 

µετασχηµατισµού, αλλά πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εφόσον αυτό θα 

συµπεριληφθεί στο καταστατικό της νέας εταιρίας. 

� Τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις µετασχηµατιζόµενες 

επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για την νέα επιχείρηση 

που προκύπτει από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που αυτές δεν έκαναν χρήση 

των κινήτρων αυτών.  

� Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα 

αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις 

µετασχηµατιζόµενες επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται 

αυτούσια σε ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε 

φορολογία κατά το χρόνο της µετατροπής. 

 

 

4.4.   Νόµος 3296/2004 

 Οι διατάξεις του Ν. 3296/2004, είναι δυνατόν να εφαρµοστούν στη συγχώνευση 

επιχείρησης οποιασδήποτε νοµικής µορφής (ατοµικής και εταιρικής) πλην Α.Ε. και 

                                                 
325 Άρθρο 3 του N. 2166/1993. 
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ανεξαρτήτως αντικειµένου εργασιών, µε σκοπό τη ίδρυση προσωπικής ή κεφαλαιουχικής 

εταιρίας
326.  ∆εν εφαρµόζονται για τις επιχειρήσεις που έχουν ως κύριο αντικείµενο 

εργασιών την κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων πλην ξενοδοχειακών 

µονάδων και για τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων.       

 Η ύπαρξη επιχείρησης προϋποθέτει οικονοµική µονάδα που έχει πάρει άδεια 

έναρξης επαγγέλµατος, έχει θεωρήσει βιβλία και στοιχεία οποιασδήποτε κατηγορίας και 

ενεργεί πράξεις εµπορικές, σχετικές µε το αντικείµενο των εργασιών της.  Όταν πρόκειται 

για ξενοδοχειακή επιχείρηση, είναι απαραίτητο να υπάρχουν εκτός των άλλων και 

εγκεκριµένα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού σχέδια ανέγερσης ξενοδοχείου. 

  Η ισχύς των διατάξεων παρατάθηκε µε το άρθρο 20, παρ. 1 του Ν. 3756/2009 λόγω 

της σηµασίας της ενίσχυσης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία µεγαλύτερων 

οικονοµικών µονάδων, µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου 2011.     

 

 

4.4.1. Προϋποθέσεις Υπαγωγής στο Νόµο  

Για να ισχύσουν τα ευεργετήµατα του Ν. 3296/2004, είναι απαραίτητο να 

πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις: 

1. Η εταιρία που ιδρύεται µε την συγχώνευση, να τηρεί βιβλία τρίτης (Γ΄) 

κατηγορίας.  

2. Η εκτίµηση της αξίας των πάγιων στοιχείων των µετασχηµατιζόµενων 

επιχειρήσεων, να γίνει από τριµελής επιτροπή εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από 

έναν ή δυο υπαλλήλους του Υπουργείου Ανάπτυξης ή της αρµόδιας Νοµαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης, πτυχιούχους ανώτατης σχολής µε τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από 

έναν ή δυο ορκωτούς ελεγκτές και από έναν εκπρόσωπο του αρµόδιου Επιµελητηρίου.    

3. Η εταιρία που ιδρύεται µε την εφαρµογή των διατάξεων του νόµου, οφείλει να 

λειτουργήσει για χρονικό διάστηµα πέντε (5) ετών από την ηµεροµηνία του 

µετασχηµατισµού.  Σε αντίθετη περίπτωση, οφείλει να καταβάλει όλα τα τέλη και φόρους 

που ωφελήθηκε.  Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται, εφόσον αιτία της λύσης αποτελεί η 

συγχώνευση µε άλλη εταιρία, η διάσπαση Α.Ε. βάσει του Π.∆. 498/1987 και η απόσχιση 

κλάδου για ίδρυση Α.Ε.   
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4.4.2.   Φορολογικά Ευεργετήµατα 

Τα φορολογικά ευεργετήµατα του Ν. 3296/2004 που αφορούν στη συγχώνευση 

επιχειρήσεων είναι τα εξής327: 

� ∆εν υπόκειται σε καµία εισφορά ή δικαιώµατα υπέρ τρίτων, όπως είναι τα τέλη 

χαρτοσήµου, τα τέλη ταξινόµησης αυτοκινήτων κ.λ.π. 

� Η υπεραξία που προκύπτει δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος.  Η 

υπεραξία αυτή προκύπτει κατά την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και 

του παθητικού κατά το χρόνο συγχώνευσης και παρακολουθείται υποχρεωτικά σε 

ιδιαίτερους λογαριασµούς στη νέα εταιρία, µέχρι το χρόνο διάλυσης της.  Όταν η 

εταιρία αυτή διαλυθεί, η υπεραξία  θα προστεθεί στα κέρδη και θα φορολογηθεί.    

�  Η µεταβίβαση ακινήτων στη νέα εταιρία δεν υπόκειται σε Φ.Μ.Α..  

Προϋπόθεση είναι, τα ακίνητα αυτά να ανήκουν στις εµπλεκόµενες στη 

συγχώνευση επιχειρήσεις και να χρησιµοποιούνται από αυτές, κατά τον χρόνο της 

συγχώνευσης.  Σε περίπτωση εισφοράς ακινήτου κατά χρήση, είναι απαραίτητο να 

είχε χρησιµοποιηθεί αυτό αποδεδειγµένα, τα τελευταία πέντε (5) έτη από την 

εµπλεκόµενη επιχείρηση.   

       Η νέα εταιρία οφείλει να χρησιµοποιεί τα ακίνητα που της µεταβιβάστηκαν, 

για πέντε (5) τουλάχιστον έτη από τη στιγµή του µετασχηµατισµού. Κατά 

εξαίρεση, κατά τη διάρκεια των πέντε (5) ετών, η εταιρία έχει την δυνατότητα να 

τα εκµισθώσει σε τρίτους, µε την προϋπόθεση ότι δεν µεταβάλλεται το κύριο 

αντικείµενο των εργασιών της είτε να τα εκποιήσει, µε την προϋπόθεση ότι εντός 

δυο (2) ετών, το προϊόν της εκποίησης θα χρησιµοποιηθεί για αγορά νέων 

ακινήτων ίσης τουλάχιστον αξίας ή για εξόφληση δανείων και φορολογικών και 

ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 

� Τα παρεχόµενα φορολογικά ευεργετήµατα στις εµπλεκόµενες στη συγχώνευση 

επιχειρήσεις από τους αναπτυξιακούς νόµους, ισχύουν και για τη νέα εταιρία που 

προκύπτει από τη συγχώνευση, κατά το µέτρο που οι εµπλεκόµενες στη 

συγχώνευση δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών.  

� Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα 

αποθεµατικά από τα µη διανεµόµενα κέρδη που υφίστανται στις εµπλεκόµενες στη 

συγχώνευση επιχειρήσεις, εφόσον µεταφέρονται και εµφανίζονται αυτούσια σε 
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ειδικούς λογαριασµούς στη νέα εταιρεία, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το 

χρόνο της µετατροπής. 

� Τα καθαρά κέρδη της  νέας εταιρίας, εφόσον δηλώνονται µε εµπρόθεσµη 

δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή κατά 

10% την πρώτη χρήση και µειωµένο κατά 5% την δεύτερη χρήση328.   

      Η µείωση στο συντελεστή φορολογίας, παρέχεται εφόσον ισχύουν δυο 

προϋποθέσεις.  Η πρώτη αφορά το κεφάλαιο της νέας εταιρίας κατά το χρόνο 

ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, το οποίο είναι απαραίτητο να ανέρχεται σε εξήντα 

χιλιάδες (60.000 €) ευρώ εκ των οποίων το ένα τρίτο (1/3) να είναι καταβεβληµένο 

σε µετρητά προκειµένου για προσωπική εταιρία, σε εκατόν είκοσι χιλιάδες 

(120.000 €) ευρώ προκειµένου για Ε.Π.Ε. και σε διακόσιες χιλιάδες (200.000 €) 

ευρώ προκειµένου για Α.Ε.  Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά το χρόνο λειτουργίας 

των εµπλεκόµενων στη συγχώνευση επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απαραίτητο να 

λειτουργούσαν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη πριν από το χρόνο της 

συγχώνευσης
329.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
328 Άρθρο 18 παρ. 2 του N. 3296/2004.    
329 Άρθρο 18 παρ. 3 του N. 3296/2004.    
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4.5.   Οµοιότητες και ∆ιαφορές των ∆ιατάξεων των Νοµοθετηµάτων 

Ανακεφαλαιώνοντας, οι κυριότερες οµοιότητες και διαφορές των διατάξεων, 

παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα: 

Πίνακας 4. 

Οµοιότητες και ∆ιαφορές 

 Ν.∆. 1297/1972 Ν. 2166/1993 Ν. 3296/2004 

Εφαρµογή 

Μετατροπή ή 
συγχώνευση 
ηµεδαπής 
επιχείρησης 
(ατοµικής και 
εταιρικής) σε 
κεφαλαιουχική 

Μετατροπή ή 
συγχώνευση 
ηµεδαπής 
επιχείρησης ή 
υποκαταστήµατος 
αλλοδαπής, σε 
κεφαλαιουχική 

Συγχώνευση 
ηµεδαπής επιχείρησης 
(ατοµικής και 
εταιρικής πλην Α.Ε.), 
σε προσωπική ή 
κεφαλαιουχική 

Βιβλία 
και 

Στοιχεία 

Ανεξάρτητα 
κατηγορίας  

Γ΄ κατηγορίας και να 
έχει συντάξει ένα 
Ισολογισµό 

 Ανεξάρτητα  
κατηγορίας.  Μετά τη 
συγχώνευση 
υποχρεωτικά Γ΄ κατ. 

Εκτίµηση 
Αξίας 

Επιτροπή του αρ. 9   Επιτροπή του αρ. 9 ή 
ορκωτός Λογιστής ή 
Προϊστάµενος ∆.Ο.Υ  

Επιτροπή του αρ. 9   

Απαιτούµενο 
Κεφάλαιο 

Α.Ε.:      300.000 € 
Ε.Π.Ε.:  146.735 € 

Α.Ε.:      300.000 € 
Ε.Π.Ε.:  146.735 € 

Α.Ε.:             60.000 € 
Ε.Π.Ε.:           4.500 € 
Ο.Ε. και Ε.Ε.:      -  

Μετοχικό 
ή 

Εταιρικό 
κεφάλαιο 

Ονοµαστικές και µη 
µεταβιβάσιµες σε 
ποσοστό 75%, για  
5 έτη 

Κανένας 
Περιορισµός 

Κανένας Περιορισµός 

Φορολογικά 
Ευεργετήµατα 

1. Τέλη και Εισφορές 
2. Φόρος Υπεραξίας 
3. Φ.Μ.Α, µε την 
προϋπόθεση  
των 5 ετών 
4. ∆ιατήρηση 
ευεργετηµάτων 
προηγούµενων 
αναπτυξιακών νόµων 

1. Τέλη και Εισφορές 
2. Φόρος Υπεραξίας 
3. Φ.Μ.Α, χωρίς την 
προϋπόθεση  
των 5 ετών 
4. ∆ιατήρηση 
ευεργετηµάτων 
προηγούµενων 
αναπτυξιακών νόµων 

1. Τέλη και Εισφορές 
2. Φόρος Υπεραξίας 
3. Φ.Μ.Α, µε την 
προϋπόθεση  
των 5 ετών 
4. ∆ιατήρηση 
ευεργετηµάτων 
προηγούµενων 
αναπτυξιακών νόµων 
5. Μειωµένοι 
φορολογικοί 
συντελεστές για 2 έτη 
υπό προϋποθέσεις  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

Συµπεράσµατα και Συµβολή της Εργασίας στη ∆ιερεύνηση του Προβλήµατος 

Η Πολιτεία έχοντας ως στόχο την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, προχώρησε 

στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας για τη δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών 

µονάδων, παρέχοντας φορολογικά ευεργετήµατα.   

Η συγχώνευση των επιχειρήσεων βοηθά τη µετακίνηση των παραγωγικών πόρων 

σε πιο ωφέλιµες χρήσεις, τη δηµιουργία πρόσθετης οικονοµικής αξίας και τον 

εκσυγχρονισµό τους.  Επίσης, η αξιοποίηση των λειτουργικών συνεργιών που 

παρουσιάζονται, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας και φάσµατος.  

Αυτό σηµαίνει ότι µε σταθερό κόστος η επιχείρηση παράγει περισσότερες µονάδες 

προϊόντος και αντίστοιχα, ότι οι ίδιες µονάδες προϊόντος παράγονται µε µικρότερο κόστος.   

Συνακόλουθα, επιτυγχάνεται τόσο η αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων όσο και η οικονοµική ανάπτυξη της χώρας. 

Η πραγµατοποίηση µιας ριζικής φορολογικής µεταρρύθµισης, αποτελεί ζωτική 

ανάγκη για την ελληνική οικονοµία, διότι καθίσταται εφικτό, µέσω της δηµιουργίας 

µεγάλων οικονοµικών µονάδων, να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και 

να παρουσιαστούν ανοδικοί ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης330.  Ωστόσο, όσον αφορά στις 

ισχύουσες διατάξεις φορολόγησης νοµικών προσώπων, διαπιστώνουµε ότι οι προσωπικές  

εταιρίες ευνοούνται φορολογικά και αποδίδουν το µεγαλύτερο συγκριτικά καθαρό 

εισόδηµα σε σχέση µε τις κεφαλαιουχικές, λόγω του χαµηλότερου φορολογικού 

συντελεστή στα εισοδήµατα τους και της παρακράτησης φόρου στα διανεµόµενα κέρδη 

των Ανωνύµων Εταιριών.   

Η µείωση των φορολογικών συντελεστών, όµως, δεν αποτελεί επαρκή λύση.  Σε 

µια µικρή ανοικτή οικονοµία, η χαµηλή φορολογία των επιχειρήσεων έχει πρόσκαιρα 

θετικό αποτέλεσµα στο επίπεδο των άµεσων ή έµµεσων ξένων επενδύσεων και κατά 

συνέπεια στην απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας.  Η άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και 

                                                 
330 Παπανδρόπουλος Αθ. (2007), «Οικονοµική Ανάπτυξη και Εταιρική Φορολογία», Περιοδικό 

«€Οικονοµία», σελ. 58. 
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από την ανάλυση της εταιρίας συµβούλων KPMG331 για τους συντελεστές φορολόγησης 

των εταιριών σε 86 χώρες. Χαρακτηριστική είναι η επισήµανση ότι οι χαµηλοί εταιρικοί 

φόροι, αποτελούν σοβαρό ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα.  Παρά ταύτα, το φαινοµενικό 

αποτέλεσµα των χαµηλότερων εταιρικών φόρων, τείνει να είναι βραχυπρόθεσµο αν δεν 

υποστηρίζεται από ένα δυναµικό νοµικό και οικονοµικό πλαίσιο, ώστε να είναι εφικτή η 

προσέλκυση µακροπρόθεσµων επενδύσεων. 

  

Προτάσεις για Περαιτέρω ∆ιερεύνηση 

Πολλές χώρες προσπαθούν ενεργά να προσελκύσουν επενδύσεις, µέσω της 

αναδιάρθρωσης των οικονοµιών τους.  Το νέο διεθνές οικονοµικό περιβάλλον έχει ως 

κύριο χαρακτηριστικό την παγκοσµιοποίηση της οικονοµικής δραστηριότητας332. Οι 

επιχειρήσεις συµµετέχουν στον στίβο ενός σκληρού διεθνούς οικονοµικού ανταγωνισµού, 

για την κατάκτηση νέων αγορών. Στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν ή και να 

βελτιώσουν τη θέση τους στις διεθνείς αγορές είναι υποχρεωµένες να επιλέξουν το 

φιλικότερο προς αυτές περιβάλλον λειτουργίας.  

Συνεπώς, για την ελληνική οικονοµία, οι µεταβολές στη φορολογία εισοδήµατος 

των νοµικών προσώπων, δεν είναι αρκετές για να προωθηθεί η δηµιουργία µεγάλων 

οικονοµικών µονάδων.  Για την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, απαιτούνται ταυτόχρονα 

βαθιές διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία, που αποτελούν και πρόταση για 

περαιτέρω διερεύνηση, ως προς το βαθµό συµβολής τους σε αυτήν:  

� Ενίσχυση του ελέγχου του ανταγωνισµού. 

� Εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος. 

� Ενδυνάµωση του ρόλου της Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης. 

� Αποτελεσµατικότερη λειτουργία της αγοράς εργασίας (flexicurity).     

� Καθιέρωση και γενικευµένη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και 

των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης. 

 

 

 

 

 

                                                 
331 KPMG (2007), «Corporate and Indirect Tax Rate Survey». 
332 www.kpmg.ie/DestinationIndia/pubs/CorpTaxRateSurvey2007.pdf   
     [Προσπελάστηκε στις 14 Ιανουαρίου 2010]. 
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