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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

ηνλ ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην αζηαζέο ρξεκαηννηθνλνκηθφ, 

θνξνινγηθφ θαη επελδπηηθφ πεξηβάιινλ ε απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε κηαο εηαηξίαο, κε 

ζθνπφ ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, είλαη θαίξηαο ζεκαζίαο. 

Δπξέσο ππνζηεξίδεηαη φηη ε αξρή είλαη ην ήκηζπ ηνπ παληφο έηζη θαη ε επηινγή ηνπ 

θαηάιιεινπ εηαηξηθνχ ηχπνπ είλαη ην πξψην βήκα γηα κηα επηηπρεκέλε θαη 

θεξδνθφξα ηνπνζέηεζε θεθαιαίνπ. Η λνκηθή κνξθή κηαο επηρείξεζεο είλαη ην λνκηθφ 

πιαίζην κέζα ζην νπνίν ε επηρείξεζε πξαγκαηνπνηεί ηεο ζπλαιιαγέο ηεο θαη 

απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηελ επηηπρεκέλε  πνξεία ηεο θαη ε 

επηινγή ηεο ζα πξέπεη λα απνηειεί αληηθείκελν ελδειερνχο δηεξεχλεζεο ιφγσ ησλ 

λνκηθψλ θαη θνξνινγηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ λνκηθψλ κνξθψλ πνπ επηηξέπνληαη απφ ηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία εθηφο απφ ηηο λνκηθέο θαη θνξνινγηθέο ζπλέπεηεο ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππ‘ φςηλ θαη έλα αθφκε ζχλνιν παξαγφλησλ φπσο ν ηνκέαο ζηνλ νπνίν ζα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ε επηρείξεζε, ε ηπρφλ επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπ επηρεηξεκαηία 

ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνπνίεζεο, νη νηθνλνκηθέο ηνπ δπλαηφηεηεο, ην κέγεζνο ηνπ 

επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ ηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα αλαιάβεη, ην χςνο ηεο πεξηνπζίαο 

πνπ ζα ζέζεη ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θίλδπλν, ην θφζηνο ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ν 

βαζκφο επζχλεο ηνπ σο πξνο ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ζα πξνθχςνπλ 

θαηά ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο, ην θνξνινγηθφ θαζεζηψο, 

αλ ηα πξφζσπα πνπ πηζαλφηαηα ζα ζπκκεηέρνπλ ζα ελεξγνχλ σο επηρεηξεκαηίεο ή σο 

επελδπηέο, ε δπλαηφηεηα απεκπινθήο απφ ηελ ζπκκεηνρή / επέλδπζε θαζψο θαη νη 

εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηνλ ηνκέα πνπ πξφθεηηαη λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί. 

Με γλψκνλα ηα παξαπάλσ δεδνκέλα, ν ππνςήθηνο επηρεηξεκαηίαο θαιείηαη, 

εθ ησλ πξαγκάησλ, λα επηιέμεη αλ ε επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα ζα έρεη ηε 

κνξθή αηνκηθήο ή εηαηξηθήο επηρείξεζεο. Δηδηθφηεξα αλ ζα αζθήζεη ηελ εκπνξηθή 

ηνπ δξαζηεξηφηεηα κεκνλσκέλα κε ηε κνξθή αηνκηθήο επηρείξεζεο ή απφ θνηλνχ κε 
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άιια θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ζρεκαηίδνληαο, ζχκθσλα πάληνηε κε ηηο εηδηθφηεξεο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ, κία έλσζε πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ, νπφηε ην ζρήκα 

απηφ ζα έρεη ην ραξαθηήξα κίαο εηαηξηθήο επηρείξεζεο. 

Η εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ αηνκηθήο επηρείξεζεο θαη εηαηξηθήο επηρείξεζεο 

ζπλίζηαηαη ζην φηη ζηελ πξψηε πεξίπησζε ν επηρεηξεκαηίαο κεξηκλά αηνκηθά θαη 

κεκνλσκέλα γηα ηελ νξγάλσζε ηεο επηρείξεζεο ηνπ δηαθηλδπλεχνληαο ηελ αηνκηθή 

ηνπ πεξηνχζηα θαη επζπλφκελνο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ απφ ηελ 

επηρεηξεκαηηθή ηνπ δξάζε κε νιφθιεξε ηελ αηνκηθή ηνπ πεξηνπζία. Γηαθνξεηηθά 

ηίζεηαη ην δήηεκα ζηελ πεξίπησζε επηινγήο κίαο εηαηξηθήο επηρείξεζεο, φπνπ νη 

ζπλεηαίξνη αθελφο ζπκκεηέρνπλ κε έλα πνζνζηφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπο, πνπ ηίζεηαη γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ηνπο ζθνπνχ δεκηνπξγψληαο ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη 

αθεηέξνπ πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο, πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν αλάινγα κε ηνλ 

εηδηθφηεξν εηαηξηθφ ηχπν πνπ ζα επηιέμνπλ. 

Μνινλφηη νη θιαζηθνί δηαρσξηζκνί κεηαμχ αηνκηθψλ θαη ζπιινγηθψλ κνξθψλ 

επηρεηξήζεσλ ή κεηαμχ πξνζσπηθψλ θαη θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ, παξνπζηάδνπλ 

αθφκε ελδηαθέξνλ απφ πιεπξάο λνκηθήο θαη θνξνινγηθήο, ε λνκνζεζία παξέρεη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζηνλ ζχγρξνλν επηρεηξεκαηία λα δηακνξθψζεη ηελ 

επηρείξεζή ηνπ θαηά ηνλ πιένλ πξφζθνξν γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ ηξφπν 

απνκαθξπζκέλνο απφ ηα παξαδνζηαθά κνληέια επηρεηξεκαηηθφηεηαο (δηαηεξψληαο 

βεβαίσο ηελ βαζηθή δνκή νξγάλσζεο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ λφκν). Ο λνκηθφο 

ή/θαη θνξνινγηθφο ζρεδηαζκφο είλαη πνιχηηκα εξγαιεία γηα ηελ ράξαμε ησλ 

επηρεηξεζηαθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

Γηα ηε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ λνκηθψλ κνξθψλ επηρεηξήζεσλ απφ λνκηθή 

άπνςε θξίζηκα ζηνηρεία είλαη ε θξαηηθή επνπηεία, ν ρξφλνο – ε δηαδηθαζία – νη 

δηαηππψζεηο ζχζηαζεο, ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ν αξηζκφο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, ην εηαηξηθφ θεθάιαην, ηα φξγαλα – νη αξκνδηφηεηεο – ε ιήςε 

απνθάζεσλ, ε δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ε επζχλε, ε κεηαβίβαζε ηεο ζπκκεηνρήο (ελ δσή 

θαη αηηία ζαλάηνπ), ην δηνηθεηηθφ θφζηνο (δεκνζηεχζεηο, ειεγθηέο θιπ.), θαη ε ιχζε 

ηεο εηαηξείαο. 
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Απφ θνξνινγηθή άπνςε θξίζηκα ζηνηρεία είλαη ε ηήξεζε βηβιίσλ θαη 

ζηνηρείσλ ηνπ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ (Κ.Β..) θαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. 

 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία αλαθέξνληαη νη αθφινπζνη ηχπνη εηαηξηψλ: 

1. Αλψλπκε εηαηξία (άξζξα 19, 29 – 37, 40, 45 Δκπνξηθνχ Νφκνπ, ν 

Κσδηθνπνηεκέλνο Νφκνο 2190/1920 «πεξί αλσλχκσλ εηαηξηψλ» θαη δηάθνξνη άιινη 

λφκνη πνπ αλαθέξνληαη θαη ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο αλσλχκσλ εηαηξηψλ, φπσο ν 

Ν.5076/31 «πεξί ηξαπεδηθψλ Α.Δ.»,  

2. Οκφξξπζκε εηαηξία (άξζξα 20 επ. Δκπνξηθνχ Νφκνπ). 

3. Δηεξφξξπζκε εηαηξία (άξζξα 20 επ. Δκπνξηθνχ Νφκνπ). 

4. Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο (Ν.3190/1955). 

Σνπο παξαπάλσ ηχπνπο εηαηξηψλ ηνπο δηαθξίλνπκε ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηηο 

πξνζσπηθέο εηαηξίεο θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο. 

ηηο πξνζσπηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά πξφζσπα 

ελψλνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπο ζε κηα ζπλδπαζκέλε πξνζπάζεηα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

θαιχηεξνπ δπλαηνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. Οη πξνζσπηθέο εηαηξίεο 

(νκφξξπζκεο, εηεξφξξπζκεο) είλαη θαη‘ αλάγθε νιηγνκειείο γηαηί ζηεξίδνληαη ζηελ 

αξρή ηεο απφιπηεο εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ. Γελ πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

λνκνζεζία ειάρηζην φξην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε δε απνηίκεζε ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ γίλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ εηαίξσλ. Σν 

πξνζσπνπαγέο ζηνηρείν θπξηαξρεί ζηε δσή θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξνζσπηθψλ 

εηαηξηψλ αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ηεο ζπκκεηνρήο θάζε εηαίξνπ ζην εηαηξηθφ 

θεθάιαην. Ακηγψο πξνζσπηθή εηαηξία είλαη κφλν ε νκφξξπζκε εηαηξία. Δπίζεο ε 

εηεξφξξπζκε εηαηξία έρεη φκνηα ραξαθηεξηζηηθά κε ηελ νκφξξπζκε εηαηξία κε κφλε 

δηαθνξά νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη επζχλνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ εηζθνξάο ηνπο ζην 

θεθάιαην. 
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Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, ηα κέιε ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξηψλ 

πεξηνξίδνληαη ζε κηθξνχο αξηζκνχο θαη κεηαμχ πξνζψπσλ ζπλδεφκελσλ κεηαμχ ηνπο 

κε δεζκνχο εκπηζηνζχλεο, θηιίαο θαη ζπλεζέζηαηα ζπγγελείαο. 

Η λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο πξνζσπηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο βαζίδεηαη ζηα 

ζρεηηθά κε ηηο νκφξξπζκεο θαη εηεξφξξπζκεο εηαηξίεο άξζξα ηνπ Δκπνξηθνχ Νφκνπ 

(άξζξα 18-28,38,39,41-44,46-50 θιπ.). ζπκπιεξσκαηηθά εθαξκφδνληαη ζηηο 

πξνζσπηθέο εκπνξηθέο εηαηξίεο θαη νη δηαηάμεηο ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί εηαηξηψλ 

(άξζξα 741-784). Καζφηη πνιιά ζέκαηα (φπσο ε ιχζε θαη ε εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο) 

ξπζκίδνληαη απνθιεηζηηθά απ‘ απηέο, αθνχ ζε θαλέλα άιιν λνκνζέηεκα δελ 

ππάξρνπλ. 

ηηο θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο δχν ή πεξηζζφηεξα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

ζπλεηαηξίδνληαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ νηθνλνκηθνχ 

απνηειέζκαηνο. Η ζρέζε κεηαμχ ησλ εηαίξσλ εθθξάδεηαη απφ ην θεθάιαην πνπ έρεη 

εηζθέξεη έθαζηνο απφ απηνχο ζηελ εηαηξία είηε ζε ρξήκα είηε ζε είδνο θαη δελ 

αλαγλσξίδεηαη ε πξνζσπηθή εξγαζία. 

Σα πξφζσπα ησλ εηαίξσλ κηαο θεθαιαηνπρηθήο εηαηξίαο δελ θέξνπλ θακία 

επζχλε εθηφο απφ απηέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ λνκνζεζία θαη ην θαηαζηαηηθφ. 

Τπάξρεη δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο πξνζσπηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ είλαη 

νπζηαζηηθά εγγχεζε γηα ηνπο πηζησηέο ηεο. Η λνκνζεζία νξίδεη ειάρηζην φξην ζην 

χςνο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε δε απνηίκεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

εηαηξίαο γίλεηαη απνθιεηζηηθά απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν.2190/20.  

Οη θεθαιαηνπρηθέο εηαηξίεο είλαη εκπνξηθέο απφ ηελ ίδξπζή ηνπο αλεμάξηεηα 

απφ ην αλ αζθνχλ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα. Ακηγψο θεθαιαηνπρηθή εηαηξία είλαη ε 

αλψλπκε εηαηξία. 

ηηο εηαηξίεο κε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαηαηάζζνληαη ε νκφξξπζκε εηαηξία, 

ε εηεξφξξπζκε εηαηξία, ε εηαηξία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο θαη ε αλψλπκε εηαηξία. Οη 

ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ φζν θαη κεηαμχ ηεο εηαηξίαο θαη ηξίησλ πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην θαηαζηαηηθφ ην νπνίν είλαη δεκφζην έγγξαθν. Καζέλαο απφ ηνπο 

παξαπάλσ ηχπνπο εηαηξηψλ παξνπζηάδεη πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία 

πξέπεη λα εμεηαζηνχλ ζχκθσλα κε ηνπο επηδησθφκελνπο ζθνπνχο, ηα δηαηηζέκελα 
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κέζα θαη ηηο ζρέζεηο πνπ ζπλδένπλ ηα θπζηθά πξφζσπα. Απφ ηα θξηηήξηα απηά ζα 

πξνθχςεη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ηχπνπ εηαηξίαο. ηελ εξγαζία απηή, ζα γίλεη κηα 

εθηελήο θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε θάζε πηπρήο κηαο ΔΠΔ. Ξεθηλψληαο απφ ηελ 

ζχζηαζε θαη ηειεηψλνληαο ζηελ εθθαζάξηζε ζα γίλεη θαηαλνεηφ ζε θάζε αλαγλψζηε 

ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο, νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο κηαο ΔΠΔ. Η εξγαζία είλαη 

ρσξηζκέλε ζε 12 θεθάιαηα πνπ δηαξζξψλνληαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππάξρεη κηα 

ινγηθή ζπλέρεηα φζνλ αθνξά ηελ δσή ηεο εηαηξίαο. ην πξψην θεθάιαην γίλεηαη κηα 

εηζαγσγή θαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηνλ νξηζκφ, ζηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ζηε 

δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαζψο θαη ζηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ηεο θάζε 

εηαηξίαο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο εηαηξίαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. ην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

νξγάλσζε κηαο ΔΠΔ. Σν θεθάιαην ηέζζεξα αλαθέξεηαη ε δηαρείξηζε ηεο ΔΠΔ απφ 

ηνπο εηαίξνπο φπνπ εθεί αλαθέξνληαη νη επζχλεο θαη νη ππνρξεψζεηο ηνπο. ην πέκπην 

θεθάιαην αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηα φξγαλα ηεο εηαηξίαο. ην επφκελν θεθάιαην 

παξαζέηεηαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ηα ζηάδηά ηεο. ην έβδνκν θεθάιαην 

αθνινπζεί ε δηαδηθαζία ηεο έλαξμεο ησλ εξγαζηψλ ζηηο εθάζηνηε ΓΟΤ. Σν επφκελν 

θεθάιαην είλαη αξθεηά ζεκαληηθφ θαζψο αλαθέξεηαη ζηηο κεηαηξνπέο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ κηαο ΔΠΔ. Σν ζπγθεθξηκέλν θεθάιαην είλαη πνιχ ελδηαθέξνλ γηαηί 

κέζα απφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο κηα εηαηξία πέξαλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ειαθξχλζεσλ πνπ απνιακβάλεη, εδξαηψλεηαη, αλαπηχζζεηαη θαη παξαηείλεη ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηεο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο κεγέζπλζεο. ην έλαην θεθάιαην γίλεηαη 

αλαθνξά ζην ηειηθφ ζηάδην δσήο  ηεο εηαηξίαο, απηφ ηεο ιχζεο θαη ηεο εθθαζάξηζεο. 

ην δέθαην θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηηο ζπγρσλεχεηο θαη κεηαβνιέο ησλ ΔΠΔ ζε 

άιινπο ή κε άιινπο εηαηξηθνχο ηχπνπο. ην ελδέθαην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε 

Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, κία ηδηαίηεξνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ 

εηαηξία πνπ έρεη ηηο ηδηφηεηεο κηαο ΔΠΔ, κε ηελ κφλε δηαθνξά φηη ππάξρεη έλαο θαη 

κνλαδηθφο εηαίξνο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη κηα ζπλνπηηθή αλαθνξά ζηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο ηεο ΔΠΔ θαζψο θαη ζε άιια θνξνινγηθά ζέκαηα πνπ 

αθνξνχλ ηελ ΔΠΔ θαη ηνπο εηαίξνπο ηεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

 

 

1.1 ΑΣΟΜΙΚΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 

1.1.1 Έλλνηα Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο  

Η αηνκηθή εηαηξεία ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ην πξφζσπν ηνπ επηρεηξεκαηία. Λφγσ ηεο 

κεγάιεο δηαρεηξηζηηθήο επειημίαο ησλ αηνκηθψλ εηαηξεηψλ θαη ηεο επθνιίαο κε ηελ 

νπνία ιακβάλνληαη νη επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο, ε κνξθή ηεο αηνκηθήο εηαηξείαο 

ελδείθλπηαη θπξίσο ζ‘ απηέο, νη νπνίεο απαηηνχλ απφιπηε θαη ηαρεία πξνζαξκνγή 

ζηηο ζπλερείο κεηαβνιέο πνπ παξνπζηάδεη ε αγνξά ιφγσ ησλ ζπλερψλ δηαθπκάλζεσλ 

ησλ ηηκψλ. Η κνξθή απηή είλαη ηδηαίηεξα δηαδεδνκέλε. Κχξην πιενλέθηεκα ηεο είλαη 

ε κεγάιε επειημία σο πξνο ηηο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ζην είδνο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ επηινγή ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ θαη, σο έλα βαζκφ, ζην κέγεζνο 

ηεο παξαγσγήο. Σα πιενλεθηήκαηα απηά είλαη νπζηψδε, θπξίσο γηα ηηο κηθξέο θαη 

κέζνπ κεγέζνπο αγξνηηθέο, βηνηερληθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, ζηηο νπνίεο ε 

πξνζσξηλή επίβιεςε θαη πξσηνβνπιία είλαη κεγάιεο ζεκαζίαο. Όηαλ φκσο ην είδνο 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο επηβάιιεη ηελ αλάπηπμε κεγάινπ κεγέζνπο, ηφηε ε εηαηξηθή 

κνξθή ηεο επηρείξεζεο είλαη ζπρλά ε πην θαηάιιειε. 

1.1.2 Υαξαθηεξηζηηθά Αηνκηθώλ Δπηρεηξήζεσλ  

Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ αηνκηθψλ εηαηξεηψλ είλαη ηα εμήο : 
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 Δίλαη πνιχ εχθνιε ε δεκηνπξγία ηνπο δηφηη δελ ππάξρνπλ ρξνλνβφξεο 

δηαδηθαζίεο. 

 Γελ ππάξρεη αλάγθε επέλδπζεο θάπνηνπ θαη‘ ειάρηζηνλ απαηηνχκελνπ 

θεθαιαίνπ. 

Ο επηρεηξεκαηίαο είλαη ν ηδηνθηήηεο ηεο επηρείξεζεο θαη έρεη φιε ηελ επζχλε γηα ηα 

ρξέε θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. 

 Ο επηρεηξεκαηίαο θαξπψλεηαη απνθιεηζηηθά ηα θέξδε. 

 Οη απαηηήζεηο ησλ πηζησηψλ ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ δεκνζίνπ 

ηθαλνπνηνχληαη κε ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφζν ηεο επηρείξεζεο φζν θαη ηεο 

θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ ηδηνθηήηε. 

 Ο επηρεηξεκαηίαο δηνηθεί ηελ επηρείξεζε, εμαζθαιίδεη θεθάιαην, αλαιακβάλεη 

ηνπο θηλδχλνπο, πθίζηαηαη ηηο δεκηέο θαη πιεξψλεη φινπο ηνπο θφξνπο. 

1.1.3 ύζηαζε Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο  

Γηα λα ζπζηαζεί κία αηνκηθή εηαηξεία ζα πξέπεη λα γίλνπλ νη απαηηνχκελεο 

δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο είλαη: 

1) Να ππάξρεη ή λα εμεπξεζεί ν ρψξνο εγθαηάζηαζεο ηεο. Η χπαξμε επαγγεικαηηθήο 

εγθαηάζηαζεο απνδεηθλχεηαη κε έλα κηζζσηήξην ζπκβφιαην ην νπνίν έρεη ηε κνξθή 

Ιδησηηθνχ πκθσλεηηθνχ θαη αλαγξάθεη εθηφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε 

(εθκηζζσηή - ηδηνθηήηε θαη κηζζσηή - ελνηθηαζηή) θαη ηηο δηεπζχλζεηο ηνπο, ηε 

δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, ην κεληαίν κίζζσκα (ελνίθην) θαη ηηο ζπκθσλεκέλεο 

αλαπξνζαξκνγέο ηνπ, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο πνπ θαηαβιήζεθε ζηνλ εθκηζζσηή, ηε 

ζπκθσλεκέλε ρξήζε ηνπ κίζζηνπ (θαηαζηήκαηνο ή γξαθείνπ) απφ ην λέν 

επηρεηξεκαηία θαη ηνπο ινηπνχο φξνπο πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ κεξψλ. 

Σν κηζζσηήξην ζπκβφιαην ζπληάζζεηαη ζε ηξία αληίγξαθα, έλα γηα θάζε 

ζπκβαιιφκελν θαη έλα γηα λα θαηαηεζεί ζηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δθνξεία. Σν 

κηζζσηήξην ζπκβφιαην, κε επηκέιεηα ελφο απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε, ζεσξείηαη απφ 

ηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθή εθνξεία (Γ.Ο.Τ.) κέζα ζε 30 εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 

θαη ηα κέξε ιακβάλνπλ απφ έλα αληίγξαθν ηνπ λφκηκα ζεσξεκέλν. 
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2) Αζθάιηζε ζην Τπνρξεσηηθφ Αζθαιηζηηθφ Σακείν ή ζην ΟΑΔΔ. 

3) Βεβαίσζε απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην "γηα ην δηθαίσκα ρξήζεο ηεο Δπσλπκίαο 

θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ εηαηξεία. 

εκείσζε: 

 Η Βεβαίσζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν (αλάινγα κε ηε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

εηαηξείαο) Σκήκα ηνπ αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ (Δκπνξηθφ, Βηνκεραληθφ, 

Βηνηερληθφ, Δπαγγεικαηηθφ θιπ) γηαηί, ζχκθσλα κε ην αξζξ. 7  αξ. 1 εδάθ. β 

Ν 2081/92 νη Γ.Ο. Τ είλαη ππνρξεσκέλεο λα κελ ρνξεγνχλ ζε θπζηθά 

πξφζσπα βεβαηψζεηο ππνβνιήο δήισζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηνο, αλ απηά 

δελ ηνπο πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ειέγρνπ ηεο επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ 

ηίηινπ απφ ην νηθείν επηκειεηήξην. 

 Γηα λα εθδνζεί απφ ην Δπηκειεηήξην βεβαίσζε γηα θάπνηα επσλπκία ή 

δηαθξηηηθφ ηίηιν, ζα πξέπεη λα δηαθέξεη θαηά ηξφπν επδηάθξηην απφ άιιεο/νπο 

εγγεγξακκέλεο/νπο ζηα απηά βηβιία (αξζξ. 4  αξ. 5 Ν.1089/80) , γη' απηφ ζα 

πξέπεη, λα έρεη εξεπλεζεί (θαηά ηελ ίδξπζε ηεο επηρείξεζήο ζαο) ζην 

Δπηκειεηήξην, αλ ε επσλπκία ή ν δηαθξηηηθφο ηίηινο, πνπ πξνηίζεζηε λα 

ρξεζηκνπνηήζεηε, ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ή έρνπλ θαηαρσξεζεί θαη 

θαηνρπξσζεί απφ άιιε εηαηξεία. 

 Έληππν αηηήζεσο, γηα ηε ρνξήγεζε ηεο βεβαηψζεσο, καδί κε ζρεηηθέο νδεγίεο 

ρνξεγνχληαη απφ ην ηκήκα κεηξψνπ ηνπ Δπηκειεηεξίνπ. 

 Βεβαίσζε έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο θαη ΑΦΜ απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ζα εγθαηαζηαζεί ή ππάγεηαη ε εηαηξεία. 

  Δγγξαθή ζην νηθείν επηκειεηήξην. 

Γηαηί: 

  Η εγγξαθή ζην νηθείν Δπηκειεηήξην είλαη ππνρξεσηηθή. 

 Θα πξέπεη λα πάξεηε Πηζηνπνηεηηθφ Δγγξαθήο θαη θαηαβνιήο ή 

δηαθαλνληζκνχ ησλ εηήζησλ εηζθνξψλ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην (ην νπνίν 
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ζχκθσλα κε ηελ  αξ. 1 εδάθ. α αξζξ. 4 ηνπ Ν. 2081/92, ζα ρξεζηκνπνηήζεηε 

ζηε Γ.Ο.Τ. γηα ηε ζεψξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο ζαο). 

 Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ ΚΒ, απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ., ζηελ 

πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο ζα εγθαηαζηαζεί ή ππάγεηαη ε εηαηξεία, ηα νπνία 

ζπλήζσο είλαη, ην Βηβιίν Δζφδσλ θαη Δμφδσλ θαη ην Βηβιίν (κπινθ) 

Απνδείμεσλ Παξνρήο Τπεξεζηψλ. 

 Έθδνζε Άδεηαο Λεηηνπξγίαο, φπνπ απαηηείηαη λα εθδνζεί γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

άζθεζεο απφ ηελ εηαηξεία ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά: 

1. Υψξνο εγθαηάζηαζεο (κηζζσηήξην ζπκβφιαην) 

2. Δγγξαθή επηηεδεπκαηία ζε Σακείν Κχξηαο Αζθάιηζεο (ΟΑΔΔ) θαη Αζθαιηζηηθή 

ελεκεξφηεηα 

3. Βεβαίσζε απφ ην αξκφδην Δπηκειεηήξην γηα ηελ εγγξαθή θαη γηα ην δηθαίσκα 

ρξήζεο Δπσλπκίαο 

4. Βεβαίσζε εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ απφ ην Ι.Κ.Α. 

5. Αίηεζε απφ ην Μεηξψν Δπηκειεηεξίνπ 

6. Φσηνηππία βεβαίσζεο έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

7. Φσηνηππία ηαπηφηεηαο (γηα αιινδαπνχο εθηφο ρσξψλ ηεο Δ.Δ. θσηνηππία ηεο 

άδεηαο παξακνλήο θαη ηεο άδεηαο εξγαζίαο). 

1.2 Οκόξξπζκε Δηαηξία 

1.2.1 Έλλνηα Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο  

Οκφξξπζκε εηαηξία είλαη ε εηαηξία ε νπνία έρεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα θαη ηδξχεηαη 

κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ, ηα νπνία έρνπλ ζθνπφ λα θάλνπλ απφ θνηλνχ 

εκπνξηθέο πξάμεηο θάησ απφ θνηλή εηαηξηθή επσλπκία θαη ηα νπνία επζχλνληαη 

αιιειέγγπα, απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν κε ηελ αηνκηθή ηνπο πεξηνπζία γηα φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο.  
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1.2.2 Υαξαθηεξηζηηθά Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο 

Απφ ηνλ νξηζκφ ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο πξνθχπηνπλ ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά: 

 Η λνκηθή πξνζσπηθφηεηα (έρεη επσλπκία, έδξα, ηζαγέλεηα, θαη φξγαλα θπζηθά 

ή λνκηθά πνπ ηελ εθπξνζσπνχλ θαη ηε δηνηθνχλ) 

 Η εθηέιεζε απφ θνηλνχ εκπνξηθψλ πξάμεσλ (εκπνξία) κε ζθνπφ ην θέξδνο 

απφ δχν ηνπιάρηζηνλ πξφζσπα ηα νπνία νλνκάδνληαη εηαίξνη 

 Η θνηλή επσλπκία ε νπνία ζρεκαηίδεηαη απφ ηα νλφκαηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 

ή θαη φισλ ησλ εηαίξσλ. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαγξάθνληαη ηα νλφκαηα 

φισλ ησλ εηαίξσλ ζηελ εηαηξηθή επσλπκία γηα ηα ππφινηπα νλφκαηα 

πξνζηίζεηαη ε θξάζε θαη ΙΑ 

 Η αιιειέγγπα θαη απεξηφξηζηε επζχλε φισλ ησλ εηαίξσλ 

 Η εκπνξηθή ηδηφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εηαίξσλ 

1.2.3 ύζηαζε Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο 

1.2.3.1 Οη Οπζηαζηηθέο Πξνϋπνζέζεηο ύζηαζεο ΟΔ 

Γηα ηε ζχζηαζε ησλ ΟΔ πξέπεη λα ππάξρνπλ νη παξαθάησ νπζηαζηηθέο πξνυπνζέζεηο: 

 Η έγθπξε ζχζηαζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Η θνηλή εηζθνξά ησλ εηαίξσλ κε άπια ή πιηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

 Ο ζθνπφο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη θνηλφο, ζεκηηφο θαη θπξίσο νπζηαζηηθφο  

 Η εηαηξηθή πξφζεζε ησλ εηαίξσλ γηα ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο 

 

 Καηαζηαηηθό Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο   

Σν θαηαζηαηηθφ είλαη κία ζχκβαζε εηαηξίαο δχν ή πεξηζζφηεξσλ πξνζψπσλ ηα νπνία 

ππνρξενχληαη ακνηβαίσο ζηελ επηδίσμε θνηλνχ ζθνπνχ θπξίσο νηθνλνκηθνχ κε θνηλέο 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

19 

 

εηζθνξέο. Σα ζπκβαιιφκελα πξφζσπα κπνξεί λα είλαη θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηα 

νπνία πξέπεη λα έρνπλ ηελ απαηηνχκελε δηθαηνπξαθηηθή ηθαλφηεηα. 

 

ύληαμε  Καηαζηαηηθνύ Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο  

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ΟΔ ζπληάζζεηαη ζπλήζσο απφ ινγηζηή ή δηθεγφξν ή άιιν 

πξφζσπν κε ζρεηηθέο γλψζεηο. Σν θαηαζηαηηθφ είλαη ε πξαθηηθή κνξθή ππφ ηελ 

νπνία εκθαλίδεηαη εγγξάθσο ε εηαηξηθή ζχκβαζε, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ηδησηηθφ 

έγγξαθν, δελ απνθιείεηαη φκσο θαη ε πεξίπησζε ζχληαμεο ηνπ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. πκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν είλαη ππνρξεσηηθφ κφλν φηαλ ε 

εηζθνξά εηαίξνπ πεξηιακβάλεη θαη εκπξάγκαην δηθαίσκα επί αθηλήηνπ. Σν 

θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο εηαίξνπο. Σν θαηαζηαηηθφ ινηπφλ απνηειεί 

απφδεημε χπαξμεο ΟΔ θαη γίλεηαη πάληνηε νινγξάθσο. 

 

 

Γεκνζηόηεηα Καηαζηαηηθνύ ΟΔ 

Οη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηεο ΟΔ ζπλίζηαληαη ζηελ παξάδνζε πεξίιεςεο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ζην γξακκαηέα ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη 

θαηαρψξεζε ζηα νηθεία βηβιία εηαηξηψλ. Με ηελ πξάμε απηή ζπληειείηαη ε 

δεκνζηφηεηα ηεο εηαηξίαο. 

 

Πεξηερόκελν Καηαζηαηηθνύ ΟΔ 

Σα θχξηα ζεκεία ηα νπνία πξέπεη λα πεξηιακβάλεη έλα θαηαζηαηηθφ είλαη: 

Α) ην πξννίκην, κε ην νπνίν αξρίδεη έλα θαηαζηαηηθφ θαη πεξηιακβάλεη: 

-ηελ επηθεθαιίδα  

-ηνλ ηφπν θαη ην ρξφλν ζχληαμεο 

-ηα πιήξε ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 
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-ελδερνκέλσο πεξίιεςε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

Β) ην θπξίσο ζψκα, ην νπνίν είλαη ρσξηζκέλν ζε άξζξα ίζσο θαη θεθάιαηα θαη 

πεξηέρεη ηνπο φξνπο ζπκθσλίαο ζχζηαζεο, ιεηηνπξγίαο θαη ιχζεο ηεο εηαηξίαο. 

πγθεθξηκέλα πεξηιακβάλεη ηνπο παξαθάησ ηχπνπο: 

-ηε ζχζηαζε θαη ηνλ ηχπν ηεο εηαηξίαο 

-ηελ επσλπκία 

-ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο 

-ηε δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξίαο 

-ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζηελ εηαηξία 

-ηελ δηαρείξηζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο 

-ηε ζχληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ θεξδψλ θαη ησλ δεκηψλ 

-ηηο αηνκηθέο απνιήςεηο 

-ηνπο φξνπο ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο 

-ηε δπλαηφηεηα ζπλέρηζεο ηεο εηαηξία κεηά ζάλαην, πηψρεπζε ή απαγφξεπζε εηαίξνπ 

-θάζε είδνπο ξχζκηζε ε νπνία ζεσξείηαη αλαγθαία γηα πξφιεςε πξνζηξηβψλ κεηαμχ 

ησλ εηαίξσλ 

1.2.3.2 Οη Σππηθέο Πξνϋπνζέζεηο ύζηαζεο Ο.Δ 

Δθηφο ησλ νπζηαζηηθψλ πξνυπνζέζεσλ πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη νη ηππηθέο 

πξνυπνζέζεηο ζχζηαζεο ΟΔ πνπ είλαη: 

 Η ηθαλφηεηα ησλ εηαηξηψλ γηα ελέξγεηα εκπνξηθψλ πξάμεσλ 

 Η ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ απφδεημεο ηεο εηαηξίαο 

 Η ηήξεζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ηεο εηαηξίαο. Κάζε ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξέπεη λα δεκνζηεχεηαη φπσο θαη ην αξρηθφ 
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1.2.4 Γηαδηθαζία Ίδξπζεο ΟΔ 

Η δηαδηθαζία ίδξπζεο κηαο ΟΔ θαη νη ζρεηηθέο ππνρξεψζεηο ησλ εηαίξσλ είλαη νη 

εμήο: 

 Η ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 Η πιεξσκή ηνπ θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ ζηελ 

αξκφδηα ΓΟΤ 

 Η θαηαβνιή δηθαηψκαηνο 0,5% επί ηνπ θεθαιαίνπ ζην Σακείν πληάμεσο 

Ννκηθψλ 

 Η θαηαβνιή εηζθνξάο 1% επί ηνπ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο ζην Σακείν 

Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ 

 Η πξνζθφκηζε ηνπ αληηγξάθνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ καδί κε ηα ππφινηπα 

δηθαηνινγεηηθά ζην Γξακκαηέα Πξσηνδηθψλ 

 Η έλαξμε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ε νπνία θαη ρνξεγεί αξηζκφ 

θνξνινγηθνχ κεηξψνπ ζηελ εηαηξία  

 

1.3 Δηεξόξξπζκε Δηαηξία 

1.3.1 Έλλνηα ηεο Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίαο  

Δηεξφξξπζκε εηαηξία είλαη απηή ε νπνία ζπζηήλεηαη κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ ελφο 

νκφξξπζκνπ εηαίξνπ πνπ επζχλεηαη απεξηφξηζηα θαη αιιειέγγπα θαη ελφο 

εηεξφξξπζκνπ εηαίξνπ ν νπνίνο επζχλεηαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο. Σν 

ραξαθηεξηζηηθφ ζηνηρείν ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο είλαη ε δηαίξεζε ησλ εηαίξσλ ζε 

δχν θαηεγνξίεο: 

-ηελ θαηεγνξία ησλ νκφξξπζκσλ εηαίξσλ νη νπνίνη επζχλνληαη καδί κε ηεο εηαηξία 

εηο νιφθιεξν γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο φπσο θαη ζηηο ΟΔ 
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-ηελ θαηεγνξία ησλ εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ νη νπνίνη έρνπλ πεξηνξηζκέλε επζχλε 

κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπο γηα ηα ρξέε ηεο εηαηξίαο. 

 

1.3.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίαο 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηεξφξξπζκεο εηαηξίαο είλαη θαηά ηελ πιεηνςεθία ηνπο φκνηα 

κε απηά ηεο νκφξξπζκεο εηαηξίαο. Κάπνηα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία 

δηαθέξνπλ είλαη ηα εμήο: 

 Η εηαηξηθή επσλπκία ζηελ νπνία δελ δχλαληαη λα εηζέιζνπλ ηα νλφκαηα ησλ 

εηεξφξξπζκσλ εηαίξσλ 

 Η πεξηνξηζκέλε επζχλε πνπ θέξνπλ νη εηεξφξξπζκνη εηαίξνη ζηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο εηαηξίαο 

 Οη εηαηξηθέο εηζθνξέο. Ο εηεξφξξπζκνο εηαίξνο είλαη απιά έλαο 

ρξεκαηνδφηεο σζηφζν γίλεηαη δεθηφ ε εηζθνξά ηνπ λα είλαη θαη ζε είδνο.   

 

1.4 ΑΝΧΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ 

1.4.1  Έλλνηα ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο 

Σν βαζηθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο αλψλπκεο εηαηξίαο είλαη ν λ.2190/20. Η αλψλπκε 

εηαηξία είλαη ν πην αληηπξνζσπεπηηθφο ηχπνο ησλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξηψλ δειαδή 

ησλ εηαηξηψλ εθείλσλ ζηηο νπνίεο ηα πξφζσπα δε ιακβάλνληαη ππφςε ζηε 

δηακφξθσζε πιεηνςεθηψλ, αιιά κφλν νη εηζθνξέο ηνπο. 

Αλψλπκε εηαηξία είλαη ε εκπνξηθή εηαηξία ηεο νπνίαο ην θεθάιαην δηαηξείηαη 

ζε ίζα κέξε πνπ ιέγνληαη κεηνρέο νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη ειεχζεξα, νη δε κέηνρνη 

επζχλνληαη κέρξη ηνπ πνζνχ ηεο εηζθνξάο ηνπο. 

Η αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο δσήο, ε νπνία έθεξε ηε δηεξεχλεζε ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη ηελ αλάπηπμε ησλ αγνξψλ, δεκηνχξγεζε ηε κεγάιε ζχγρξνλε 
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επηρείξεζε, ε νπνία γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο έρεη αλάγθε 

ζπγθέληξσζεο ζεκαληηθψλ θεθαιαίσλ. 

 Η αλάπηπμε ηεο ΑΔ ππαγνξεχηεθε απφ: 

 Σελ αλάγθε ζπγθέληξσζεο ζεκαληηθά πςειψλ θεθαιαίσλ 

 Σελ αλάγθε δηαζπνξάο θαη πεξηνξηζκνχ ηνπ θηλδχλνπ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

ζπγθέληξσζε θεθαιαίσλ 

 Σελ αλάγθε εχθνιεο κεηαβίβαζεο ησλ κεηνρψλ απφ ηνπο κεηφρνπο, ψζηε λα 

κπνξνχλ λα απνδεζκεχνπλ εχθνια ηα θεθάιαηα ηνπο απφ ηελ εηαηξία 

ηελ Διιάδα ν ζεζκφο ηεο ΑΔ εηζήρζε απφ ηελ εζλνζπλέιεπζε ηεο Δπηδαχξνπ θαη νη 

πξψηεο ΑΔ ππήξμαλ νη ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο.  

 

1.4.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο Αλώλπκεο Δηαηξίαο  

 

 Σν πεξηνξηζκέλν ηεο επζχλεο ησλ κεηφρσλ 

 Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΑΔ (ην ειάρηζην είλαη 60000euro) 

 Οη κεηνρέο ηεο ΑΔ 

 Η λνκηθή πξνζσπηθφηεηα  

 Η εκπνξηθή ηδηφηεηα 

 Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ 

 Η ζχλζεζε ηεο εζσηεξηθήο δηάξζξσζεο 

 Η επσλπκία 

 Η επζχλε ησλ κεηφρσλ έλαληη ζε ηξίηνπο 

 Ο δηαρσξηζκφο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο 
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1.4.3 Πιενλεθηήκαηα θαη Μεηνλεθηήκαηα ΑΔ 

1.4.3.1 Πιενλεθηήκαηα ΑΔ 

 Η άξηηα νξγάλσζε απφ θάζε άπνςε 

 Η επρεξήο πξνκήζεηα πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ 

 Η πξφζιεςε ηθαλνχ θαη θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ 

 Η εμεχξεζε θηελνχ μέλνπ θεθαιαίνπ 

 Η εχθνιε δηάζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

 Σν ρακειφηεξν  θφζηνο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο 

 Η επλντθφηεξε θνξνινγηθή αληηκεηψπηζε 

 Η απμεκέλε θεξεγγπφηεηα ηνπο ζηε αγνξά 

 Η εχθνιε κεηαβίβαζε ηεο κεηνρήο, δειαδή εχθνιε είζνδν θαη έμνδν ησλ 

κεηφρσλ 

 Ο πεξηνξηζκφο ηεο επζχλεο ησλ κεηφρσλ 

 

1.4.3.2 Μεηνλεθηήκαηα ΑΔ 

 Οη κέηνρνη είλαη ακέηνρνη ζηε δηνίθεζε θαη ζηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο  

 Οη αληηζέζεηο κεηαμχ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ σο πξνο 

ηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ 

 Η αδηαθνξία ηνπ Γ , ζην νπνίν κεηέρνπλ έκπεηξνη ηερλνθξάηεο πξνο ηηο 

απφςεηο ησλ κηθξψλ κεηφρσλ 
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1.4.4 ύζηαζε (Ίδξπζε) ΑΔ 

Η δηαδηθαζία ηεο ίδξπζεο κηα ΑΔ αθνινπζεί ηα παξαθάησ ζηάδηα: 

-ζχληαμε θαηαζηαηηθνχ 

-θαηαβνιή θφξνπ ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 

-αλάιεςε κεηνρψλ 

-έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη άδεηα ζχζηαζεο 

-δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ ΔΤΘΤΝΗ 

 

 

2.1 Οξηζκόο ηεο Δ.Π.Δ. 

Ο λφκνο δελ δίλεη κε ζαθήλεηα ηνλ νξηζκφ ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Σν 

άξζξν 1 ηνπ Ν. 3190/55, απιψο, πξνζπαζεί λα πεξηγξάςεη — κάιινλ αηειψο — ηελ 

έλλνηα ηεο Δ.Π.Δ. Βαζηδφκελνη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3190/55, κπνξνχκε λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο Δ.Π.Δ. Απνηειεί, αζθαιψο, λνκηθφ 

πξφζσπν θαη θαηά ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3190/55 είλαη εκπνξηθή εηαηξεία θαηά ην ηππηθφ 

θξηηήξην, έζησ θαη αλ ν ζθνπφο απηήο δελ είλαη εκπνξηθή επηρείξεζε. 

ηελ Δ.Π.Δ., γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο επζχλεηαη κφλν ε εηαηξεία ελ 

ηνχηνηο, ππάξρεη θαη παξάιιειε αηνκηθή επζχλε ησλ εηαίξσλ γηα ρξέε ηεο Δ.Π.Δ. 

πξνο ην δεκφζην θαη ην Ι.Κ.Α., πνπ θαζηεξψζεθε κε ην άξζξν 69 ηνπ Ν.Γ. 356/74 

(Κψδηθα Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ). Σν εηαηξηθφ θεθάιαην είλαη δηαηξεκέλν ζε 

ίζα εηαηξηθά κεξίδηα, ηα νπνία, φκσο, δελ επηηξέπεηαη λα παξαζηαζνχλ κε αμηφγξαθα 

(φπσο γίλεηαη, δειαδή, κε ηηο κεηνρέο ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο). 
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Η ζχζηαζε ηεο Δ.Π.Δ. ζπλνδεχεηαη κε δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην 

αξκφδην πξσηνδηθείν θαη πεξηιήςεσο απηνχ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. Γελ 

απαηηείηαη άδεηα θάπνηαο αξρήο (φπσο ζηελ αλψλπκε εηαηξεία), αιιά λνκνζεηήζεθε 

(κε ην Π.Γ. 419/86) ε θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην κεηξψν Δ.Π.Δ. Σα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ελ κέξεη κνηάδνπλ κε εθείλα 

ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο (π.ρ. ζπλέιεπζε εηαίξσλ, πεξηνξηζκέλε επζχλε κειψλ ηεο 

εηαηξείαο Κ.Ο.) θαη ελ κέξεη κε εθείλα ηεο πξνζσπηθήο εηαηξείαο (π.ρ. χπαξμε 

δηαρεηξηζηή αληί δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ). Μεξηθέο θνξέο γίλεηαη ζπλδπαζκφο ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ πξνζσπηθήο θαη αλψλπκεο εηαηξείαο, φπσο ζηε ιήςε απνθάζεσλ 

θαηά ηηο ζπλειεχζεηο ησλ εηαίξσλ πνπ απαηηείηαη πιεηνςεθία ηφζν ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ, φζν θαη ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ. 

Η Δ.Π.Δ. είλαη ν εηαηξηθφο ηχπνο πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηελ αλψλπκε θαη 

ηελ πξνζσπηθή εηαηξεία. Γελ έρεη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πξψηεο (πνπ είλαη 

θεθαιαηνπρηθή εηαηξεία), φπσο ηελ αλάγθε κεγάινπ θεθαιαίνπ θαη αθφκα ηε 

κεησκέλε επηξξνή ησλ κεηφρσλ ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο. Γελ έρεη νχηε ην κέγα 

κεηνλέθηεκα ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, δειαδή, ην απεξηφξηζην ηεο επζχλεο ησλ 

νκφξξπζκσλ εηαίξσλ. 

 

2.2 Υαξαθηεξηζηηθά ηεο ΔΠΔ 

2.2.1 Δπσλπκία 

Η επσλπκία ηεο ΔΠΔ ξπζκίδεηαη απφ ηηο §1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 3190/1955. 

Έηζη ε επσλπκία αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο θαη πξέπεη 

ππνρξεσηηθά ζηελ θαηάιεμε ηεο λα αλαθέξεη ηνλ εηαηξηθφ ηχπν ηεο εηαηξίαο 

νινγξάθσο δειαδή Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ή αλ πξφθεηηαη γηα 

κνλνπξφζσπε, Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, αιιά γηα νηθνλνκία 

ρψξνπ αξθεί ε αλαθνξά ησλ αθξσλπκίσλ, δει. ΔΠΔ. Η επσλπκία ηεο εηαηξίαο κπνξεί 

λα είλαη νηηδήπνηε αξθεί λα ηεξεί ηξείο βαζηθέο αξρέο. Σελ αξρή ηεο αιεζείαο, ηεο 

δηάξθεηαο θαη ηεο απνθιεηζηηθφηεηαο. πλήζσο ζηελ επσλπκία αλαθέξνληαη ηα 

νλφκαηα ησλ εηαίξσλ ή ην αληηθείκελν ηεο εηαηξίαο θαη απηφ γηα λα κελ ππάξρεη 
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παξαπιάλεζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηελ επηρείξεζε πξνζψπσλ. Ολνκαζία πνπ 

δελ πιεξνί ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο θαζηζηά ηελ εηαηξία άθπξε. 

 

2.2.2 Δκπνξηθή Ιδηόηεηα Δ.Π.Δ. 

Η εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο είλαη εκπνξηθή θαη αλ ν ζθνπφο απηήο δελ είλαη 

εκπνξηθή επηρείξεζε (άξζξν 3 § 1 Ν. 3190/55). Η Δ.Π.Δ., δειαδή, είλαη εκπνξηθή 

εηαηξεία θαηά ην ηππηθφ θξηηήξην, φπσο θαη ε Α.Δ. (άξζξν 1 Κ.Ν. 2190/20). Όζνλ 

αθνξά ηα κέιε ηεο Δ.Π.Δ., ε ζεσξία θαηά πιεηνςεθία, αιιά θπξίσο ε λνκνινγία, 

ζρεδφλ ρσξίο εμαίξεζε, δέρνληαη φηη απηά, απφ κφλν ην γεγνλφο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ εηαηξεία, δελ απνθηνχλ ηελ εκπνξηθή ηδηφηεηα. Γηα λα ζπκβεί απηφ ρξεηάδεηαη ν 

εηαίξνο ηεο Δ.Π.Δ. λα έρεη ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο εξγαζίεο ηεο εηαηξείαο. 

Ο δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. δελ απνθηά ηελ ηδηφηεηα ηνπ εκπφξνπ απφ ηνλ ιφγν 

απηφ αθνχ θαηά ην άξζξν 1 Δ.Ν. έκπνξνο είλαη απηφο πνπ επηρεηξεί εκπνξηθέο 

πξάμεηο ζην φλνκα ηνπ θαη γηα δηθφ ηνπ ινγαξηαζκφ – πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε 

ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο Δ.Π.Δ. πνπ ελεξγεί ζην φλνκα θαη ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. 

Δπίζεο ν εηαίξνο δηαρεηξηζηήο ηεο Δ.Π.Δ. δε γίλεηαη έκπνξνο, έζησ θαη αλ 

θαηέρεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη κπνξεί έηζη λα 

επηδξά ζηελ νηθνλνκηθή ηεο δσή, αθνχ ην γεγνλφο απηφ δελ ζπληζηά αληηθεηκεληθψο 

εκπνξηθή πξάμε θαη νη εκπνξηθέο πξάμεηο πνπ επηρεηξεί σο δηαρεηξηζηήο ελεξγνχληαη 

φρη ζην δηθφ ηνπ φλνκα αιιά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο εηαηξείαο. 

 

2.2.3 Ο ζθνπόο ηεο Δ.Π.Δ. 

Ωο πξνο ηνλ ζθνπφ, ηνλ νπνίν κπνξεί λα επηδηψθεη ε εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, 

κε άιια ιφγηα ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο, ν λφκνο (παξάγξαθνο 2 

άξζξνπ 3 Ν. 3190/55) ζέηεη έλα κφλν πεξηνξηζκφ. ηελ Δ.Π.Δ. απαγνξεχεηαη ε 

άζθεζε επηρεηξήζεσλ (εξγαζηψλ) γηα ηηο νπνίεο έρεη νξηζζεί απφ ην λφκν άιινο 

απνθιεηζηηθφο εηαηξηθφο ηχπνο (π.ρ. ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο εξγαζίεο 

επηηξέπεηαη λα αζθνχληαη κφλν απφ αλψλπκεο εηαηξείεο). πλεπψο θαη θαηά ηε 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

28 

 

δηαζηνιή πξνο ηελ παξαπάλσ δηάηαμε, θάζε εξγαζία γηα ηελ άζθεζε ηεο νπνίαο ν 

λφκνο δελ απαηηεί νξηζκέλν εηαηξηθφ ηχπν, κπνξεί λα αζθεζεί απφ Δ.Π.Δ.. Ο 

δηαρεηξηζηήο Δ.Π.Δ., ε νπνία αζθεί επηρείξεζε θαηά παξάβαζε ηεο παξαγξάθνπ 2 

ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ Ν. 3190/55 ηηκσξείηαη κε ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 458 ηνπ Πνηληθνχ 

Κψδηθα. 

2.2.4 Έδξα ηεο Δ.Π.Δ. 

χκθσλα κε ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3190/55, σο έδξα ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο νξίδεηαη έλαο δήκνο ή κηα θνηλφηεηα ηεο Διιεληθήο 

Δπηθξαηείαο. Όηαλ πξφθεηηαη γηα νπσζδήπνηε κεγάιε πφιε, ζηελ νπνία ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο εθνξίεο, πξέπεη λα ζπκπιεξψλεηαη ε έδξα κε ηελ αθξηβή 

δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, ηαρπδξνκηθφο ηνκέαο). Σνχην είλαη απαξαίηεην γηα λα 

πξνζδηνξηζζεί ζε πνηαο νηθνλνκηθήο εθνξίαο ηελ αξκνδηφηεηα ζα ππάγεηαη ε 

εηαηξεία. Απφ ηελ έδξα ηεο εηαηξείαο θαζνξίδεηαη ε δσζηδηθία ηεο εηαηξείαο (άξζξν 

10 Α.Κ. θαη άξζξα 25 § 2 θαη 27Κ.Πνι.Γηθ.). 

Η κεηαθνξά ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο απφ έλα δήκν ή 

κηα θνηλφηεηα ζε άιιν δήκν ή θνηλφηεηα απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο 

ζπκβάζεσο θαη ζπλεπψο ζε ηέηνηα πεξίπησζε πξέπεη λα ηεξεζνχλ φιεο νη 

δηαδηθαζίεο ηξνπνπνηήζεσο ηνπ θαηαζηαηηθνχ (ιήςε απνθάζεσο απφ ηε ζπλέιεπζε 

ησλ εηαίξσλ, ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, αλαθνίλσζε ζηηο Γ.Ο.Τ. ηεο 

πξψελ θαη ηεο λέαο έδξαο ηεο εηαηξείαο, θαηαρψξεζε ζηα βηβιία εηαηξεηψλ ηνπ 

πξσηνδηθείνπ, δεκνζίεπζε αλαθνηλψζεσο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο). Η 

κεηαθνξά, φκσο, ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ δήκνπ ή 

θνηλφηεηαο (πνπ είλαη ε έδξα απηήο) δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη 

απιψο αλαγγέιιεηαη κε δήισζε κεηαβνιήο ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. (άξζξν 29 παξ.2 

πεξ. β΄ Ν. 1642/86). Δάλ ηα λέα γξαθεία ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο βξίζθνληαη ζηε 

δηθαηνδνζία άιιεο Γ.Ο.Τ., ε αλαγγειία ζα γίλεη θαη πξνο ηελ παιαηά θαη ηε λέα 

Γ.Ο.Τ. 

Καηαζηαηηθή έδξα ηεο Δ.Π.Δ. θαιείηαη απηή πνπ αλαθέξεηαη ζην 

θαηαζηαηηθφ, ελψ πξαγκαηηθή έδξα είλαη εθείλε πνπ απφ ηηο πεξηζηάζεηο 

απνδεηθλχεηαη φηη απνηειεί ην θέληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξείαο. Πξηλ απφ 
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ηε ζχλαςε ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεσο ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο δελ κπνξεί λα 

ζεσξεζεί φηη πθίζηαηαη εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο «ππφ ίδξπζηλ», αιιά 

πξνζσπηθή «ελ ηνηο πξάγκαζη», δειαδή, de facto εηαηξεία. Σν ίδην ζπκβαίλεη θαη κε 

εηαηξεία πεξηνξηζκέλεο επζχλεο ηεο νπνίαο ε θαηαζηαηηθή έδξα βξίζθεηαη ζηελ 

αιινδαπή θαη ε πξαγκαηηθή ζηελ Διιάδα θαη ε εηαηξεία απηή δελ ζεσξείηαη φηη 

απνηειεί Δ.Π.Δ. «ππφ ίδξπζηλ», αιιά πξνζσπηθή «ελ ηνηο πξάγκαζη» εηαηξεία, ηεο 

νπνίαο ν εηδηθφηεξνο ραξαθηήξαο (νκφξξπζκνο, αθαλήο) πξνζδηνξίδεηαη απφ ηνλ 

ηξφπν δξάζεσο ησλ κειψλ ηεο. Δμ άιινπ, δελ είλαη αιινδαπή ε εηαηξεία 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηεο έδξα ζηελ αιινδαπή, ελψ ε 

πξαγκαηηθή ηεο έδξα βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα. Η εηαηξεία απηή ζεσξείηαη ειιεληθή. 

 

 

 

2.3 Δηαίξνη ΔΠΔ 

Δηαίξνο ζε κηα ΔΠΔ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε, είηε θπζηθφ είηε λνκηθφ πξφζσπν. 

Οη εηαίξνη ηεο ΔΠΔ δελ επζχλνληαη απεξηφξηζηα γηα ηηο εηαηξηθέο ππνρξεψζεηο εθηφο 

εάλ αξζεί ε λνκηθή πξνζσπηθφηεηα ηεο εηαηξίαο. Απηφ γίλεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ 

απνδεηθλχεηαη θαηαζηξαηήγεζε ηνπ λφκνπ 3190/1955 ή ε ελέξγεηα δφιησλ κεζφδσλ 

πξνο εμαπάηεζε ησλ δαλεηζηψλ ηεο εηαηξίαο. ε απηή ηελ πεξίπησζε άξεηε ε λνκηθή 

πξνζσπηθφηεηα ηεο εηαηξίαο θαη νη εηαίξνη επζχλνληαη εηο αθέξαην έλαληη ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο κε ηελ πξνζσπηθή ηνπο πεξηνπζία. Έλαο ηέηνηνο ιφγνο ζα 

κπνξνχζε λα είλαη ε κε δεκνζίεπζε κεηαηξνπήο ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Οη εηαίξνη ζε κηα 

ΔΠΔ απνιακβάλνπλ θάπνηα δηθαηψκαηα θαη βαξχλνληαη κε θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Σν 

εχξνο ηνπο δηαθέξεη αλάινγα κε ηα εηαηξηθά ηνπο κεξίδηα θαη ηνπο φξνπο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 6 Παξ. 2 άξζξν 4 λ. 3190/1955 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 2β 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ Α΄ 89/19-5-2008) θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

17 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηζρχεη απφ 19/5/2008 θαη κεηά. 

Φπζηθά Πξόζσπα 
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Δηαίξνο ζε ΔΠΔ κπνξεί λα γίλεη θάζε θπζηθφ πξφζσπν εθηφο ησλ δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα πεξί θαηαζηάζεσο δεκνζίσλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαζψο θαη θαζεγεηψλ αλψηαησλ ζρνιψλ. Δπίζεο δελ κπνξεί 

ν εηαίξνο κηαο κνλνπξφζσπεο. ΔΠΔ λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη κνλαδηθφο εηαίξνο ζε 

άιιε κνλνπξφζσπε ΔΠΔ. Η ππεθνφηεηα δελ παίδεη θάπνην ξφιν αθνχ ηφζν εκεδαπνί 

φζν θαη αιινδαπνί κπνξνχλ λα είλαη εηαίξνη κηαο ΔΠΔ. 

 

 Ννκηθά Πξόζσπα 

Κάζε λνκηθφ πξφζσπν κπνξεί λα είλαη εηαίξνο ζε κηα ΔΠΔ φκσο θαη εδψ ππάξρνπλ 

θάπνηνη πεξηνξηζκνί νη νπνίνη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ κνλνπξφζσπε ΔΠΔ. Γελ 

κπνξεί δειαδή κηα κνλνπξφζσπε ΔΠΔ λα είλαη κνλαδηθφο εηαίξνο ζε κηα άιιε 

κνλνπξφζσπε ΔΠΔ. Όηαλ ζε κηα ΔΠΔ είλαη εηαίξνη Οκφξξπζκε ,Δηεξφξξπζκε ή 

Αλψλπκε Δηαηξία ηφηε νη εθπξνζψπεζε γίλεηαη απφ δηνξηζκέλνπο εθπξνζψπνπο νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ξεηψο ζην θαηαζηαηηθφ. 

2.3.1 Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο ησλ Δηαίξσλ 

Ο λφκνο πεξί ΔΠΔ ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 27-37 αλαθέξεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο 

ζηα δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηνρή ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ. Οη δηαηάμεηο απηέο αλαθέξνληαη ζηηο ζρέζεηο πνπ δηέπνπλ ηελ εηαηξία κε 

ηνπο εηαίξνπο αιιά θαη ησλ εηαίξσλ κεηαμχ ηνπο. Σα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ θαηέρνπλ 

ηα θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα ζε κηα ΔΠΔ είλαη εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

δχλακε ηνπο ζηελ ιήςε κηαο απφθαζεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φπνηνο θαηέρεη ηα  

πεξηζζφηεξα έρεη θαη ηνλ απφιπην έιεγρν ηεο εηαηξίαο αθνχ ν λνκνζέηεο πξναζπίδεη 

ηφζν ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο φζν θαη ην αηνκηθφ δηθαίσκα θάζε εηαίξνπ λα 

πξνζθχγεη ζην Μνλνκειέο Πξσηνδηθείν. Η θαηνρή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ δίλεη 

ζηνπο εηαίξνπο ην δηθαίσκα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ιήςε κηαο απφθαζεο, ζηελ 

δηαλνκή ησλ θεξδψλ, ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο αιιά θαη ζηελ εθπνίεζε ηεο 

εηαηξηθήο πεξηνπζίαο θαηά ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Όκσο πέξαλ ησλ δηθαησκάησλ 

ε θαηνρή ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ επηβάιιεη θαη θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Οη 

ππνρξεψζεηο είλαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ζηα δξψκελα ηεο εηαηξίαο, ε παξάζηαζε ζηηο 

Γ θαη ε ηήξεζε ησλ απνθάζεσλ πνπ ειήθζεζαλ λφκηκα αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε 
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πνπ δελ βξίζθνπλ ζχκθσλν ηνλ εηαίξν, ε θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ ηφζν θαηά ην 

ηδξπηηθφ ζηάδην φζν θαη θαηά ηελ απφθαζε κεηαγελέζηεξεο εηζθνξάο πνπ νξίδεηαη 

απφ ην θαηαζηαηηθφ ή επηβάιιεηαη κεηά απφ απφθπζε ηεο Γ, ηεο παξαθνινχζεζεο 

ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη γεληθά κηα ζεηξά απφ ππνρξεψζεηο νη νπνίεο είλαη 

αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3190/1955 ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

φζνλ αθνξά ηα εηαηξηθά κεξίδηα γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηνλ ηξφπν απφθηεζεο ηνπο, 

ζηνλ ηξφπν θαηνρήο ηνπο αιιά θαη ζηνλ ηξφπν κεηαβίβαζεο ηνπο. ηελ ζπλέρεηα ζα 

αλαιπζνχλ δηεμνδηθά νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηα εηαηξηθά κεξίδηα θαη ηνπο 

εηαίξνπο. 

 

2.3.2 Δηαηξηθό Μεξίδην θαη Δηαηξηθή Μεξίδα 

Σν εηαηξηθφ θεθάιαην κηαο ΔΠΔ δηαηξείηαη ζε εηαηξηθά κεξίδηα. Σα κεξίδηα απηά 

εθθξάδνπλ ην ειάρηζηφ πνζφ θεθαιαίνπ πνπ κπνξεί λα εηζθέξεη έλαο εηαίξνο, ψζηε 

λα απνθηήζεη ηελ ηδηφηεηα απηή. Η ειάρηζηε αμία ηνπο νξίδεηαη ζηα 30 € ελψ ε 

κέγηζηε δελ έρεη φξην αξθεί λα είλαη αθέξαην πνιιαπιάζην ησλ 30 €. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξεί λα είλαη 60, 1200, 30000 € αιιά δελ κπνξεί λα είλαη 35, 1201, 30101 €. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ε εηζθνξά ηνπ εηαίξνπ είλαη ζε είδνο θαη ε απνηίκεζε ηνπ δελ είλαη 

πνιιαπιάζην ηνπ ειάρηζηνπ πνζνχ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ, ν εηαίξνο ζα πξέπεη λα 

ζπκπιεξψζεη ην πνζφ κε κεηξεηά. Έηζη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ κπνξεί λα 

αληηιεθζεί θαλείο πσο ν φξνο εηαηξηθφ κεξίδην έρεη δηπιή έλλνηα γηαηί αθελφο 

παξηζηάλεη ηκήκα ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη αθεηέξνπ ππνδειψλεη ηελ εηαηξηθή 

ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ νπνία πξνθχπηνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ απέλαληη ζηελ εηαηξία. Σν εηαηξηθφ κεξίδην δελ απνηειεί αμηφγξαθν θαη δελ 

κπνξεί λα δηαπξαγκαηεπηεί ζε νξγαλσκέλεο αγνξέο φπσο νη κεηνρέο. Όκσο κπνξεί λα 

εθδνζεί απφ ηελ εηαηξία έγγξαθν ην νπνίν βεβαηψλεη ηελ θαηνρή ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ, αξθεί λα εθδίδεηαη γηα νιφθιεξε ηελ εηαηξηθή κεξίδα θαη λα έρεη ηνλ 

ραξαθηήξα απνδεηθηηθνχ εγγξάθνπ. Θα πξέπεη επίζεο λα αλαθέξεηαη ξεηψο φηη είλαη 

απφδεημε πνπ δελ θέξεη ραξαθηήξα αμηφγξαθνπ. Έηζη ηα δηθαηψκαηα πάλσ ζην 

εηαηξηθφ κεξίδην πεξηνξίδνληαη αξθεηά αθνχ δελ ελζσκαηψλεηαη ζε ηίηιν θαη δελ 

απνηειεί πξάγκα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 947 ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα 
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φπσο ζπκβαίλεη κε ηνλ ηίηιν ηεο κεηνρήο. Οη κφλεο πξάμεηο πνπ κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πάλσ ζην εηαηξηθφ κεξίδην είλαη ε επηθαξπία, ε ελερπξίαζε θαη ε θαηάζρεζε. Ο 

λνκνζέηεο κε απηέο ηηο δηαηάμεηο ζέιεζε λα πξναζπίζεη ην πξνζσπηθφ ζηνηρείν ηεο 

εηαηξίαο αιιά θαη λα δηαθπιάμεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηξίησλ. Η νλνκαζηηθή αμία ηνπ 

εηαηξηθνχ κεξηδίνπ αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, φπσο θαη ν αξηζκφο ησλ κεξηδίσλ 

πνπ θαηέρνπλ νη εηαίξνη. Η νλνκαζηηθή αμία δηαθέξεη απφ ηελ πξαγκαηηθή θαηά ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηεο εηαηξίαο θαη ε κφλε ρξνληθή ζηηγκή πνπ είλαη ίζεο είλαη θαηά ην 

ηδξπηηθφ ζηάδην. Γηα ηελ εχξεζε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ηνπ κεξηδίνπ ιακβάλεηαη 

ππφςε ε θαζαξή ζέζε ηεο εηαηξίαο θαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Οη 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα πνπ απνξξένπλ απφ ηα εηαηξηθά κεξίδηα είλαη ίζα γηα 

φινπο ηνπο εηαίξνπο εθηφο θαη αλ ζην θαηαζηαηηθφ παξέρεη ζε νξηζκέλα εηαηξηθά 

κεξίδηα θάπνηα πξνλφκηα ή θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Σα πξνλφκηα απηά κπνξεί λα 

δίλνληαη ζηα κεξίδηα ησλ ηδξπηψλ ηεο εηαηξίαο σο έλδεημε αλαγλψξηζεο θαη λα 

αθνξνχλ ηελ δηαλνκή πξψηνπ κεξίζκαηνο ή ηελ δηαλνκή πξψηα ζε απηά ηνπ 

πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο. ε θακία πεξίπησζε φκσο δελ κπνξνχλ λα δνζνχλ ή λα 

αθαηξεζνχλ πξνλφκηα ηα νπνία έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηηο λνκηθέο δηαηάμεηο. Γηα 

παξάδεηγκα δελ δχλαηαη λα αθαηξεζεί ην δηθαίσκα ςήθνπ ή ηεο δηαλνκήο κεξίζκαηνο 

ζε θάπνην κεξίδην. Σν εηαηξηθφ κεξίδην είλαη αδηαίξεην. Απηφ ζεκαίλεη πσο ηα 

δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ην κεξίδην απνηεινχλ 

αδηάζπαζην ζχλνιν θαη δελ κπνξνχλ λα αζθεζνχλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν. Δδψ αμίδεη 

λα ζεκεησζεί πσο ζηελ πεξίπησζε πνπ έλα εηαηξηθφ κεξίδην θαηέρεηαη απφ 

πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο εηαίξνπ δελ κπνξεί λα δηαηξεζεί αιιά θαη νχηε λα εθθξάζεη 

ζε πεξίπησζε ιήςεο απφθαζεο πεξηζζφηεξεο απφ κηα γλψκε. Η κεηαβίβαζε ηνπ 

εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ζηελ πεξίπησζε ηεο ΔΠΔ δελ είλαη θαη ηφζν εχθνιε φπσο ζηηο 

ΑΔ. Ο λνκνζέηεο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα κε ζρεηηθή δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ λα 

απνθιεηζηεί ε κεηαβίβαζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ζε θάζε πεξίπησζε εθηφο απηήο 

ηνπ ζαλάηνπ. Δπίζεο κπνξεί λα πεξηνξίζεη ηελ κεηαβίβαζε ζέηνληαο φξν 

κεηαβίβαζεο κφλν ζε εηαίξνπο. 

Σέινο εθηφο ηεο πεξίπησζεο χπαξμεο πξνλνκηνχρσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, 

κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη εηαηξηθά κεξίδηα επηθαξπίαο. Σα κεξίδηα απηά έρνπλ 

απνζβεζηεί θαη δελ έρνπλ ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ δηαλνκή πξψηνπ κεξίζκαηνο 

θαη ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο. Μεξίδα ζπκκεηνρήο είλαη ην ζχλνιν ησλ εηαηξηθψλ 
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κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ν εηαίξνο. Απηφ ζεκαίλεη πσο ν θάζε εηαίξνο έρεη ππνρξεσηηθά 

κία ηνπιάρηζηνλ κεξίδα ζπκκεηνρήο θαη ε εηαηξηθή κεξίδα ηαπηίδεηαη κε ην εηαηξηθφ 

κεξίδην ζηελ πεξίπησζε εθείλε πνπ ν εηαίξνο θαηέρεη κφλν έλα εηαηξηθφ κεξίδην. Οη 

κεξίδεο ζπκκεηνρήο ηζνχληαη κε ηνλ αξηζκφ ησλ εηαίξσλ. Σέινο ε κεξίδα απηή 

απμνκεηψλεηαη φηαλ ν εηαίξνο πσιεί ή αγνξάδεη εηαηξηθά κεξίδηα θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ εηζέιζεη ζηελ εηαηξία λένο εηαίξνο ηφηε δεκηνπξγείηαη λέα εηαηξηθή κεξίδα. 

 

2.3.3 Κηήζε θαη Απώιεηα Δηαηξηθνύ Μεξηδίνπ 

Απηφ ζπκβαίλεη ζπλήζσο ζε πεξηπηψζεηο πνπ θιεξνλνκείηαη ή ελερπξηάδεηαη ή 

πεξηέξρεηαη ζηα ρέξηα δαλεηζηψλ ηνπ ππφρξενπ εηαίξνπ. Με ην φξν απηφ ελλνείηαη 

πσο επηζηξέθεηαη ζηνπο εηαίξνπο ε νλνκαζηηθή αμία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Σν 

εηαηξηθφ κεξίδην θηάηαη είηε πξσηφηππα είηε παξαγσγηθά. Πξσηφηππε απφθηεζε 

ππάξρεη θαηά ηελ ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο θαη θαηά ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ν εηαίξνο απνθηά ην εηαηξηθφ κεξίδην κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχζηαζεο ή ηεο αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. Παξάγσγε θηήζε ππάξρεη φηαλ ην εηαηξηθφ κεξίδην 

θηάηαη κε ηελ κεηαβίβαζε ηνπ κε πξάμε ελ δσή ή αηηία ζαλάηνπ. Μεηαβίβαζε ελ δσή 

λνείηαη ε πξάμε ηεο πψιεζεο, ηεο δσξεάλ παξαρψξεζεο θαη ηεο κεηαβίβαζεο ιφγσ 

απνθιεηζκνχ απφ ηελ εηαηξία. Γηα ηηο πην πάλσ πεξηπηψζεηο κεηαβίβαζεο απαηηείηαη ε 

ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ε κεηαηξνπή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ε εγγξαθή 

ηνπ νλφκαηνο, ηνπ επαγγέικαηνο, ηεο θαηνηθίαο θαη ηεο ηζαγέλεηαο ηνπ λένπ εηαίξνπ 

ζην βηβιίν εηαίξσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηέινο ε ππνβνιή ησλ κεηαηξνπψλ ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 3190/1955.Η κεηαβίβαζε 

ζεσξείηαη φηη νινθιεξψλεηαη γηα ηελ κελ εηαηξία κε ηελ εγγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

λένπ εηαίξνπ ζην βηβιίν εηαίξσλ θαη ηνπο δε ηξίηνπο κε ηελ νινθιήξσζε ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε κεηαβίβαζεο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ 

ιφγσ ζαλάηνπ δελ απαηηείηαη ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ πξέπεη φκσο λα 

ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 

28 ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ απαγνξεχεηαη απφ ηελ εηαηξία ε θηήζε ηδίσλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ γηα ηελ απνθπγή θεξδνζθνπηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη κείσζεο ηεο εηαηξηθήο 

πεξηνπζίαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά απψιεηα ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ παξαηεξείηαη ζηηο 
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πεξηπηψζεηο ιχζεο, ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο ηεο ΔΠΔ, κεηαβίβαζεο κε ηνπο 

ηξφπνπο πνπ αλαιχζεθαλ πην πάλσ, κε έμνδν ηνπ εηαίξνπ, κε απνθιεηζκφ ηνπ απφ 

ηελ εηαηξία θαη ιφγσ ζαλάηνπ. 

 

2.3.4 Γηθαηώκαηα θαη Τπνρξεώζεηο πνπ Απνξξένπλ από ηελ Καηνρή 

ηνπ Δηαηξηθνύ Μεξηδίνπ 

Σα δηθαηψκαηα θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θαηνρή ελφο ή 

πεξηζζφηεξσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ δηαθξίλνληαη ζε πξνζσπηθά, ζε πεξηνπζηαθά θαη 

ζε δηθαηψκαηα κεηνςεθίαο. ε πξνζσπηθφ επίπεδν νη ππνρξεψζεηο ηνπ θάζε εηαίξνπ 

είλαη αξρηθά λα θαηαβάιεη ηελ εηαηξηθή εηζθνξά γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

κεξηδίνπ θαη κεηέπεηηα ηελ θαηαβνιή νπνηνδήπνηε πνζνχ επηβιεζεί κεηά απφ 

απφθαζε ηεο Γ γηα ζπκπιεξσκαηηθή εηζθνξά. Σα πξνζσπηθά δηθαηψκαηα ηνπ 

εηαίξνπ είλαη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ην δηθαίσκα 

ςήθνπ, ην δηθαίσκα εμφδνπ απφ ηελ εηαηξία, ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη 

εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο, ην δηθαίσκα κεηαβίβαζεο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ, ην 

δηθαίσκα γλψζεο ηεο πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, ην δηθαίσκα ζχγθιεζεο ηεο 

Γ, ην δηθαίσκα άξζεο αγσγήο θαηά ησλ δηαρεηξηζηψλ θαη ησλ απνθάζεσλ ηεο Γ. 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ αζθείηαη κε ηελ παξάζηαζε 

ηνπ εηαίξνπ ζηνλ ηφπν θαη ζηνλ ρξφλν πνπ ιακβάλεη ρψξα ε Γ, ηελ ιήςε ηνπ ιφγνπ 

γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηαηάμεσο θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ απφςεσλ ηνπ ζηα 

πξαθηηθά ηεο Γ. Σν δηθαίσκα ηεο ςήθνπ αζθείηαη θαηά ηελ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο 

ηεο Γ θαη ν θάζε εηαίξνο έρεη ηφζεο ςήθνπο φζα είλαη θαη ηα εηαηξηθά κεξίδηα πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ. Σν δηθαίσκα εμφδνπ απφ ηελ εηαηξία ελεξγνπνηείηαη ζηελ 

πεξίπησζε χπαξμεο ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. Σν δηθαίσκα απηφ κπνξεί λα πξνβιεθζεί ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε έμνδνο ηνπ εηαίξνπ. Σν δηθαίσκα 

κεηαβίβαζεο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ, ην δηθαίσκα δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο 

εηαηξίαο θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζχγθιεζεο ηεο Γ έρνπλ αλαιπζεί ιεπηνκεξψο ζηηο 

παξαπάλσ παξαγξάθνπο. Δδψ ζα γίλεη αλαθνξά ζην δηθαίσκα γλψζεο ηεο πνξείαο 

ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ φπνπ ν θάζε εηαίξνο κεηά απφ αίηεζε ηνπ πξέπεη λα 
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ελεκεξσζεί ή λα δηεπθνιπλζεί απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ζηελ ελεκέξσζε ηνπ γηα ηηο 

εηαηξηθέο ππνζέζεηο. Έηζη νη δηαρεηξηζηέο είλαη ππνρξεσκέλνη λα παξέρνπλ ηα βηβιία 

θαη ηα έγγξαθα ηεο εηαηξίαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν εηαίξν θαη λα ηνπ παξέρνπλ θάζε 

πιεξνθνξία. Σν δηθαίσκα απηφ είλαη αλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα θαη δελ κπνξεί λα 

αθαηξεζεί κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σα πεξηνπζηαθά δηθαηψκαηα ηνπ εηαίξνπ 

είλαη ην δηθαίσκα ζηα θέξδε θαη ην δηθαίσκα ζην πξντφλ εθθαζάξηζεο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ν θάζε εηαίξνο έρεη δηθαίσκα ζηα θαζαξά θέξδε ηεο εηαηξίαο πνπ 

απνκέλνπλ κεηά ηελ αθαίξεζε ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ θξαηήζεσλ γηα ηνλ 

ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ θαηά ηνλ ιφγν εηζθνξάο ηνπο ζηελ εηαηξία. Όζνλ 

αθνξά ην δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο κεηά ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη ην 

πέξαο ηεο εθθαζάξηζεο ν εηαίξνο έρεη δηθαίσκα ζην πξντφλ απηφ θαηά ηνλ ιφγν ηεο 

εηζθνξάο ηνπ. Σέινο ηα δηθαηψκαηα ηεο κεηνςεθίαο αζθνχληαη απφ νξηζκέλνπο 

εηαίξνπο νη νπνίνη εθπξνζσπνχλ ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

είλαη ην δηθαίσκα ζχγθιεζεο ηεο Γ ησλ εηαίξσλ ε νπνία ζα πξέπεη λα ζπγθιεζεί 

εληφο 20 εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη αλ 

απηφ δελ ζπκβεί ε κεηνςεθία ζπγθαιεί ηελ Γ απφ κφλε ηεο κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ην δηθαίσκα 

δηθαζηηθήο επίιπζεο ηεο ΔΠΔ κεηά ηελ απφθαζε ηνπιάρηζηνλ ελφο αξηζκνχ εηαίξσλ 

πνπ εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ θαη ηελ χπαξμε 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ θαη ηέινο ην δηθαίσκα αλάθιεζεο ησλ εθθαζαξηζηψλ κε απφθαζε 

ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε ηνπ 1/10 ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

  

2.3.5 Μεηαβίβαζε Δηαηξηθνύ Μεξηδίνπ 

Γηα ηελ κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ν λφκνο 3190/1955 θάλεη ιφγν ζηηο 

παξαγξάθνπο ησλ άξζξσλ 28 θαη 29. χκθσλα ινηπφλ κε ηηο παξαγξάθνπο απηέο νη 

δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ ην πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

θηλνχληαη νη κεηαβηβάζεηο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Ο λφκνο αλαθέξεη πσο νη 

κεηαβηβάζεηο ησλ κεξηδίσλ είλαη ειεχζεξεο εθηφο θαη αλ ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη 

αιιηψο. Απηφ απηφκαηα καο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα πσο είλαη ζηελ θξίζε ησλ 

εηαίξσλ ε ελδπλάκσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ή θεθαιαηνπρηθνχ ζηνηρείνπ ηεο εηαηξίαο. 
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Δάλ νη εηαίξνη ζέινπλ κηα πεξηζζφηεξν θεθαιαηνπρηθή εηαηξία ηφηε ζα επηηξέςνπλ 

κηα ειεχζεξε κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Δάλ ζέινπλ κηα πεξηζζφηεξν 

πξνζσπηθή εηαηξία ηφηε ζα ζπκπεξηιάβνπλ ζην θαηαζηαηηθφ δηαηάμεηο πνπ ζα 

πεξηνξίδνπλ θαη ζα ζέηνπλ δηθιείδεο αζθαιείαο ζηελ κεηαβίβαζε ηνπο. Οη 

πεξηνξηζκνί απηνί ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο εθηφο 

πεξίπησζεο ζαλάηνπ, απαγφξεπζε κεηαβίβαζεο ζε κε εηαίξνπο ή αθφκα θαη ε 

κεηαβίβαζε ζε θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν εηαίξν. πλήζσο φηαλ ππάξρεη κηα ηέηνηα 

ξήηξα, ζην θαηαζηαηηθφ αλαθέξεηαη πσο ε κεηαβίβαζε δελ κπνξεί λα γίλεη ζε κε 

εηαίξνπο θαη νη εηαίξνη ζα πξνηηκεζνχλ επίζεο φξνη ζχκθσλα κε ηελ θαιχηεξε 

πξνζθνξά φπσο επίζεο ε κεηαβίβαζε ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε πξφζσπν ην νπνίν 

εγθξίλεη ε Γ ησλ εηαίξσλ . Όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά, γηα ηελ κεηαβίβαζε ζα 

πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη σο ζθνπφ έρεη λα 

πξνζηαηεχζεη ηνλ εηαίξν απφ γξήγνξεο θαη απεξίζθεπηεο απνθάζεηο. ε πεξίπησζε 

πνπ δελ ζπληαρζεί ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ε κεηαβίβαζε ζεσξείηαη άθπξε. Σν 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ζα πξέπεη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν λα πεξηιακβάλεη ην 

νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηελ ηζαγέλεηα απηνχ πνπ απνθηά ην 

εηαηξηθφ κεξίδην, ηα αληίζηνηρα ζηνηρεία ηνπ πσιεηή, ηνλ αξηζκφ ησλ 

κεηαβηβαδνκέλσλ κεξηδίσλ θαη ηελ ηηκή πνπ ζπκθσλήζεθε. Μεηά απφ απηφ, κε 

απφθαζε ηεο Γ γίλεηαη κεηαηξνπή ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε 

κεηαβίβαζε ηνπ κεξηδίνπ ζεσξείηε φηη νινθιεξψζεθε κε ηελ ζρεηηθή θαηαρψξεζε 

ζην βηβιίν εηαίξσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο πξνζθνκηζηεί ην Φ.Δ.Κ ζην 

νπνίν δεκνζηεχηεθε ε ζρεηηθή πξάμε κεηαβίβαζεο. Πξηλ φκσο θαηαιήμνπλ ζην 

Πξσηνδηθείν νη εηαίξνη κεηαβαίλνπλ ζηε Γ.Ο.Τ. ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο θαη 

θαηαζέηνπλ αληίγξαθν ηεο ζρεηηθήο πξάμεο θαη ηε ζρεηηθή δήισζε ζε ηξία 

αληίγξαθα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνθχπηεη ππεξαμία ππνινγίδεηαη θαη 

θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ κεηαβηβάδνληα ηα εηαηξηθά κεξίδηα. 

ηε ζπλέρεηα ε ζεσξεζείζα απφ ηε Γ.Ο.Τ. πξάμε, ζεσξείηαη απφ ην Σακείν 

χληαμεο Ννκηθψλ θαη Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζην Δπηκειεηήξην 

γηα ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο βεβαίσζεο. Μεηά ηελ ελ ιφγσ δηαδηθαζία ε πξάμε απηή κε 

ηελ πεξίιεςε γηα ην Φ.Δ.Κ. πξνζθνκίδεηαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ γηα 

ηελ θαηαρψξεζε ηεο ζηα βηβιία ησλ εηαηξεηψλ φπνπ θαη θαηαηίζεηαη αληίγξαθν απηήο 

κε ηελ πεξίιεςή ηεο, ζεσξνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία θαη παξαιακβάλνληαη απφ ηνλ 
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δηαρεηξηζηή πξνθεηκέλνπ ζηε ζπλέρεηα λα ζηαιεί ε πεξίιεςε απηή ζην Φ.Δ.Κ. κε ην 

παξάβνιν πιένλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ κεηά ηνπ ζρεηηθνχ Σ.Α.Π.Δ.Σ γηα 

δεκνζίεπζε ζην Σεχρνο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ θαη Δ.Π.Δ., νπφηε χζηεξα απφ φιεο 

απηέο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ζην Φ.Δ.Κ. ε κεηαβίβαζε ησλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηεο εηαηξείαο νινθιεξψλεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα γίλεη θαη ε 

ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη κφιηο 

πξνζθνκηζζεί ην Φ.Δ.Κ., ζην νπνίν δεκνζηεχζεθε ε ζρεηηθή πξάμε κεηαβίβαζεο. Η 

κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ αθήλεη νπδέηεξνπο ηφζν ηελ εηαηξία φζν θαη 

ηνπο ηξίηνπο ή δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο. Με ηελ κεηαβίβαζε ησλ κεξηδίσλ αιιάδεη ε 

αλαινγία ησλ πνζνζηψλ θαη άξα ηεο δχλακεο ησλ εηαίξσλ ζε πεξίπησζε πνπ ηα 

κεξίδηα απηά κεηαβηβαζηνχλ ζε θάπνην εηαίξν αιιά θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ 

εηαίξσλ αλ κεηαβηβαζηνχλ ζε θάπνηνλ ηξίην. Η κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

πξέπεη λα γίλεηαη πάληα κε ζσζηή επηινγή ψζηε λα πξνθπιάζζεηαη ην ζπκθέξνλ ηεο 

εηαηξίαο. 

 

2.3.6 Καηάζρεζε Δηαηξηθνύ Μεξηδίνπ 

Σν εηαηξηθφ κεξίδην δελ απνηειεί πξάγκα νχηε απαίηεζε έλαληη ηεο εηαηξίαο αιιά έλα 

ηδηφξξπζκν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν θαη ζαλ ηέηνην αληηκεησπίδεηαη. Απφ λνκηθήο 

ζθνπηάο εκπίπηεη ζην άξζξν 1022 ηνπ Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη έηζη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα αιιά θαη ηνπ λφκνπ 3190/1955 κπνξεί λα 

θαηαζρεζεί. Η θαηάζρεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ γίλεηαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ147. χκθσλα κε ηελ δεχηεξε παξάγξαθν 

147 Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 30 ηνπ λφκνπ 3190/1955.53 ηνπ λφκνπ 3190/1955 ε 

θαηάζρεζε ζα γίλεη αθφκα θαη αλ θάηη ηέηνην αληηηίζεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Μεηά ηελ θαηάζρεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ απηφ κπνξεί λα 

εθπνηεζεί είηε κέζσ πιεηζηεξηαζκνχ είηε κε απεπζείαο κεηαβίβαζε ζε θάπνηνλ 

εηαίξν. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κπνξεί λα κεηαβηβαζηεί ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο 

αλάινγα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο. Η αμία ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ δελ είλαη ε 

νλνκαζηηθή αιιά ε πξαγκαηηθή θαη ην ηίκεκα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ κπνξεί λα είλαη 
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κεγαιχηεξν ή κηθξφηεξν ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο αλάινγα κε ηελ απνηίκεζε θαη ηνλ 

ηξφπν δηάζεζεο ηνπ. Οη ζπλέπεηεο ηεο θαηάζρεζεο ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ είλαη ίδηεο 

κε απηέο ηεο απιήο κεηαβίβαζεο θαη απηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 31 ηνπ λφκνπ 

πεξί ΔΠΔ. Αλ δειαδή ηα εηαηξηθά κεξίδηα πεξηέιζνπλ ζε εηαίξν απμάλεη αλαιφγσο ν 

αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ θαηέρεη ελψ εάλ πεξηέιζνπλ ζε ηξίην πνπ δελ 

κεηείρε ζηελ εηαηξία κέρξη ηψξα, απηφο απνθηά ηελ εηαηξηθή ηδηφηεηα θαη 

δεκηνπξγείηαη ππέξ απηνχ λέα κεξίδα ζπκκεηνρήο. Όζνλ αθνξά ηνλ εηαίξν απφ ηνλ 

νπνίν θαηάζρνληαη ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηφηε απηφο είηε ράλεη ηελ εηαηξηθή ηνπ 

ηδηφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ θαηαζρεζνχλ φια ηνπ ηα εηαηξηθά κεξίδηα, είηε κεηψλεηαη 

ε εηαηξηθή ηνπ κεξίδα. 

 

2.3.7 Δίζνδνο Δηαίξνπ ζε ΔΠΔ 

Η είζνδνο ηνπ εηαίξνπ ζηελ ΔΠΔ γίλεηαη κε ηελ απφθηεζε ηνπιάρηζηνλ ελφο 

εταιρικού μεριδίου. Η απόκτηςη αυτή μπορεί να γίνει είτε πρωτότυπα είτε 

παξαγσγηθά. Πξσηφηππε θηήζε λνείηαη φηαλ απνθηηέηαη ην κεξίδην θαηά ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο ή θαηά ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ελψ παξάγσγε 

θηήζε λνείηαη φηαλ ην κεξίδην απνθηηέηαη κε πξάμε κεηαβίβαζεο. Σν εηζθεξφκελν 

θεθάιαην γηα ηελ είζνδν ηνπ εηαίξνπ κπνξεί λα είλαη ζε κεηξεηά ή ζε είδνο. Αθνχ 

γίλεη ε εηζθνξά ηνπ θεθαιαίνπ κε θαηαβνιή ηνπ πνζνχ, ηα ζηνηρεία ηνπ εηαίξνπ 

αλαγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ είλαη 

ην νλνκαηεπψλπκν, ε θαηνηθία, ε ηζαγέλεηα, ν αξηζκφο ηαπηφηεηαο θαη ν ΑΦΜ, ελψ 

αλ πξφθεηηαη γηα εηαίξν πνπ είλαη λνκηθφ πξφζσπν, ζην θαηαζηαηηθφ πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη ε πιήξεο επσλπκία, ν ΑΦΜ θαη ε έδξα ηνπ. Όζνλ αθνξά ηελ αλαγξαθή 

ηνπ παηξψλπκνπ θαη ηελ εκεξνκελία γέλλεζεο, ζα πξέπεη λα γίλεηαη γηα ηελ 

αζθαιέζηεξε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπκβαιινκέλνπ εηαίξνπ θαη γηα ηελ 

δηαπίζησζε ηεο δηθαηνπξαθηηθήο ηθαλφηεηαο απηνχ. Μεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζηαδίνπ απηνχ ε είζνδνο ηνπ εηαίξνπ ή ησλ εηαίξσλ ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 θαη έπεηηα θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ. Με 

ην πέξαο ηνπ ηειηθνχ ζηαδίνπ ην πξφζσπν απνθηά ηελ εηαηξηθή ηδηφηεηα θαη πιένλ 

δξα σο κέινο κηαο εηαηξίαο πνπ έρεη ζηφρν ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 
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2.3.8 Δλεκέξσζε Δηαίξσλ 

Κάζε εηαίξνο πξέπεη θαη κπνξεί λα έρεη πιήξε θαη ζαθή ελεκέξσζε γηα ηελ εμέιημε 

ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ. ην άξζξν 34 αλαθέξεηαη πσο ν θάζε εηαίξνο δηθαηνχηαη 

λα ιάβεη γλψζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαηά ην πξψην δεθαήκεξν απφ ηελ ιήμε 

θάζε ηξηκήλνπ απηνπξνζψπσο ή κέζσ αληηπξνζψπνπ. Σν ρξνληθφ πεξηζψξην είλαη 

θπζηθά ελδεηθηηθφ θαη αλαθέξεηαη γηαηί ζπλήζσο ζε εθείλν ην δηάζηεκα ε εηαηξία 

έρεη πεξαηψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζε ζέκαηα ΦΠΑ, κηζζνδνζίαο, ΚΒ, θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο θ.α. θαη ε πιεξνθφξεζε είλαη νξζφηεξε θαη αθξηβέζηεξε. Σν δηθαίσκα 

πιεξνθφξεζεο θάζε εηαίξνπ είλαη πξνυπφζεζε θαη εγγχεζε γηα ηελ ιήςε ζσζηψλ 

απνθάζεσλ αιιά θαη ηελ άζθεζε ειέγρνπ γηαηί ζε πεξίπησζε πνπ εηαίξνο δελ είλαη 

θαη δηαρεηξηζηήο ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ 

επζχλε ηεο εηαηξίαο γηαηί παξφιν ηνλ δηαρσξηζκφ ησλ επζπλψλ κεηαμχ εηαίξνπ θαη 

εηαηξίαο, επηδξά ζηελ πεξηνπζηαθή αμία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ θαη ζηα 

πεξηνπζηαθά ηνπ δηθαηψκαηα. Υσξίο ηελ ζσζηή ελεκέξσζε πνπ απνηειεί θαη πξψηε 

χιε γηα ηελ ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ ν εηαίξνο δελ είλαη ζε ζέζε λα ζρεκαηίζεη δηθή 

ηνπ γλψκε γηα ηελ ιήςε κηαο απφθαζεο πνπ θξίλεη ην κέιινλ ηεο εηαηξίαο αιιά θαη 

ην δηθφ ηνπ. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 είλαη αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ θαη δελ 

θαηαξγνχληαη θαηαζηαηηθά, αιιά νχηε κπνξεί ν δηαρεηξηζηήο λα ηνπ αξλεζεί ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεηήζεθαλ. Γη απηφ ην ζέκα έρνπλ 

εηπσζεί πνιιά θαη έρεη γίλεη πεδίν ζεκαληηθψλ αληηδξάζεσλ. Οη ππνζηεξηθηέο ηνπ 

άξζξνπ πηζηεχνπλ πσο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα θάζε εηαίξνπ φληαο θνκκάηη ηεο 

εηαηξίαο λα γλσξίδεη ηηο εηαηξηθέο ππνζέζεηο θαη ηελ εμέιημε απηψλ. 

Απφ ηελ άιιε πνιινί ππνζηεξίδνπλ πσο κπνξεί λα γίλεη θαηάρξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο απφ θαθφβνπια πξφζσπα θαη επηζεκαίλνπλ ηελ πεξίπησζε εθείλε θαηά 

ηελ νπνία ν εηαίξνο δξα αληαγσληζηηθά θαη φρη ππέξ ηεο εηαηξίαο. Ο εληνπηζκφο ελφο 

ηέηνηνπ εηαίξνπ είλαη πνιχ δχζθνινο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξίαο. Παξφια απηά ε πιεξνθφξεζε θαη ε 

ελεκέξσζε είλαη πνιχ ζεκαληηθά ζηνηρεία γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο 

θαη θάζε εηαίξνο ζα πξέπεη λα δξα θαιφπηζηα θαη κε ζθνπφ ην ζπκθέξνλ ηεο 
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εηαηξίαο. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3190/1955 πνπ 

αθνξνχλ ηελ απαγφξεπζε αληαγσληζκνχ γηα ηνπο δηαρεηξηζηέο ηζρχεη θαη γηα ηνπο 

εηαίξνπο. 

2.3.9 πκκέηνρε Δηαίξνπ ζηα Κέξδε 

Η ΔΠΔ απφ ηνλ λφκν ζεσξείηαη εκπνξηθή εηαηξία αλεμαξηήησο αληηθεηκέλνπ 

δξαζηεξηφηεηαο. Απηφ ζεκαίλεη πσο απηνζθνπφο είλαη ε επίηεπμε θέξδνπο. Ωζηφζν 

απηφ δελ είλαη πάληα δπλαηφλ ηδηαίηεξα θαηά ηα πξψηα ρξφληα ιεηηνπξγίαο ηεο 

εηαηξίαο. Η επίηεπμε θέξδνπο είλαη απνηέιεζκα πνιιψλ παξαγφλησλ κε θπξηφηεξν 

απηφλ ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ απνηειεί θαη ηνλ θηλεηήξην κνριφ κηαο 

ΔΠΔ. Όηαλ ινηπφλ πξνθχπηεη θέξδνο απηφ ζα πξέπεη λα δηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο 

ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο αλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη δηαθνξεηηθά. 

Σν θαζαξφ θέξδνο πξνθχπηεη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ θφξνπ θαη 

δηαλέκεηαη ππνρξεσηηθά ζηνπο εηαίξνπο εάλ δελ ππάξρεη θάπνηα ζρεηηθή δηάηαμε ζην 

θαηαζηαηηθνχ. Απφ λνκηθήο πιεπξάο ην κφλν πνπ πξέπεη λα γίλεη είλαη λα 

παξαθξαηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 1/20 απφ ηα θαζαξά θέξδε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ 

ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ μεπεξλά ην 1/3 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Πέξαλ φκσο ηνπ ηαθηηθνχ απνζεκαηηθνχ ζην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα εκπεξηέρεηαη δηάηαμε γηα ην ζρεκαηηζκφ έθηαθηνπ απνζεκαηηθνχ ή 

δηαλνκή ελφο πνζνζηνχ ζηνπο εξγαδνκέλνπο. Γηα λα γίλνπλ φκσο φια απηά ζα πξέπεη 

ε Γ ησλ εηαίξσλ λα εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηελ δηάζεζε ησλ 

θεξδψλ. Με ηελ νινθιήξσζε θαη ηεο έγθξηζεο ηα θέξδε δηαλέκνληαη ζχκθσλα κε ην 

θαηαζηαηηθφ θαη αλ δελ ππάξρεη ζρεηηθή δηάηαμε, ζηνπο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο κεηά ηελ παξαθξάηεζε γηα ηελ δεκηνπξγία ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ. Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαλνκή γίλεηαη ζηνπο εηαίξνπο 

εθείλνπο πνπ είλαη γξακκέλνη ζην βηβιίν ησλ εηαίξσλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 

θιεηζίκαηνο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

 

2.3.10 πκπιεξσκαηηθέο Δηζθνξέο 
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Η ζπκκεηνρή ελφο εηαίξνπ ζε ΔΠΔ ηνλ βαξχλεη κε θάπνηεο ππνρξεψζεηο. Μέζα ζηηο 

ππνρξεψζεηο απηέο είλαη θαη ε θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο εάλ απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην γηα ηελ επηβίσζε ηεο εηαηξίαο. Η ππνρξέσζε γηα ηελ θαηαβνιή 

ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο γελλάηαη φηαλ ζπληξέρνπλ νη ηξείο εμήο ιφγνη.: ξήηξα 

ζην θαηαζηαηηθφ, δεκία βεβαησκέλε ζηνλ ηζνινγηζκφ θαη απφθαζε ηεο Γ γηα 

ελεξγνπνίεζε ηεο ξήηξαο149. Η Γ επηβάιινληαο ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο, 

ππνρξενχηαη λα ηεξήζεη ην λφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο εηζθνξέο 

δελ απνηεινχλ δάλεην πξνο ηελ εηαηξία θαη άξα δελ επηζηξέθνληαη ζε απηνχο φηαλ ε 

εηαηξία θαηαγξάςεη θέξδε, ηνπιάρηζηνλ κε ηελ κνξθή απφζβεζεο δαλείνπ. Μπνξεί 

φκσο αξγφηεξα νη εηαίξνη λα απνθαζίζνπλ ηελ επηζηξνθή ηνπ πνζνχ ηεο 

ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο ρσξίο πάληα λα ζίγεηαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ην 

ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ. Η επηζηξνθή κπνξεί λα γίλεη απφ ζπζζσξεπκέλα θέξδε ή 

ηαθηηθά απνζεκαηηθά. 

Η θαηαβνιή γίλεηαη γηα απνθχγεη ε εηαηξία ηελ πηψρεπζε, λα εληζρπζεί ε 

ηακηαθή θαη νηθνλνκηθή ηεο ζέζε θαη γηα λα απμήζεη ην θχξνο ηεο. Η θαηαβνιή 

γίλεηαη απφ ηνπο εηαίξνπο ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπο εάλ ην 

θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη αιιηψο ψζηε λα κελ αιιάμεη ε αλαινγία ησλ εηαίξσλ. ε 

πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηνο εηαίξνο δελ έρεη ηελ νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα 

ζπκκεηέρεη ζηελ θαηαβνιή ζπκπιεξσκαηηθήο εηζθνξάο ηφηε ελεξγνπνηνχληαη νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λφκνπ 3190/1955. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ 

άξζξνπ απηνχ, φπνηνο εηαίξνο δελ θαηαβάιιεη ην πνζφ ηεο εηζθνξάο κέρξη ηελ 

εκεξνκελία πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ Γ ηφηε κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο απνθιείεη ηνλ εηαίξν απφ ηελ 

εηαηξία θαη εθπνηεί ην εηαηξηθφ ηνπ κεξίδην. Η εκεξνκελία θαηαβνιήο ηεο εηζθνξάο 

αλάγεηαη ζε έλα κήλα απφ ηελ επίδνζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη φηαλ θάπνηνο εηαίξνο δελ θαηαβάιιεη ηελ 

εηζθνξά είλαη ν δηαρεηξηζηήο ή θάπνηνο εηαίξνο λα θάλεη αίηεζε ζην Πξσηνδηθείνπ 

γηα απνθιεηζκφ ηνπ εηαίξνπ. Αθνχ ν Πξφεδξνο ηνπ Πξσηνδηθείνπ ιάβεη γλψζε ησλ 

γεγνλφησλ εθδίδεη ηελ απφθαζε δηαπιαζηηθνχ ραξαθηήξα γηα απνθιεηζκφ ηνπ 

εηαίξνπ θαη εθπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ. Η εθπνίεζε ελεξγείηαη απφ ηελ εηαηξία 

γηα ινγαξηαζκφ ηνπ απνθιεηφκελνπ εηαίξνπ θαη δηελεξγείηαη , κεηά ηελ πάξνδν δέθα 
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εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζηνλ εηαίξν ηεο απφθαζεο κε ηελ νπνία απνθιείεηαη 

απφ ηελ εηαηξία θαη δηαηάζζεηαη ε εθπνίεζε ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ. Ο εηαίξνο 

σζηφζν λα καηαηψζεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ απνθιεηζκνχ θαη ηεο εθπνίεζεο 

θαηαβάιινληαο ην πνζφ ηεο εηζθνξάο ηνπ κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία 

εθπνίεζεο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ηνπ. Δάλ δελ ην πξάμεη μεθηλά ε δηαδηθαζία 

πιεηζηεξηαζκνχ κε ηελ ζπκκεηνρή ηφζν ησλ εηαίξσλ φζν θαη ηξίησλ. Δάλ ε εθπνίεζε 

δελ θαιχςεη ηελ εηζθνξά ηφηε ε ππνρξέσζε ζπλερίδεη λα βαξαίλεη ηνλ εηαίξν. ε 

αληίζεηε πεξίπησζε ην φθεινο κέλεη ζηνλ εηαίξν. 

 

2.3.11 Απνθιεηζκόο θαη Έμνδνο Δηαίξνπ 

Η έμνδνο εηαίξνπ ζε κηα ΔΠΔ είλαη πνιχ ιεπηή θαη δχζθνιε ππφζεζε γηα πνιινχο 

ιφγνπο κε θπξηφηεξν απηφλ ηεο ιχζεο ηεο εηαηξίαο. Οη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

πνπ αλαθέξνληαη ζην γεγνλφο απηφ ζα πξέπεη αξρηθά λα ππάξρνπλ θαη έπεηηα λα είλαη 

πνιχ πξνζεθηηθέο. Ο λφκνο επηηξέπεη ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ εηαηξία κφλν γηα 

ζπνπδαίν ιφγν θαη κεηά απφ ζρεηηθή απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. Άξα ινηπφλ θαη ζ΄ απηή ηελ πεξίπησζε 

παξαηεξείηαη ε δηάζεζε ηνπ λνκνζέηε λα αθήζεη ζηνπο εηαίξνπο ηελ επηινγή ηνπ 

ζηνηρείνπ ( πξνζσπηθφ-θεθαιαηνπρηθφ) πνπ ζα επηθξαηήζεη. Σν θαηαζηαηηθφ κε ηηο 

δηαηάμεηο είλαη πιένλ ην κφλν αξκφδην λα δηεπθνιχλεη ή λα δπζθνιέςεη ηελ έμνδν ηνπ 

εηαίξνπ. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα απνρσξήζεη έλαο εηαίξνο είλαη πνιινί 

αιιά νη ηξφπνη δχν. Ο πξψηνο ηξφπνο είλαη κε κεηαβίβαζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ θαη ν δεχηεξνο ζπκθσλία εμφδνπ κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. ηελ πξψηε 

πεξίπησζε ηελ αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο αλαιακβάλεη λα ηελ θαιχςεη ν απνθηψλ 

ηα κεξίδηα ελψ ζηελ δεχηεξε ε εηαηξία. Σν πνζφ γηα ηελ θαηαβνιή ηεο αμίαο ησλ 

κεξηδίσλ ε εηαηξία ην αθαηξεί είηε απφ ηα απνζεκαηηθά ηεο είηε απφ κείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Καη ζηηο δπν πεξηπηψζεηο επέξρεηαη κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη απηφ είλαη ην άθξσο επηθίλδπλν γηα ηελ εηαηξία. ε πεξίπησζε δειαδή 

πνπ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ νδεγήζεη θάησ απφ ην ειάρηζην επηηξεπηφ φξην ησλ 

4500 € ηφηε ε εηαηξία είλαη αλαγθαζκέλε είηε λα πξνβεί ζε ηζφπνζε αχμεζε είηε λα 
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ιπζεί. Όζνλ αθνξά ηελ χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ απηνί κπνξνχλ ρσξηζηνχλ ζε 

αληηθεηκεληθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο. ηελ πξψηνη θαηεγνξία αλήθνπλ ιφγνη φπσο κε 

απνδνηηθφηεηα ηεο εηαηξίαο, αδπλακία  ζπλερηδφκελε εθκεηάιιεπζε ηεο κεηνςεθίαο, 

κε ζχγθιεζε ηεο Γ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ελεκέξσζε ησλ εηαίξσλ γηα 

ηελ εμέιημε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ, θ.α. 

Τπνθεηκεληθνί ιφγνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε κε άζθεζε ησλ εηαηξηθψλ 

θαζεθφλησλ ιφγσ καθξάο αζζέλεηαο ή αδπλακίαο παξαθνινχζεζεο ησλ εηαηξηθψλ 

δξψκελσλ ιφγσ δηακνλήο ζε άιιε ρψξα θ.α. Γηα λα γίλεη φκσο απνδεθηή ε έμνδνο 

ηνπ εηαίξνπ ζα πξέπεη λα θάλεη ζρεηηθή αίηεζε ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν θαη αθνχ 

ζπλεθηηκεζνχλ φια ηα γεγνλφηα κπνξεί λα απνθαζηζηεί ε έμνδνο ηνπ εηαίξνπ. Πέξαλ 

φκσο ηεο νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο απφ ηελ εηαηξία ππάξρεη θαη ν απνθιεηζκφο ηνπ 

εηαίξνπ. Απνθιεηζκφο εηαίξνπ επέξρεηαη κε ηελ χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ. πνπδαίνο 

ιφγνο δελ ελλνείηαη κφλν απηφο πνπ επηθέξεη νηθνλνκηθή δεκία γηα ηελ εηαηξία αιιά 

θαη απηφο πνπ δηαηαξάζζεη ηηο ζρέζεηο ησλ εηαίξσλ. Δδψ φκσο θξχβεηαη έλα 

επηθίλδπλν ζεκείν γηαηί κπνξεί νη εηαίξνη λα ζπλσκνηήζνπλ ελαληίνλ ελφο θαη κε ηελ 

δηθαηνινγία χπαξμεο ζπνπδαίνπ ιφγνπ λα ηνλ απνθιείζνπλ απφ ηελ εηαηξία θαη άξα 

απφ ηα θέξδε. 

Η απφθαζε γηα απνθιεηζκφ ηνπ εηαίξνπ ιακβάλεηαη απφ ηελ Γ θαη κεηά απφ 

ζρεηηθή αίηεζε πνπ θαηαηίζεηαη ζην Πξσηνδηθείν κε επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ ή ησλ 

εηαίξσλ ν Γηθαζηήο ζπλεθηηκψληαο φια ηα ζηνηρεία ιακβάλεη ηελ απφθαζε, ε νπνία 

έρεη ηειεζίδηθν ραξαθηήξα. Σν βάξνο ηεο απνδείμεσο ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπο ην έρνπλ 

νη δηαρεηξηζηέο ή νη εηαίξνη αλάινγα κε ην πνηνο έθαλε ηελ αίηεζε. πνπδαίνο ιφγνο 

εδψ ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ιφγσ ηεο εηαηξηθήο ηνπ 

ηδηφηεηαο, ε αληαγσληζηηθή ζπκπεξηθνξά, ε θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο θ.α. Σέινο 

ε δηαδηθαζία απνθιεηζκνχ ή εμφδνπ νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ζηνλ 

εμεξρφκελν εηαίξν ηεο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ ηνπ κεξηδίσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΟΡΓΑΝΧΗ ΔΠΔ 
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Με ηνλ φξν νξγάλσζε ελλννχκε ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηεο ΔΠΔ φπσο απηή 

απνηππψλεηαη ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο. Η θάζε εηαηξία αλεμάξηεηα απφ ην κέγεζνο 

θαη ηελ εηαηξηθή κνξθή, είλαη αλαγθαζκέλε λα ηεξεί νξηζκέλα βηβιία ψζηε λα είλαη 

εχθνιν ηφζν γη‘ ηνλ εζσηεξηθφ φζν θαη ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν απηήο απφ ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξνκέλνπο. Έηζη κηα ΔΠΔ είλαη αλαγθαζκέλε απφ ην λφκν λα ηεξεί ινγηζηηθά 

βηβιία θαη βηβιία δηαρείξηζεο. Όια απηά πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελεκεξσκέλα θαη 

λα απεηθνλίδνπλ επαθξηβψο θαη αιεζψο φια ηα ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο, ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή. Δπίζεο πξέπεη λα είλαη ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη άκεζα 

πξνζβάζηκα ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. 

 

3.1 Γηνίθεζε 

Η δηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο γίλεηαη ζπιινγηθά απφ φινπο ηνπο 

εηαίξνπο θαη ην θνξπθαίν φξγαλν είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε. Μηα Γεληθή πλέιεπζε 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη εηαίξνη θαη απνθαζίδνπλ πιεηνςεθηθά, ηφζν 

αξηζκεηηθά φζν θαη πνζνζηηαία. Η ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο δηέπεηαη απφ ηνλ λ. 

3190/1955 αλαγθαζηηθά θαη έπεηηα απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. Σν θαηαζηαηηθφ είλαη ν 

νδεγφο θαη ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ηεο εηαηξίαο. 

3.2 Καηαζηαηηθό 

Σν θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ φπσο θαη θάζε άιιεο εηαηξίαο είλαη ν νδεγφο ηεο. ην 

θαηαζηαηηθφ, πεξηέρνληαη φια εθείλα ηα ξπζκηζηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο, φπσο ε επσλπκία , ην αληηθείκελν εξγαζηψλ, 

ην θεθάιαην, ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ, ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο θαη νξγάλσζεο, 

ηνλ ηξφπν δηαλνκήο ησλ θεξδψλ , ηηο πξνυπνζέζεηο ιχζεηο θαη εθθαζάξηζεο θιπ. Η 

θαηάξηηζε θαηαζηαηηθνχ ε πξνζθφκηζε ηνπ ζην πξσηνδηθείν πξνο θαηαρψξεζε, ε 

δεκνζίεπζε ηνπ θαζψο θαη ε δεκνζίεπζε θάζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ είλαη απαξαίηεηε 

γηα ηελ έλλνκε απφθηεζε θαη δηαηήξεζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο. 
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ηηο ΔΠΔ ην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πεξηέρεη νπνηνλδήπνηε φξν ζειήζνπλ νη 

ζπληάθηεο ηνπ, ρσξίο λα κεηψλνπλ ή λα θαηαξγνχλ ηηο ξεηέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

3190/1955 πνπ είλαη αλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα. Μπνξνχλ γηα παξάδεηγκα λα 

δειψζνπλ θεθάιαην 5.000 € γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΔΠΔ δελ κπνξνχλ φκσο 4.000 € γηαηί 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ 3190/1955 φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ 

παξ. 2α ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ Α΄ 89/19-5-2008) θαη ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 17 ηνπ ηδίνπ λφκνπ ηζρχεη απφ 19/5/2008 θαη κεηά. 

 

 

3.3 Γεληθή πλέιεπζε 

 

Η Γεληθή πλέιεπζε είλαη ην θνξπθαίν φξγαλν ηεο ΔΠΔ θαη είλαη επηθνξηηζκέλε κε 

ηελ ιήςε θάζε είδνπο απφθαζεο. Απφθαζε ε νπνία δελ έρεη ηελ ζπγθαηάζεζε ηεο Γ 

ζεσξείηαη άθπξε. Η Γ θαιείηε είηε θαηαζηαηηθά κηα θνξά ηνλ ρξφλν εληφο ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο είηε έθηαθηα, απφ ηνπο εηαίξνπο, ηνπο 

δηαρεηξηζηέο ή θάπνηνλ εηαίξν κεηά απφ άδεηα ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ, γηα 

ζπνπδαίν ιφγν. Ο ηφπνο ζχγθιεζεο ηεο Γ κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε εάλ ην 

θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη θάπνηνλ ζπγθεθξηκέλν. πλήζσο ν ηφπνο είλαη ηα γξαθεία ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη νη εηαίξνη πξέπεη λα ιάβνπλ εηδνπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 8 κέξεο 

πξηλ ηελ δηεμαγσγή ηεο. Γηα λα γίλεη ε Γ θαη νη απνθάζεηο λα είλαη έγθπξεο ζα 

πξέπεη λα παξίζηαληαη φινη νη εηαίξνη, φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ αξθεί ε πιεηνςεθία 

θαη‘ αξηζκφ θαη θαη‘ εηαηξηθά κεξίδηα11. Οη απνθάζεηο ηεο Γ βαξχλνπλ θαη 

ππνρξεψλνπλ ζηελ ηήξεζή ηνπο θαη ηνπο απφληεο εηαίξνπο. Γηθαίσκα ςήθνπ έρνπλ 

φινη εηαίξνη θαη νη ςήθνη ηνπο ηζνδπλακνχλ κε ηνλ αξηζκφ ησλ κεξηδίσλ πνπ 

θαηέρνπλ. 

 

3.4 Αξκνδηόηεηεο Γεληθήο πλέιεπζεο 
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Οη αξκνδηφηεηεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο δηέπνληαη απφ ην άξζξν 14 ηνπ λ. 

3190/1955 θαη ζχκθσλα κε απηφ ε Γ είλαη αξκφδηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ φπσο 

ε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ν δηνξηζκφο, ε αλάθιεζε ή ε απαιιαγή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ απφ ηηο επζχλεο πνπ απηνί θέξνπλ θαηά ηελ πεξίνδν ελάζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, ε έγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ε έγεξζε αγσγήο θαηά 

ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο ή ησλ εηαίξσλ γηα αμηψζεηο ηεο εηαηξίαο γηα απνδεκίσζε, 

πνπ απνξξένπλ απφ πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ην ζηάδην ίδξπζεο 

ηεο εηαηξίαο, ε απφθαζε γηα παξάηαζε δηάξθεηαο ηεο δσήο ή δηάιπζεο ηεο εηαηξίαο, ε 

απφθαζε γηα ζπγρψλεπζε θαη ν δηνξηζκφο ή αλάθιεζε εθθαζαξηζηψλ θαηά ην ζηάδην 

ιχζεο θαη εθθαζάξηζεο. Σέινο ε Γεληθή πλέιεπζε κπνξεί λα ζπλεδξηάδεη θαη λα 

απνθαίλεηαη γηα θάζε είδνπο πεξίπησζε πνπ ρξήδεη ιχζεσο. 

3.5 Λήςε Απνθάζεσλ Γ 

 

Η Γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα γηα ηελ ιήςε απνθάζεσλ. ε απηή 

ζπκκεηέρνπλ αλεμαηξέησο φινη νη εηαίξνη θαη απνθαζίδνπλ πιεηνςεθηθά ηφζν θαη‘ 

αξηζκφ φζν θαη θαη‘ αξηζκφ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Απηφ ζεκαίλεη πσο γηα ηελ ιήςε 

απφθαζεο δελ αξθεί κφλν ε ςήθηζή ηεο απφ ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ ησλ εηαίξσλ 

αιιά απαηηεί νη εηαίξνη απηνί λα εθπξνζσπνχλ θαη ην πάλσ ηνπ 50% ησλ εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ θαη ην αληίζηξνθν. ηελ πεξίπησζε πνπ ε απφθαζε ηεο Γ αθνξά ηελ 

απαιιαγή ε ηελ έγεξζε αγσγήο ελαληίνλ θάπνηνπ εηαίξνπ, ν εηαίξνο απηφο δελ έρεη 

ην δηθαίσκα ςήθνπ. Η απφθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο πνπ έρεη παξζεί ζχκθσλα κε 

ηελ αξρή ηεο δηπιήο πιεηνςεθίαο είλαη έγθπξε, φκσο κπνξεί λα ακθηζβεηεζεί απφ 

θάπνηνλ εηαίξν ή δηαρεηξηζηή, ν νπνίνο κπνξεί λα πξνζθχγεη ζην Πξσηνδηθείν ηεο 

έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη λα απνδείμεη φηη ε απφθαζε πάξζεθε θαηά παξάβαζε ηνπ 

λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθφ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΠΔ 

 

Η δηαρείξηζε ηεο ΔΠΔ γίλεηαη απφ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ εάλ ην θαηαζηαηηθφ δελ 

νξίδεη θάηη άιιν. ε κεγάιεο ΔΠΔ φπνπ ν αξηζκφο ησλ εηαίξσλ είλαη κεγάινο ε 

δηαρείξηζε δίλεηαη ζε έλαλ ή θαη παξαπάλσ εηαίξνπο. Όκσο αθφκα πην ζχλεζεο είλαη 

ε δηαρείξηζε λα δίλεηαη ζε θάπνηνλ ηξίην. Ο αξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηψλ δελ είλαη 

πεξηνξηζηηθφο, έηζη κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο. Ο δηαρεηξηζηήο ζε κηα 

ΔΠΔ δελ είλαη ηίπνηα άιιν απφ έλα εθηειεζηηθφ φξγαλν. Κχξην κέιεκα ηνπ είλαη λα 

θέξλεη εηο πέξαο ηηο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη λα δξα πάληνηε πξνο 

φθεινο ηεο εηαηξίαο. Δίλαη ν θχξηνο ππεχζπλνο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

θαη βαξχλεηαη κε ηελ δηαξθή παξαθνινχζεζε ησλ. 

4.1 Γηνξηζκόο Γηαρεηξηζηώλ θαη Θεηεία Απηώλ 

Ο δηνξηζκφο ησλ δηαρεηξηζηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 ηνπ λ. 3190/1955 γίλεηαη είηε 

θαηαζηαηηθά ή κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. χκθσλα κε ηελ δεχηεξε 

παξάγξαθν ηνπ ίδηνπ άξζξνπ εάλ ε δηαρείξηζε έρεη αλαηεζεί ζε πεξηζζφηεξνπο απφ 

έλαο δηαρεηξηζηή, ηφηε απηνί δξνπλ ζπιινγηθά θαη ιακβάλνπλ απνθάζεηο  

πιεηνςεθηθά. ε πεξίπησζε πνπ ε ιήςε κηαο απφθαζεο είλαη απιή θαη δελ δχλαηαη 

λα ζπγθεληξσζνχλ φινη νη δηαρεηξηζηέο, ηφηε ε απφθαζε παίξλεηαη απφ ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηή αξθεί λα κελ ελαληηψλεηαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. 

Γηαρεηξηζηήο ΔΠΔ κπνξεί λα γίλεη νπνηνζδήπνηε εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηζρχνπλ θαη γηα ηνπο εηαίξνπο. Η ζεηεία ησλ δηαρεηξηζηψλ δελ πεξηνξίδεηαη ρξνληθά 

θαη έηζη κπνξεί λα είλαη απφ κία κέξα εψο θάπνηα ρξφληα αλάινγα κε ην θαηαζηαηηθφ. 

Ο δηνξηζκφο θαη ε ζεηεία ησλ δηαρεηξηζηψλ ππνβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηηο 

δηαηππψζεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3190/1955. Γηαρεηξηζηήο ζε ΔΠΔ κπνξεί λα γίλεη 

θάζε θπζηθφ πξφζσπν εθηφο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο 

ηνπ Κψδηθα πεξί θαηαζηάζεσο δεκνζίσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ θαζψο θαη 

θαζεγεηψλ αλψηαησλ ζρνιψλ. 
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4.2 Δμνπζία Γηαρεηξηζηώλ 

Οη δηαρεηξηζηέο απφ ηελ ζηηγκή πνπ αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα είλαη ππνθείκελνη ζηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3190/1955 θαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξίαο. Ο δηαρεηξηζηήο ή νη 

δηαρεηξηζηέο πνπ δηνξίδνληαη απφ ηελ γεληθή ζπλέιεπζε, είλαη ππεχζπλνη γηα 

νπνηαδήπνηε λφκηκε πξάμε θαζψο εθπξνζσπνχλ θαη δξνπλ γηα ινγαξηαζκφ ηεο. Κάζε 

πξάμε ηνπο πνπ θαιχπηεη ην ζθνπφ ηεο εηαηξίαο βαξαίλεη απηή ελψ θάζε πξάμε ε 

νπνία είλαη εθηφο ζθνπνχ θαη απνδεηρηεί πσο ν ηξίηνο γλψξηδε γη‘ απηφ βαξαίλεη ηνλ 

δηαρεηξηζηή. Οη εμνπζίεο ησλ δηαρεηξηζηψλ απμήζεθαλ κε ην Π.Γ 419/1986 πνπ 

πξνζάξκνζε ηελ παξάγξαθν 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 9 ηεο πξψηεο θνηλνηηθήο νδεγίαο 

ελαξκφληζεο ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ ησλ Κξαηψλ κειψλ. Σέινο ην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα νξίδεη πσο γηα ηελ δηεθπεξαίσζε θάπνησλ ππνζέζεσλ λα απνθιείνληαη νη 

δηαρεηξηζηέο φπσο γηα παξάδεηγκα ζε πεξίπησζε αγνξαπσιεζίαο θιείζηκν 

ζπκθσληψλ θ.α.  

 

4.3 Αλάθιεζε Γηαρεηξηζηώλ 

Η αλάθιεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην ηξνπνπνηεκέλν άξζξν 1920 γηα 

ηξείο θπξίσο ιφγνπο. Πξψηνλ, ιφγσ ηεο ιήμεο ηεο ζεηείαο ηνπο απφ ην θαηαζηαηηθφ. 

Γεχηεξνλ, κεηά απφ απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο θαη ηξίηνλ ιφγσ χπαξμεο 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ. Η πεξίπησζε πνπ παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είλαη ε Σξίηε, 

θαη απηφ γηαηί ηελ χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ κπνξεί λα ηελ επηθαιεζηεί νπνηνζδήπνηε 

αθφκα θαη ηξίηνο. Γειαδή κπνξεί λα πξνζθχγεη ζηελ δηθαηνζχλε θαη κεηά απφ 

εμέηαζε ηνπ αηηήκαηνο ν δηθαζηήο λα απνθαλζεί ηελ αλάθιεζε ηνπ ή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ. πνπδαίνο ιφγνο ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί ε κε ηήξεζε ησλ 

θαζεθφλησλ θαη ε δηελέξγεηα πξάμεσλ πνπ αληίθεηληαη ζηα ζπκθέξνληα ηεο εηαηξίαο. 

 

4.4 Δθπξνζώπεζε ΔΠΔ 
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Η εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξίαο γίλεηαη απφ πξφζσπα πνπ νξίδνληαη απφ ην 

θαηαζηαηηθφ θαη ζπλήζσο είλαη νη δηαρεηξηζηέο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ 

κπνξεί θάπνηνο απφ ηνπο εηαίξνπο λα εθπξνζσπήζεη ηελ εηαηξία, θάπνηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, πνπ θάπνηνο απφ ηνπο εληεηαικέλνπο εθπξνζψπνπο 

δελ κπνξεί λα ην πξάμεη, αξθεί κφλν λα ελεξγεί λφκηκα θαη κε βάζε ην ζπκθέξνλ ηεο 

εηαηξίαο. Δάλ δελ νξίδεηαη απφ ην θαηαζηαηηθφ εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ηφηε θαη εδψ 

ιακβάλεη ρψξα ε ζπιινγηθή εθπξνζψπεζε απφ ην ζχλνιν ησλ εηαίξσλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΟΡΓΑΝΑ ΔΠΔ 

 

 

 Σα φξγαλα ιεηηνπξγίαο κηαο ΔΠΔ είλαη ηα εμήο: 

 Γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 

 Γηάθξηζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο  

Η γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ηεο 

εηαηξίαο θαη δηαθξίλεηαη ζε: 

-ηαθηηθή  

-έθηαθηε 

-θαηαζηαηηθή 

Σαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε: ζπγθαιείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ππνρξεσηηθά κία 

θνξά ην ρξφλν, εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, γηα λα 

εγθξίλεη ηνλ ηζνινγηζκφ θαη λα απαιιάμεη ή λα αλαθαιέζεη ηνπο δηαρεηξηζηέο θ.η.ι. 

Δάλ ε ζπλέιεπζε δε ζπγθιεζεί ζην ρξνληθφ δηάζηεκα ησλ ηξηψλ κελψλ απφ ηε ιήμε 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ε ζχγθιεζε κπνξεί λα γίλεη απφ 
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θάζε εηαίξνπ θαηφπηλ απφθαζεο ηνπ κνλνκεινχο πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο. 

Έθηαθηε γεληθή ζπλέιεπζε: ζπγθαιείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο φηαλ ηε δεηήζνπλ 

έλαο ή πεξηζζφηεξα εηαίξνη, νη νπνίνη αληηπξνζσπεχνπλ ην 1/20 ηνπιάρηζηνλ ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη εθφζνλ πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. 

Δθφζνλ πεξάζνπλ 20εκέξεο απφ ηελ αίηεζε θαη νη δηαρεηξηζηέο δελ θαιέζνπλ γεληθή 

ζπλέιεπζε, ηφηε ζπγθαιείηαη απφ ηνλ πξφεδξν ησλ πξσηνδηθψλ ηεο έδξαο εηαηξία. 

Καηαζηαηηθή γεληθή ζπλέιεπζε: ζπγθαιείηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη έρεη ζθνπφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα ηελ νπνία απαηηείηαη εηδηθή 

πιεηνςεθία. 

 Αξκνδηόηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ 

Σα ζέκαηα γηα ηα νπνία ην κφλν φξγαλν πνπ κπνξεί λα απνθαζίδεη είλαη ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ είλαη ηα εμήο: 

-νη ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

-ν δηνξηζκφο θαη ε αλάθιεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ 

-ε απαιιαγή ησλ δηαρεηξηζηψλ απφ ηελ επζχλε ιφγσ πιεκκεινχο άζθεζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο  

-ε έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξίαο 

-ε έγεξζε αγσγήο θαηά ησλ νξγάλσλ ηεο εηαηξίαο ή ησλ θαη‘ ηδίαλ εηαίξσλ γηα ηπρφλ 

απνδεκηψζεηο 

-ε παξάηαζε δηάξθεηαο δσήο ηεο εηαηξίαο, ε ζπγρψλεπζε, ε δηάιπζε θαη ν δηνξηζκφο 

ή ε αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηηθψλ 

-θάζε άιιν ζέκα γηα ην νπνίν ν λφκνο απαηηεί απφθαζε γεληθήο ζπλέιεπζεο  

 Λήςε απνθάζεσλ ζηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ 

Κάζε εηαίξνο έρεη ηφζνπο ςήθνπο φζα εηαηξηθά κεξίδηα δηαζέηεη ζην θεθάιαην ηεο 

εηαηξίαο. 
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Οη απνθάζεηο ηεο ζπλέιεπζεο ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία κεγαιχηεξε απφ ην κηζφ 

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

νιφθιεξνπ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Απαηηείηαη ζσξεπηηθά ηφζν πιεηνςεθία 

πξνζψπσλ (εηαίξσλ) φζν θαη πιεηνςεθία θεθαιαίνπ (εηαηξηθψλ κεξηδίσλ). 

Απμεκέλεο πιεηνςεθίεο απαηνχληαη γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ 

ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ¾ ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ, νη νπνίνη 

εθπξνζσπνχλ ¾ ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

Οκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ απαηηείηαη γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

-κεηαβνιή ηελ εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο 

-επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαίξσλ ή ηεο επζχλεο απηψλ ,θαζψο θαη ε κείσζε 

ησλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαησκάησλ 

Απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο πνπ αληηβαίλεη ζην λφκν είλαη άθπξε θαη πξνζβάιιεηαη 

ελψπηνλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο απφ θάζε εηαίξν.  

 Απμεκέλεο πιεηνςεθίεο απαηνύληαη γηα ηξνπνπνηήζεηο ηνπ θαηαζηαηηθνύ 

πνπ ιακβάλνληαη κε πιεηνςεθία ¾ ηνπ όινπ αξηζκνύ ησλ εηαίξσλ, νη 

νπνίνη εθπξνζσπνύλ ¾ ηνπ όινπ εηαηξηθνύ θεθαιαίνπ. 

Οκφθσλε απφθαζε φισλ ησλ εηαίξσλ απαηηείηαη γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: 

-κεηαβνιή ηελ εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο 

-επαχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ εηαίξσλ ή ηεο επζχλεο απηψλ ,θαζψο θαη ε κείσζε 

ησλ εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαησκάησλ 

Απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο πνπ αληηβαίλεη ζην λφκν είλαη άθπξε θαη πξνζβάιιεηαη 

ελψπηνλ ηνπ πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο απφ θάζε εηαίξν. 

 

 Γηαρεηξηζηέο ηεο ΔΠΔ 

 Οξηζκόο δηαρεηξηζηώλ 
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Η δηαρείξηζε ηεο ΔΠΔ αλαηίζεηαη ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο κε απφθαζε 

ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ή κε νξηζκφ απφ ην θαηαζηαηηθφ.  

Οη δηαρεηξηζηέο κπνξεί λα είλαη εηαίξνη ή ηξίηνη θαη δηνξίδνληαη γηα νξηζκέλν ή 

αφξηζην ρξφλν θαη απαγνξεχεηαη λα είλαη δεκφζηνη ππάιιεινη ππαγφκελνη ζηνλ 

θψδηθα δεκνζίσλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαζψο θαη θαζεγεηέο παλεπηζηεκίσλ 

ηαθηηθνί ή έθηαθηνη. 

Δάλ δε δηνξηζηνχλ δηαρεηξηζηέο, ε δηαρείξηζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ε 

εθπξνζψπεζή ηεο αλήθεη ζε φινπο ηνπο εηαίξνπο. 

Δάλ δηνξίζηεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο θαη δελ νξίδεηαη αιιηψο, απηνί 

δξνπλ ζπιινγηθά. 

 Δμνπζία δηαρεηξηζηώλ 

Οη δηαρεηξηζηέο εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξία θαη ελεξγνχλ επ‘ νλφκαηη απηήο θάζε 

πξάμε δηαρείξηζεο θαη δηάζεζεο, ζε θάζε πεξίπησζε πνπ αλάγεηαη ζην ζθνπφ ηεο 

εηαηξηθήο επηρείξεζεο. 

Η εμνπζία ησλ δηαρεηξηζηψλ είλαη επξχηαηε θαη γηα ην ιφγν απηφ είλαη πεξηηηή ε 

ιεπηνκεξήο πεξηγξαθή ησλ δηθαηνδνζηψλ απηψλ ζην θαηαζηαηηθφ. Δίλαη φκσο 

επηβεβιεκέλε ε απαξίζκεζε ζην θαηαζηαηηθφ ησλ πξάμεσλ δηαρείξηζεο πνπ ζέινπλ 

νη εηαίξνη λα εμαηξέζνπλ απφ ηελ αξκνδηφηεηα ησλ δηαρεηξηζηψλ. 

 Αλάθιεζε ησλ δηαρεηξηζηώλ  

Αλάθιεζε δηαρεηξηζηψλ γίλεηαη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο : 

o ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαρεηξηζηέο είλαη εηαίξνη θαη έρνπλ δηνξηζηεί γηα 

νξηζκέλν ρξφλν 

o ηελ πεξίπησζε πνπ νη δηαρεηξηζηέο : 

- Έρνπλ νξηζηεί απφ ην θαηαζηαηηθφ γηα αφξηζην ρξφλν, 

αλαθαινχληαη απφ ην δηθαζηήξην γηα ζπνπδαίν ιφγν 

- Όηαλ νη δηαρεηξηζηέο είλαη εηαίξνη ή ηξίηνη δηνξηζκέλνη απφ ηε 

ζπλέιεπζε ή εηαίξνη δηνξηζκέλνη απφ ην θαηαζηαηηθφ γηα αφξηζην 

ρξφλν, ηφηε ε αλάθιεζε γίλεηαη πάληνηε κε απφθαζε ηεο γεληθήο 

ζπλέιεπζεο νπνηεδήπνηε 
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 Ακνηβέο δηαρεηξηζηώλ ΔΠΔ 

Γηα ηηο ακνηβέο ησλ δηαρεηξηζηψλ πξέπεη λα γίλεη ε παξαθάησ δηάθξηζε: 

o Ακνηβέο δηαρεηξηζηώλ ΔΠΔ πνπ δελ είλαη εηαίξνη απηήο  

ηελ πεξίπησζε απηή νη κηζζνί πνπ ιακβάλνπλ νη δηαρεηξηζηέο απνηεινχλ εηζφδεκα 

απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη ε αλάινγε παξαθξάηεζε ΦΜΤ 

θαη νη κηζζνί απηνί λα εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα σο δαπάλε κηζζνδνζίαο. 

o Ακνηβέο δηαρεηξηζηώλ ΔΠΔ πνπ είλαη εηαίξνη απηήο 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ακνηβέο πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο δηαρεηξηζηέο δελ 

αλαγλσξίδνληαη γηα έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα θαη δε γίλεηαη παξαθξάηεζε 

ΦΜΤ, αιιά παξαθξάηεζε θφξνπ 20% πιένλ ραξηνζήκνπ 1,2%, ηα νπνία απνδίδεη 

ζην δεκφζην αλά δίκελν. Η παξαπάλσ παξαθξάηεζε εθπίπηεη απφ ην θφξν ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη ε δηαθνξά απνδίδεηαη εθάπαμ ζην 

δεκφζην. 

 Διεγθηέο ΔΠΔ 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη δηαηάμεηο πνπ λα νξίδνπλ 

φξγαλα θαη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο, αλεμάξηεηα απφ ην 

κέγεζνο απηήο. 

Οη ΔΠΔ νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ δχν απφ ηα παξαθάησ ηξία θξηηήξηα ππνρξενχληαη 

λα θαιέζνπλ ειεγθηή απφ ην ζψκα νξθσηψλ ειεγθηψλ. 

Σα θξηηήξηα είλαη : 

-ζχλνιν ελεξγεηηθνχ 1173881,14 euro 

-θαζαξφο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 2934702,86 euro 

-κέζνο φξνο ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ αηφκσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 

λα είλαη πελήληα άηνκα θαη άλσ 

Σν πηζηνπνηεηηθφ ειέγρνπ πνπ ρνξεγείηαη απφ ην ΟΔ ζηελ ΔΠΔ δεκνζηεχεηαη καδί 

κε ηνλ ηζνινγηζκφ. 
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Οη θνξνινγηθέο παξαβάζεηο πνπ δηαπηζηψλνληαη θαηά ηνλ έιεγρν γλσζηνπνηνχληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ απφ ηνπο νξθσηνχο ειεγθηέο πνπ έθαλαλ ηνλ 

έιεγρν. 

 

 

 

 

  

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΣΑΗ Δ.Π.Δ. 

 

Οη εηαηξείεο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) είλαη έλαο ελδηάκεζνο ηχπνο κεηαμχ ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο. Σν θχξην 

γλψξηζκα ησλ εηαηξεηψλ απηψλ είλαη ην κηθξφ θεθάιαην πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε 

ζχζηαζή ηνπο θαη ε πεξηνξηζκέλε επζχλε ησλ εηαίξσλ ηνπο κέρξη ην χςνο ηνπ 

θαηαηεζεηκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο αλψλπκεο 

εηαηξείεο, ζε αληίζεζε κε ηηο πξνζσπηθέο εηαηξείεο. Η δηαδηθαζία ζχζηαζεο κηαο 

εηαηξίαο ΔΠΔ αθνινπζεί ηα εμήο ζηάδηα: 

1.χληαμε ζρεδίνπ θαηαζηαηηθνχ 

2.Πξνέγθξηζε Δπσλπκίαο 

3.Γηθεγνξηθφο χιινγνο 

4.πκβνιαηνγξάθνο 

5.Δπηκειεηήξην 

6.ΓΟΤ έδξαο 
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7.Γ.Ο.Τ. (νπνηαδήπνηε) 

8.Σακείν λνκηθψλ θαη ηακείν πξφλνηαο δηθεγφξσλ 

9.Πξσηνδηθείν 

10.Δζληθφ Σππνγξαθείν 

11.Δπηκειεηήξην 

12.Γ.Ο.Τ Έδξαο 

 

 

6.1 ύληαμε ρεδίνπ Καηαζηαηηθνύ 

Οη δηαδηθαζίεο ζχζηαζεο κίαο Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο μεθηλνχλ απφ ηε 

ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο. Σν θαηαζηαηηθφ απνηειεί ην 

λνκηθφ έγγξαθν ηεο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο αιιά επίζεο πξνδηαγξάθεη θαη φια ηα 

βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο ζρέζεηο ησλ κεηφρσλ, ζηε δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, 

ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δηάξθεηα δσήο ηεο αιιά θαη ηε δηάιπζή ηεο. 

6.2 Πξνέγθξηζε Δπσλπκίαο 

Δθφζνλ έρεη επηιερζεί ε επσλπκία θαη ν δηαθξηηηθφο ηίηινο ηεο λέαο εηαηξείαο, θαη 

εθφζνλ γλσξίδεηε ην ζθνπφ θαη ηνλ ηχπν ηεο, είλαη ζθφπηκν λα  επηζθεθηείηε ην 

νηθείν επηκειεηήξην γηα λα βεβαησζείηε φηη ε ζπγθεθξηκέλε επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο 

ηίηινο δελ έρεη ήδε δνζεί ζε θάπνηα άιιε Δ.Π.Δ. θαη είλαη ζχκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο 

ηνπ λφκνπ (άξζξν 6, N. 3190/1955). Καηά ηελ επίζθεςή ζαο απηή ζην Δπηκειεηήξην, 

πξέπεη λα θαηαζέζεηε ζπκπιεξσκέλε κία αίηεζε θαη έλα παξάβνιν ησλ 5 επξψ. Δάλ 

ε επηιεγκέλε επσλπκία θαη δηαθξηηηθφο ηίηινο είλαη απνδεθηφο, ζα ζαο δνζεί 

βεβαίσζε έλαο αχμσλ αξηζκφο θξάηεζεο ηεο επσλπκίαο ν νπνίνο ηζρχεη γηα 2 κήλεο. 

ηελ πεξίπησζε φπνπ ε επσλπκία πνπ επηιέμαηε έρεη ήδε ρξεζηκνπνηεζεί ή δελ είλαη 

ζπκβαηή κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ, ζα πξέπεη λα επηιέμεηε λέα επσλπκία θαη λα 

πξνζαξκφζεηε ην ρέδην Καηαζηαηηθνχ. (Σν ζηάδην απηφ ηεο Πξνέγθξηζεο 
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Δπσλπκίαο, δελ είλαη ππνρξεσηηθφ αιιά είλαη ρξήζηκν λα γίλεη πξηλ ηε ζχληαμε θαη 

ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, γηα λα βεβαησζείηε φηη ε επσλπκία πνπ επηιέμαηε είλαη 

δεθηή θαη λα κελ ρξεηαζηεί λα θάλεηε αιιαγέο ζην θαηαζηαηηθφ.) 

6.3 Γηθεγνξηθόο ύιινγνο 

ηε ζπλέρεηα, θαη πξηλ πξνρσξήζεηε ζηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ, πξέπεη λα θαηαβάιεηε ζην δηθεγνξηθφ χιινγν γξακκάηην 

πξνείζπξαμεο γηα ηνλ ζπκπξάηηνληα δηθεγφξν ν νπνίνο ζα παξίζηαηαη ζηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σν άξζξν 37 παξ. 1ηνπ Ν. 2915/2001 θαζνξίδεη ηα 

πνζά ζε επξψ γηα ηα νπνία είλαη ππνρξεσηηθή ε παξάζηαζε δηθεγφξνπ γηα ζχληαμε 

εγγξάθσλ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ (άξζξν 42 παξ.1 ηνπ Κψδηθα δηθεγφξσλ). 

6.4 πκβνιαηνγξάθνο 

Σν επφκελν βήκα είλαη ε ππνγξαθή ηνπ Καηαζηαηηθνχ πζηάζεσο ηεο Δ.Π.Δ., 

ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ (άξζξν 6 παξ.1 N. 3190/1955). ην ζπκβνιαηνγξάθν 

πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε ην ρέδην Καηαζηαηηθνχ, ηα ΑΦΜ ησλ κεηφρσλ θαη ηηο 

ηαπηφηεηέο ηνπο θαη ην γξακκάηην πξνείζπξαμεο απφ ην δηθεγνξηθφ χιινγν.  Σν 

θαηαζηαηηθφ ππνγξάθεηαη απφ ηα ηδξπηηθά κέιε ηεο Δ.Π.Δ. θαη ην δηθεγφξν ν νπνίνο 

παξίζηαηαη. Οη ηδξπηέο κπνξνχλ λα παξίζηαληαη θαη λα ππνγξάςνπλ φινη 

απηνπξνζψπσο ή λα αληηπξνζσπεπζνχλ κε ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην απφ 

άιια πξφζσπα (ζπληδξπηέο ή ηξίηνπο πνπ ζα ππνγξάςνπλ αληί γηα απηνχο. Όηαλ 

κεηαμχ ησλ ζπληδξπηψλ ππάξρνπλ θαη λνκηθά πξφζσπα, απηά εμνπζηνδνηνχλ, κέζσ 

ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπο, ηα θαηάιιεια θπζηθά πξφζσπα (πνπ βάζεη 

θαηαζηαηηθψλ δηαηάμεσλ, κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε) γηα λα 

παξαζηνχλ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ θαη λα ππνγξάςνπλ ην θαηαζηαηηθφ. Σν 

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

αλέξρεηαη ζε 300 επξψ ζπλ ην 1,3% ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ (ΚΤΑ 32126/10-3-88). 

 

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

ζπζηελφκελεο Δ.Π.Δ. ζε δχν αληίγξαθα πξνζθνκίδεηαη ζην νηθείν επηκειεηήξην, καδί 

κε ηε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θξάηεζεο επσλπκίαο (αλ έρεηε πάξεη απφ ην επηκειεηήξην 

ηέηνηνλ αξηζκφ), δχν ραξηφζεκα ησλ 0,50 επξψ θαη κία αίηεζε. Σν επηκειεηήξην, 

εθφζνλ ειέγμεη ηελ επσλπκία θαη ην δηαθξηηηθφ ηίηιν, ζεσξεί ην θαηαζηαηηθφ γηα ηνλ 

έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο Δπσλπκίαο θαη δηαθξηηηθνχ ηίηινπ. 

6.6 ΓΟΤ Έδξαο 

Μέζα ζε δεθαπέληε εκέξεο απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ, πξέπεη λα 

θαηαβάιεηε ζηελ ΓΟΤ έδξαο ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ (ΦΚ), ν νπνίνο 

αλέξρεηαη ζε 1% επί ηνπ χςνπο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (άξζξα 17-31, Ν.1676/86). 

Δπίζεο, ζα πιεξψζεηε παξάβνιν δεκνζίνπ θαη ΣΑΠΔΣ, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 350,00 επξψ. Σν παξάβνιν απηφ αθνξά ηε κεηέπεηηα 

δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ηεο εηαηξείαο απφ ην Δζληθφ Σππνγξαθείν. Γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ΦΚ πξέπεη λα πξνζθνκίζεηε δχν αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ (εθ 

ησλ νπνίσλ ην έλα είλαη απηφ πνπ έρεη ζεσξεζεί απφ ην επηκειεηήξην), επηηαγή κε ην 

πξνδηαγξακκέλν πνζφ, δήισζε ΦΚ εηο δηπινχλ. Θα ζεσξεζεί ην θαηαζηαηηθφ ζαο 

θαη ζα ζαο επηζηξαθεί επίζεο ην δηπιφηππν θαηαβνιήο θαη ην έλα απφ ηα δχν 

αληίγξαθα ηεο δήισζεο ΦΚ. 

6.7 Σακείν Ννκηθώλ Καη Σακείν Πξόλνηαο Γηθεγνξώλ 

ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ζεσξήζεηε ην θαηαζηαηηθφ ζην Σακείν Ννκηθψλ θαη ζην 

Σακείν Πξνλνίαο Γηθεγφξσλ φπνπ θαηαβάιινληαη πνζά 0,5% θαη 1% επί ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ αληίζηνηρα. 

6.8 Πξσηνδηθείν 

Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα ην 

θαηαζέζεηε ζην Πξσηνδηθείν έδξαο γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζχζηαζήο ηεο. 

ην Πξσηνδηθείν πξέπεη λα θαηαηεζνχλ: 

 Γχν αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζεσξεκέλα απφ ηελ αξκφδηα ΓΟΤ γηα ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ΦΚ θαη ην νηθείν επηκειεηήξην γηα ηελ επσλπκία 
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 Παξάβνιν θαη ΣΑΠΔΣ 

 Πεξίιεςε θαηαζηαηηθνχ θαη 

 Αίηεζε 

ηε ζπλέρεηα, εθδίδεηαη ε απφθαζε κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο 

θαη θαηαρσξείηαη ζην Μεηξψν Δηαηξεηψλ Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. 

6.9 Δζληθό Σππνγξαθείν 

Η αξκφδηα αξρή πνπ εθδίδεη ηελ απφθαζε έγθξηζεο ηεο ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο, 

απνζηέιιεη ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν αλαθνίλσζε πεξί ηεο ζπζηάζεσο ηεο εηαηξείαο 

πξνο δεκνζίεπζε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

 

 

6.10 Δπηκειεηήξην 

Δληφο δχν κελψλ απφ ηε ζχζηαζε ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα εγγξαθεί ε εηαηξεία ζην 

νηθείν επηκειεηήξην. Γηα ηελ εγγξαθή Δηαηξείαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο είλαη 

απαξαίηεηα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά εγγξαθήο:  

 Αίηεζε - δήισζε ζε έληππν, πνπ ρνξεγείηαη απφ ην επηκειεηήξην, 

ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ ή ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο επηρείξεζεο. 

 Καηαζηαηηθφ ζπκβφιαην ζχζηαζεο ΔΠΔ φπσο ζα έρεη ζεσξεζεί γηα ηελ 

θαηαρψξεζε ηνπ ζην Πξσηνδηθείν (ζε θσηνηππία). 

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

θάζε πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΔ ή (αλ δελ έρεη θπθινθνξήζεη ην 

ΦΔΚ) απφδεημε ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ζηελ νπνία λα αλαγξάθεηαη ν 

αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία ηνπ ΦΔΚ, ζην νπνίν ζα δεκνζηεπζεί ε πεξίιεςε 

ηνπ ζπλππνβαιιφκελνπ θαηαζηαηηθνχ. 
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 Αζηπλνκηθή ηαπηφηεηα ή δηαβαηήξην Δ.Ο.Κ. ή άδεηεο παξακνλήο θαη εξγαζίαο 

(πξνθεηκέλνπ γηα αιινδαπνχο απφ ρψξεο εθηφο Δ.Ο.Κ.), φισλ ησλ λνκίκσλ 

εθπξνζψπσλ ηεο ΔΠΔ (ζε θσηνηππία). 

 Φσηνηππία ηεο εηδηθήο άδεηαο πνπ απαηηείηαη γηα νξηζκέλεο δξαζηεξηφηεηεο.. 

6.11 Σεξνύκελα Βηβιία 

Η ΔΠΔ αλαγθάδεηαη απφ ηνλ λφκν λα ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο αλεμάξηεηα 

απφ ηνλ ηδίξν ή ην αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηάο ηεο. Σα ινγηζηηθά βηβιία ηξίηεο 

θαηεγνξίαο ηεξνχληαη θαηά ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν θαη κε βάζε νπνηνδήπνηε 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο. 

Πέξαλ ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ε ΔΠΔ πξέπεη λα ηεξεί θαη βηβιία πξαθηηθψλ 

γεληθψλ ζπλειεχζεσλ θαη δηαρείξηζεο. 

6.12 Λνγηζηηθά Βηβιία 

Η Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πξέπεη λα ηεξεί ηα εμήο ινγηζηηθά βηβιία: 

Βηβιίν αγνξψλ, Βηβιίν Δζφδσλ –Δμφδσλ, Ιζνδχγην γεληθνχ θαη αλαιπηηθνχ 

θαζνιηθνχ, Ηκεξνιφγην εγγξαθψλ ηζνινγηζκνχ, Βηβιίν απνγξαθψλ θαη 

ηζνινγηζκνχ θαη ην Μεηξψν πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Αλάινγα κε ην 

αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηεο εηαηξίαο ππνρξενχηαη λα ηεξεί βηβιίν απνζήθεο 

θαη βηβιίν θνζηνινγίνπ. Πέξαλ φκσο ησλ ππνρξεσηηθψλ απηψλ βηβιίσλ ε ΔΠΔ 

κπνξεί λα ηεξεί θαη άιια, πξφζζεηα βηβιία φπσο βηβιίν ή δηπιφηππν πνζνηηθήο 

παξαιαβήο, βηβιίν εμφδσλ πξψηεο εγθαηάζηαζεο, βηβιίν επελδχζεσλ, βηβιίν 

θίλεζεο πειαηψλ (πφξηαο), κεηξψν καζεηψλ, βηβιίν αζζελψλ, βηβιίν πειαηψλ 

θ.α. Σα πξφζζεηα απηά βηβιία είλαη εμσινγηζηηθά αιιά πάληνηε ζεσξεκέλα θαη 

κπνξνχλ λα ηεξνχληαη είηε ρεηξφγξαθα ή κεραλνγξαθεκέλα. 

6.13 Βηβιία Γηαρείξηζεο 

Σα βηβιία δηαρείξηζεο δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά βηβιία φπνπ θαηαγξάθνληαη νη 

πξάμεηο κεηαμχ ησλ εηαίξσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη εχθνιε ε 

απφδεημε ησλ ιεγνκέλσλ θαη πεπξαγκέλσλ εληφο θαη εθηφο ηεο εηαηξίαο. Έηζη ηα 

βηβιία πνπ ηεξνχληαη είλαη ην Βηβιίν ησλ εηαίξσλ, ην Βηβιίν πξαθηηθψλ γεληθψλ 
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ζπλειεχζεσλ θαη ην βηβιίν πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ πξέπεη θαη απηή λα ηεξεί ηα ίδηα βηβιία άζρεηα κε ην γεγνλφο 

φηη ππάξρεη έλαο εηαίξνο. Μάιηζηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ 

ζα πξέπεη λα παξίζηαηαη ζπκβνιαηνγξάθνο, ν νπνίνο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ζα 

επηθπξψλεη ηηο απνθάζεηο απηέο. Πέξαλ φκσο απηψλ ησλ βηβιίσλ ην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα πξνβιέπεη ηελ ηήξεζε θαη άιισλ βηβιίσλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξσλ ζπλαιιαγψλ. 

6.14 Σεξνύκελα Βηβιία από ηελ ΔΠΔ 

Η ΔΠΔ έρεη ππνρξέσζε λα ηεξεί βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο ηνπ θψδηθα βηβιίσλ 

θαη ζηνηρείσλ. Σα βηβιία απηά είλαη ηα εμήο: 

- Βηβιίν απνγξαθψλ θαη ηζνινγηζκψλ : ζην βηβιίν απηφ θαηαρσξνχληαη ε 

απνγξαθή θαη ν ηζνινγηζκφο έλαξμεο θαη ζην ηέινο θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο 

θαηαρσξνχληαη ε απνγξαθή θαη ν ηζνινγηζκφο ηέινπο ρξήζεο. Ο ηζνινγηζκφο 

ζπλδέεηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, ην ινγαξηαζκφ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ηνλ πίλαθα δηάζεζεο θεξδψλ θαζψο θαη ην 

πξνζάξηεκα. 

- πγθεληξσηηθφ εκεξνιφγην: θαηαρσξνχληαη ζην ηέινο θάζε κήλα 

ζπγθεληξσηηθά φιεο νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο, φπσο πξνέξρνληαη απφ ηα 

αλαιπηηθά εκεξνιφγηα 

- Γεληθφ θαζνιηθφ 

- Αλαιπηηθφ θαζνιηθφ 

- Βηβιίν γξακκαηίσλ εηζπξαθηέσλ θαη βηβιίν γξακκαηίσλ πιεξσηέσλ: 

θαηαρσξνχληαη ζε απηά έλα πξνο έλα φια ηα γξακκάηηα εηζπξαθηέα θαη 

πιεξσηέα πνπ είλαη θαηάιιεια κεραλνγξαθεκέλα 

- Αλαιπηηθά εκεξνιφγηα: φηαλ ην πιήζνο ησλ εγγξαθψλ είλαη κεγάιν ε 

επηρείξεζε αλαγθάδεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη αλαιπηηθά εκεξνιφγηα 

- Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ 
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- Βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ δηαρεηξηζηψλ 

- -Βηβιίν εηαίξσλ: ζε απηφ ην βηβιίν θαηαρσξνχληαη φια ηα πξνζσπηθά 

ζηνηρεία θαζψο θαη φιεο νη εηζθνξέο ησλ εηαίξσλ  

6.15 Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο 

Σν άξζξν 22 ηνπ λ. 3190/1955 αλαθέξεη πσο κε ην πέξαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ θαη εληφο 2 κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο ζα πξέπεη νη δηαρεηξηζηέο λα 

ζπληάμνπλ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

Ιζνινγηζκφ, ηα Απνηειέζκαηα Υξήζεο, ηνλ Πίλαθα Γηάζεζεο Απνηειεζκάησλ 

θαη ην Πξνζάξηεκα. χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ. 

3190/1955 νη δηαρεηξηζηέο ππνρξενχληαη λα θαηαξηίζνπλ θαη έθζεζε δηαρείξηζεο, 

ηελ νπνία απεπζχλνπλ πξνο ηελ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη αθνξά ηα 

πεπξαγκέλα ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ έιεμε. Όιεο νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ππφθεηληαη ζε έιεγρν απφ νξθσηφ ειεγθηή εάλ ε εηαηξία πιεξνί 

θάπνηα θξηηήξηα. Σα θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα πιεξνί ε εηαηξία είλαη ε ππέξβαζε 

δπν εθ ησλ ηξηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, α) ζχλνιν 

ελεξγεηηθνχ άλσ ηνπ 1.500.000 €, β) θαζαξφο θχθινο εξγαζηψλ άλσ ησλ 

3.000.000 €, γ) κέζνο φξνο πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιήζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, 50 άηνκα. Μεηά ηνλ έιεγρν ηνπ νξθσηνχ ινγηζηή νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πξέπεη λα, ηφηε ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ 

άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3190/1955 κε επζχλε ησλ δηαρεηξηζηψλ 20 κέξεο πξηλ ηελ 

ζπλεδξίαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. Σέινο πξέπεη λα εγθξηζνχλ θαη απφ ηελ 

Γεληθή πλέιεπζε. Με ηελ ηζρχ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ή Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ)ζηελ ρψξα καο απφ 

01/01/2005, πνιιέο εηαηξίεο θαζηέξσζαλ ηα Πξφηππα ζηελ ζχληαμε θαη 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Έηζη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα πξέπεη λα ζπληάζζνπλ είλαη ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο, ε Καηάζηαζε πλνιηθψλ εζφδσλ, ηελ Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ιδίσλ 

Κεθαιαίσλ, ηελ Καηάζηαζε ησλ Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ηηο Δπεμεγεκαηηθέο 

εκεηψζεηο. Η εηαηξία φκσο πνπ ζπληάζζεη ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο 

ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΑ ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ζπληάζζεη θαη Πίλαθα 

πκθσλίαο Λνγηζηηθήο Καη Φνξνινγηθήο Βάζεο, λα ηεξεί ηδηαίηεξν Φνξνινγηθφ 
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Μεηξψν Πάγησλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, ην νπνίν κπνξεί λα είλαη 

ελζσκαησκέλν ζην θχξην Μεηξψν Παγίσλ θαη λα ζπληάζζεη Πίλαθεο 

Φνξνινγηθψλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, ρεκαηηζκνχ Φνξνινγηθψλ 

Απνζεκαηηθψλ θαη Αλαθεθαιαησηηθφ Πίλαθα Φνξνινγηθψλ Απνζεκαηηθψλ. 

6.16 Δηαηξηθό Κεθάιαην 

Σν θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ 4500 επξψ θαη πξέπεη λα 

θαηαβιεζεί νιφθιεξν θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζπκβάζεσο, δειαδή, θαηά 

ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. Αθφκα, ην κηζφ 

ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη λα είλαη θαηαβιεκέλν ζε κεηξεηά. Απφ 

ηε δηαηχπσζε ηεο αλσηέξνπ δηαηάμεσο πξνθχπηνπλ ηα αθφινπζα: ην ηδξπηηθφ 

ζπκβφιαην πξέπεη λα αλαθέξεηαη ξεηψο πσο θαηεβιήζε ην εηαηξηθφ θεθάιαην, π.ρ. κε 

θαηακέηξεζε ησλ κεηξεηψλ ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ ή κε ηηο ζπλεκκέλεο 

επηηαγέο ηάδε θαη ηάδε. Μέξνο ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ εηζθνξέο 

ησλ εηαίξσλ ζε είδνο (πνπ, φκσο, ππνρξεσηηθά ζα εθηηκεζνχλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν.2190/20). ε θακηά πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα κεησζεί ην 

θεθάιαην ηεο Δ.Π.Δ. θάησ ησλ 4500€. ε θακηά πεξίπησζε ζεκαίλεη θαη γηα φιν ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Αλψηαην φξην θεθαιαίνπ γηα ηελ Δ.Π.Δ. δελ 

ζέηεη ν λφκνο. ε θάζε έληππν ή δηαθήκηζε ή δεκνζίεπζε ηεο Δ.Π.Δ. πξέπεη 

απαξαίηεηα λα κλεκνλεχεηαη, εθηφο ησλ άιισλ ππνρξεσηηθψλ ζηνηρείσλ, θαη ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην. Η αξρή ηεο ζηαζεξφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ ηζρχεη θαη ζηελ Δ.Π.Δ., 

φπσο ζε φιεο ηηο εηαηξίεο θαη ηνλίδεη ηνλ θεθαιαηνπρηθφ ραξαθηήξα απηήο.  

6.17 Δηζθνξά Κεθαιαίνπ ζε Υξήκα 

Σν θεθάιαην ηεο ΔΠΔ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ην κηζφ θαηαβεβιεκέλν ζε 

κεηξεηά. Με ηνλ φξν απηφ ν λνκνζέηεο ζέιεζε λα εμαζθαιίζεη ηελ ξεπζηφηεηα ηεο 

εηαηξίαο. Με ην φξν κεηξεηά λννχληαη κφλν ηα ηξαπεδνγξακκάηηα θαη ηα θέξκαηα. 

Δπηηαγέο, ζπλαιιαγκαηηθέο, απαηηήζεηο, κεηνρέο θαη ινηπά ρξεφγξαθα δελ απνηεινχλ 

κεηξεηά θαη δελ γίλνληαη δεθηά σο ηέηνηα. Σέινο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο 

ιέγνληαο ην κηζφ ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ζα πξέπεη λα είλαη ζε κεηξεηά, 

λνείηαη ηνπ ειάρηζηνπ θεθαιαίνπ θαη φρη ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ. Γειαδή ην πνζνζηφ 

ησλ κεηξεηψλ δελ ππνινγίδεηαη ζην ζπλνιηθφ θεθάιαην αιιά ζην ειάρηζην. Γηα 
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παξάδεηγκα αλ ην θεθάιαην ίδξπζεο κηαο ΔΠΔ νξηζηεί ζηηο 100.000 € ηφηε ην 

ειάρηζην πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά είλαη 2.250 € θαη φρη 50.000 €. 

6.18 Δηζθνξά Κεθαιαίνπ ζε Δίδνο 

Οη εηαίξνη κηαο ΔΠΔ έρνπλ ην δηθαίσκα λα εηζθέξνπλ ζε ρξήκα θαη είδνο. Με ηνλ 

φξν είδνο λνείηαη θάζε αληηθείκελν πνπ δέρεηαη ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο θαη κπνξεί λα 

απεηθνληζηεί ζηνλ ηζνινγηζκφ. Έηζη κπνξεί λα είλαη έλα νηθφπεδν, έλα θηίξην, έλα 

δηακέξηζκα, έλα κεράλεκα, ρξεφγξαθα θιπ. Η απνηίκεζε ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ 

εηζθέξνληαη ζην εηαηξηθφ θεθάιαην απνηηκψληαη απφ ηξηκειή επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ θ.λ 2190/192069. Οη δηαδηθαζίεο κεηαβίβαζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ απφ ηνλ εηαίξν 

ζηελ εηαηξία, ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί πξηλ ηελ ζχληαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

θαη απηφ γηα λα θαηαγξαθεί ζην θαηαζηαηηθφ ε αθξηβήο αμία ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη 

θαη΄ επέθηαζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο ε αμία 

ηνπ αθηλήηνπ ζα πξέπεη λα είλαη πνιιαπιάζην ησλ 30 € πνπ απνηειεί ηελ ειάρηζηε 

αμία ηνπ εηαηξηθνχ κεξηδίνπ ή πνιιαπιάζην απηνχ70 (60,90,120 θιπ). Αλ ε αμία δελ 

είλαη πνιιαπιάζην ησλ 30 € ηφηε ε ππφινηπε αμία ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ζε 

κεηξεηά. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο εηαίξνο εηζθέξεη έλα κεράλεκα αμίαο 10.000 € θαη 

ην εηαηξηθφ κεξίδην έρεη νξηζηεί ζηα 90 €, ηφηε ζα πξέπεη λα εηζθέξεη θαη άιια 10 € 

(90*111=9.990-10.000=10) ζε κεηξεηά. Οη εηζθνξέο ζε είδνο ζα πξέπεη λα 

εγθξίλνληαη απφ ην θαηαζηαηηθφ. Όζνλ αθνξά ηελ εθηίκεζε απηψλ απφ ηελ επηηξνπή 

ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη μεθηλά κε ηελ ππνβνιή ζρεηηθήο αίηεζεο ζηνλ 

λνκάξρε ηεο έδξαο ηεο ΔΠΔ απφ θάζε ελδηαθεξφκελν θαη ν λνκάξρεο εληφο 15 

εκεξψλ δηνξίδεη ηελ Σξηκειή Γλσκνδνηηθή Δπηηξνπή Δκπεηξνγλσκφλσλ, πνπ 

απνηειείηαη απφ έλαλ ή δχν δεκνζίνπο ππαιιήινπο ή απφ έλαλ ή δχν νξθσηνχο 

ειεγθηέο θαη απφ έλαλ εκπεηξνγλψκνλα, εθπξφζσπν ηνπ αξκφδηνπ επηκειεηεξίνπ. Η 

ηξηκειήο απηή επηηξνπή αθνχ πξνβεί ζε απνηίκεζε ησλ εηζθεξφκελσλ εηδψλ 

ζπληάζζεη ηελ έθζεζε απνηίκεζεο ηελ νπνία ππνβάιιεη ζηνλ λνκάξρε εληφο δχν 

κελψλ απφ ην δηνξηζκφ ηεο. Ο λνκάξρεο απνθαίλεηαη γηα ηελ αμία ησλ εηζθεξφκελσλ 

εηδψλ ζπκβνπιεπφκελνο ηελ έθζεζε. Η απφθαζε ηνπ λνκάξρε ππνβάιιεηαη ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. ηελ ίδηα δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα ππνβιεζνχλ θαη ηπρφλ 

αγνξέο ηεο ΔΠΔ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, νη νπνίεο πξνέξρνληαη απφ 

εηαίξνπο, δηαρεηξηζηέο θαη ζπγγελείο απηψλ, κέρξη δεπηέξνπ βαζκνχ. Σέινο αμίδεη λα 
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ζεκεησζεί πσο ε παξάβαζε θάπνησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο ζε είδνο 

νδεγεί ζε αθπξφηεηα ηεο εηαηξίαο. Οη παξαβάζεηο είλαη α) ε εηθνληθή εηζθνξά ησλ 

εηδψλ, β) ε κε ππνβνιή ηνπο ζε εθηηκεηηθή επηηξνπή, γ) ε κε αλαθνξά ζην 

θαηαζηαηηθφ γηα απνδνρή εηζθνξψλ ζε είδνο θαη δ) ε κε επηδεθηηθφηεηά ηνπο σο 

εηζθνξέο ζε είδνο. 

6.19 Καηαβνιή Κεθαιαίνπ 

Η θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ, είηε απηή είλαη ζε κεηξεηά είηε ζε είδνο, ζα πξέπεη λα 

έρεη νινζρεξψο θαηαβιεζεί θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο θαη λα έρεη 

βεβαησζεί απφ απηή. Η θαηαβνιή κπνξεί λα γίλεη ζην ηακείν ηεο επηρείξεζεο, ζε 

ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο πνπ έρεη αλνηρηεί ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο ή ζε θάπνην ηξίην 

ινγαξηαζκφ πνπ φκσο έρεη γίλεη ζαθέο πσο εμππεξεηεί ηνπο ζθνπνχο ηεο εηαηξίαο. Η 

κε νινζρεξήο θαηαβνιή ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απνηειεί ιφγν αθπξφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο. 

6.20 Γεκνζηόηεηα 

Η ΔΠΔ σο κεξηθψο θεθαιαηνπρηθή εηαηξία, αλαγθάδεηαη εθ ηνπ λφκνπ, λα πξνβαίλεη 

ζε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Οη δηαηππψζεηο απηέο αθνξνχλ ζρεδφλ θάζε ζηάδην 

ηεο δσήο ηεο θαη ζθνπφ έρνπλ ηελ ελεκέξσζε αιιά θαη ηελ πξνθχιαμε ησλ άκεζα 

ζπλαιιαζζνκέλσλ κε ηελ επηρείξεζε πξνζψπσλ. ε δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο 

ππφθεηληαη κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο φπσο ε ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο, ζχλνςε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, νη απνθάζεηο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα δηνξηζκφ θαη απαιιαγή 

δηαρεηξηζηψλ, δηνξηζκφ ειεγθηψλ, εθθαζαξηζηψλ, ηξνπνπνίεζε θαηαζηαηηθνχ, 

έγθξηζε εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θ.α. Η δεκνζίεπζε απηή αθνξά ηφζν ζην 

Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο Σεο Κπβεξλήζεσο φζν θαη ζηα έληππα κέζα 

καδηθήο ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο. Η δεκνζηφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο ΔΠΔ 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ εηαηξία θαη σο αζθάιεηα γηα ηπρφλ απαηηήζεηο ηξίησλ. Απφ 

ηελ ζηηγκή δειαδή πνπ θάηη είλαη δεκνζηεπκέλν κπνξεί θαη ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ 

απφδεημε αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν θακηά απφθαζε δελ κπνξεί λα ηειεζηδηθήζεη εάλ 

πξνεγνπκέλσο δελ πξνβεί ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο. Σα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία 

πνπ ππνβάιινληαη ζην ΣΑΔ & ΔΠΔ ζα πξέπεη λα ζπκθσλνχλ απφιπηα κε απηά πνπ 
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δφζεθαλ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο πξνο 

θαηαρψξεζε, αιιηψο θεξχζζνληαη άθπξα. 

Δλέξγεηεο Γεκνζηόηεηαο 

Οη ελέξγεηεο δεκνζηφηεηαο γηα κηα ΔΠΔ γίλνληαη ζε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

νξίδνληαη απφ ην άξζξν 8 θαη 8α ηνπ λφκνπ 3190/1955. χκθσλα κε απηφ ηα άξζξα 

απηά θαη θαηά ην ηδξπηηθφ ζηάδην ηεο εηαηξίαο κε επζχλε ησλ εηαίξσλ ή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ πξνζθνκίδεηαη ζην αξκφδην Πξσηνδηθείν 

θαη κεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ ζηα νηθεία κεηξψα ηλ ΔΠΔ πεξίιεςε απηνχ 

θαηαηίζεηαη γηα δεκνζίεπζε ζην Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο. Όια απηά αλαθέξνληαη ιεπηνκεξψο παξαθάησ. 

6.2.1 Τπνινγηζκόο θαη Καηαβνιή Φόξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ 

Όηαλ νξηζηηθνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη επηθπξσζνχλ ηα αληίγξαθα 

ιακβάλνληαη 2 απφ απηά θαη καδί κε ηξία αληίηππα ηεο δήισζεο Φφξνπ 

πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ ( ΦΚ) ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ηεο έδξαο ηεο 

εηαηξίαο. Ο θφξνο απηφο είλαη 1% επί ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαη 

θαηαβάιιεηαη εθάπαμ εληφο 15 εκεξψλ απφ ηελ εκέξα ζχληαμεο θαη ππνγξαθήο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο επηβάιινληαη πξνζαπμήζεηο 1,5% γηα 

θάζε κήλα θαζπζηέξεζεο. Με ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξέθεηαη ζηελ 

εηαηξία έλα αληίγξαθν θαηαζηαηηθνχ ζθξαγηζκέλν απφ ηελ ΓΟΤ θαη έλα 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο δήισζεο ΦΚ γηα ηηο πεξαηηέξσ δηαδηθαζίεο. ηελ 

πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη αθίλεηα νθείιεηαη θαη θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ 

εθηφο θαη αλ εκπίπηεη ζηηο επεξγεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ 1297/1972. 

6.22 Έμνδα Ίδξπζεο θαη Γεκνζίεπζεο 

Γηα λα είλαη έγθπξε ε ζχλαςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί πξέπεη λα 

ππνγξαθεί απφ δηθεγφξν θαη ζπκβνιαηνγξάθν. Ο ζπκβνιαηνγξάθνο γηα λα πξνβεί 

ζηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ νξηζκέλα 

δηθαηνινγεηηθά. Απηά ηα δηθαηνινγεηηθά είλαη α) επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο 

ζχκβαζεο απφ ηνλ Γηθεγνξηθφ χιινγν, β) βεβαίσζε απφ ην Δπηκειεηήξην 

πξνέγθξηζεο ηεο επσλπκίαο, γ) απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ησλ ηδξπηψλ 
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ηεο εηαηξίαο, αλ εηζθέξνπλ αθίλεηα, δ) απφδεημε θαηαβνιήο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

θαη ε) απφδεημε είζπξαμεο ηεο ακνηβήο ηνπ δηθεγφξνπ θαη ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ 

ζε δχν αληίηππα. Έπεηηα ην ζθξαγηζκέλν απφ ζπκβνιαηνγξάθν θαη ΓΟΤ αληίγξαθν 

ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο πξνζθνκίδεηαη μαλά ζην νηθείν επηκειεηήξην, γηα λα 

νξηζηηθνπνηεζεί ε επσλπκία θαη λα εγγξαθεί ε εηαηξία ζηα κεηξψα απηνχ. Σν ηειηθφ 

ζηάδην πξηλ ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζην Πξσηνδηθείν πεξηιακβάλεη ηελ παξαιαβή ηνπ 

αληηγξάθνπ απφ ην Δπηκειεηήξην αθνχ έρεη ζθξαγηζηεί θαη ηελ θαηαβνιή ησλ 

δηθαησκάησλ ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ. Έλα ζεκαληηθφ πξαθηηθφ ζέκα 

νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο αθνξά ηνλ ηξφπν θαηαρψξεζεο ησλ εμφδσλ πνπ 

δηελεξγεί ε εηαηξεία θαηά ην πξντδξπηηθφ ζηάδην (ελδεηθηηθά δαπάλεο πξψηεο 

εγθαηάζηαζεο θαη αγνξέο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ), αθνχ θαηά ηνλ ρξφλν 

εθείλν δελ έρεη αθφκα επέιζεη ε ζχζηαζή ηεο θαη θαηά ζπλέπεηα δελ πθίζηαηαη σο 

λνκηθφ πξφζσπν. ε ζρέζε κε ηηο ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, ην άξζξν 10 παξ. 2 ηνπ 

Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαρψξεζήο ηνπο ζε 

πξνζσξηλά βηβιία, ηα νπνία ζεσξνχληαη ζην φλνκα ελφο απφ ηνπο ηδξπηέο ηεο 

εηαηξείαο απφ ηε Γ.Ο.Τ. ηεο θαηνηθίαο ηνπ, κε κλεία ηεο ππφ ζχζηαζεο εηαηξείαο. Οη 

δε εγγξαθέο πνπ θαηαρσξήζεθαλ ζηα πξνζσξηλά βηβιία κεηαθέξνληαη ζηα νξηζηηθά 

βηβιία, αλαιπηηθά ή ζπγθεληξσηηθά, ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζε ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ή ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. 

6.23 Καηαρώξεζε Καηαζηαηηθνύ ζην Πξσηνδηθείν 

Η θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο 

ΔΠΔ ηνπ ππνθαηαζηήκαηνο πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ζηηγκή πνπ ην θαηαζηαηηθφ έρεη 

πάξεη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Γηα λα είλαη έγθπξν ην θαηαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, θαηά ηελ επηθαηξνπνίεζή ηνπ λα παξίζηαηαη δηθεγφξνο 

θαη ζπκβνιαηνγξάθνο. Οη εηαίξνη λα έρνπλ ιάβεη έγθξηζε απφ ην επηκειεηήξην γηα 

ηελ επσλπκία, λα έρνπλ νξίζεη θαη νινθιεξψζεη ηελ θαηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ 

πξνζθνκίδνληαο ην απαξαίηεην πηζηνπνηεηηθφ, λα έρνπλ νξίζεη ην εηαηξηθφ κεξίδην 

θαη ηηο εηαηξηθέο κεξίδεο θαη γεληθά λα έρνπλ αθνινπζεζεί νη ελέξγεηεο πνπ έρνπλ 

αλαθεξζεί πην πάλσ. Έηζη ην ζθξαγηζκέλν απφ ΓΟΤ, Δπηκειεηήξην θαη Σακείν 

Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ κε δχν ή πεξηζζφηεξα 

επηθπξσκέλα αληίγξαθα ππνβάιινληαη ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 
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ηεο εηαηξίαο. Η Γξακκαηεία αθνχ ζθξαγίζεη θαη πξσηνθνιιήζεη φια ηα αληίγξαθα, 

θξαηά έλα γηα ην αξρείν ηεο θαη ηα ππφινηπα ηα επηζηξέθεη ζηελ εηαηξία. Η 

Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείν ηεξεί Μεηξψν ΔΠΔ φπνπ εθεί θαηαγξάθνληαη θαηά 

αχμνπζα ρξνλνινγηθή ζεηξά φιεο νη ΔΠΔ. Με απηή ινηπφλ ηελ πξάμε νινθιεξψλεηαη 

ε πξψηε θάζε δεκνζηφηεηαο ηεο ΔΠΔ. 

6.24 Γεκνζίεπζε ζην Σεύρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ 

Μεηά ηελ θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην Πξσηνδηθείν θαη ηελ παξαιαβή ησλ 

επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ ζα πξέπεη ν δηαρεηξηζηήο ή ν ζπκβνιαηνγξάθνο λα 

θαηαζέζεη πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζην ΦΔΚ πξνο δεκνζίεπζε κε έμνδα ηεο 

εηαηξίαο. Γηα ηελ θαηαρψξεζε ζην ΦΔΚ ζα πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ ζηελ ΓΤΟ 

παξάβνια δεκνζίεπζεο ηεο πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΔ ππέξ ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ. Σν πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζηα 250 € θαη θαηαβάιιεηαη εθάπαμ. Η 

απφδεημε απηή καδί κε ηελ πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ππνβάιινληαη ζην Δζληθφ 

Σππνγξαθείν ην νπνίν εληφο ηξηψλ εξγάζηκσλ εκεξψλ αλαξηά ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ 

πεξίιεςε ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηελ εκεξνκελία ηνπ Φχιινπ Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο ζην νπνίν απηή δεκνζηεχεηαη. Με ηελ δεκνζίεπζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

ζην ΦΔΚ νινθιεξψλεηαη ε δηαδηθαζία ζχζηαζεο θαη ίδξπζεο ηεο ΔΠΔ θαη απνθηά 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα. Αλ ηεξήζεθαλ φια ηα παξαπάλσ ζηάδηα ηφηε δελ ππάξρεη ζε 

θακία πεξίπησζε άξζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο εηαηξίαο θαη ε ΔΠΔ δξα σο 

απηφλνκε λνκηθή νληφηεηα φπσο επηηάζζνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 3190/1955 ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εληνπηζηνχλ ηα ιάζε θαη λα εμεηαζζεί εάλ 

επηδέρνληαη ίαζεο. 

 

 

6.25 Ηκεξνινγηαθέο Δγγξαθέο ύζηαζεο ΔΠΔ 

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 
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Ιδξχεηαη ΔΠΔ κε ηελ επσλπκία Α θαη ία ΔΠΔ κεηαμχ ησλ Α, Β θαη Γ κε εηαηξηθφ 

θεθάιαην 48000euro, ην νπνίν δηαηξείηαη ζε 400 εηαηξηθά κεξίδηα ησλ 120euro ην 

θαζέλα. Οη εηαηξηθέο κεξίδεο ησλ εηαίξσλ έρνπλ σο εμήο: 

Α 200 εη. κεξ. Υ 120 =24000 

Β 150 εη. κεξ. Υ 120 =18000 

Γ  50  εη. κεξ. X 120 =6000 

Γηα ηελ θάιπςε  ηεο εηζθνξάο νη εηαίξνη εηζθέξνπλ ηα εμήο : 

Ο εηαίξνο Α :  -εκπνξεχκαηα 12000 

  -έπηπια 3000 

  -πειάηεο εζσηεξηθνχ 1500 

  -κεηξεηά 7500 

  - θήκε θαη πειαηεία 600 

  -πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ -600 

Ο εηαίξνο Β : -αθίλεην 18000 

Ο εηαίξνο Γ : -κεηξεηά 6000 

Γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΔΠΔ θαηαβιήζεθαλ 2100euro έμνδα ίδξπζεο.    

33.03 Δηαίξνη ινγ/ζκφο θάιπςεο θεθαιαίνπ  48000   

33.03.00 Δηαίξνο Α ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε ρξήκα 7500     

33.03.01 Δηαίξνο Α ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε είδνο 16500     

33.03.02 Δηαίξνο Β ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε είδνο 18000     

33.03.03 Δηαίξνο Γ ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε ρξήκα 6000     

40.06 Δηαηξηθφ θεθάιαην   48000 

                               40.06.00 Δηαηξηθή κεξίδα εηαίξνπ Α 24000     

                               40.06.01 Δηαηξηθή κεξίδα εηαίξνπ Β 18000     

                            40.06.02 Δηαηξηθή κεξίδα εηαίξνπ Γ 6000     

 εγγξαθή ζχζηαζεο ΔΠΔ     

14.00 Έπηπια  3000   

16.00 Τπεξαμία επηρείξεζεο 600   

20.00 Απνζέκαηα εκπ/ησλ 12000   
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30.00 Πειάηεο εζσηεξηθνχ 1500   

38.00 Σακείν 7500   

                       33.03 Δηαίξνη ινγ/ζκφο θάιπςεο θεθαιαίνπ    24000 

                                        33.03.00 Δηαίξνο Α ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε 

ρξήκα 7500     

                                        33.03.01 Δηαίξνο Α ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε 

είδνο 16500     

50.00 Πξνκεζεπηέο εζσηεξηθνχ    600 

θαηαβνιή θεθαιαίνπ εηαίξνπ Α     

Κηίξηα εγθαηάζηαζεο θηηξίσλ 18000   

33.03 Δηαίξνη ινγ/ζκφο θάιπςεο θεθαιαίνπ      

                  33.03.02 Δηαίξνο Β ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε είδνο 18000   18000 

θαηαβνιή θεθαιαίνπ εηαίξνπ Β     

38.00 Σακείν 6000   

33.03 Δηαίξνη ινγ/ζκφο θάιπςεο θεθαιαίνπ    6000 

                33.03.03 Δηαίξνο Γ ινγ/ζκφο εηζθνξάο ζε ρξήκα 6000     

θαηαβνιή θεθαιαίνπ εηαίξνπ Β     

61.10 Έμνδα ίδξπζεο θαη πξψηεο εγθαηάζηαζεο 2100   

                             38.00 Σακείν   2100 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7 

ΔΝΑΡΞΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΔΠΔ ΣΗΝ ΑΡΜΟΓΙΑ Γ.Ο.Τ 

 

 

Δληφο κελφο απφ ηελ εκεξνκελία πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή (Πξσηνδηθείν) 

ε απφθαζε ζχζηαζεο ηεο εηαηξείαο πξέπεη λα γίλεη έλαξμε εξγαζηψλ ζηελ αξκφδηα 

Γ.Ο.Τ. 

Γηα ηελ έλαξμε εξγαζηψλ πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ ηα εμήο 

δηθαηνινγεηηθά: 

 Έληππν έλαξμεο δξαζηεξηφηεηαο Μ3 

 Καηαζηαηηθφ ζεσξεκέλν απφ ην Πξσηνδηθείν 

 Βεβαίσζε εγγξαθήο ζε επηκειεηήξην 
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 Δγγξαθή κειψλ ζε αζθαιηζηηθφ θνξέα (Σ.Δ.Β.Δ., Σ.Α.Δ. θιπ) αλ είλαη 

απφδεημε είζπξαμεο ρξεηάδεηαη θσηναληίγξαθν ηεο πξψηεο ζειίδαο ηνπ 

βηβιηάξηνπ Σ.Δ.Β.Δ. ή Σ.Α.Δ. 

 Μηζζσηήξην ζεσξεκέλν απφ ηελ Γ.Ο.Τ. ηνπ ηδηνθηήηε ή αλ έρνπκε δσξεάλ 

παξαρψξεζε θάπνηνπ ρψξνπ απφ θάπνηνλ άιινλ (παηέξαο, κεηέξα θιπ) ηφηε 

πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

o πκβφιαην ηδηνθηεζίαο 

o Τπεχζπλε δήισζε ζεσξεκέλε απφ ηελ αζηπλνκία γηα δσξεάλ 

παξαρψξεζε εθείλνπ ν νπνίνο παξαρσξεί ηνλ ρψξν . 

Αλ ν ρψξνο είλαη ηδηφθηεηνο, ηφηε πξέπεη λα πξνζθνκηζζεί: 

o πκβφιαην ηδηνθηεζίαο 

o Τπεχζπλε δήισζε φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ ηδηφθηεην ρψξν ζαλ 

επαγγεικαηηθή έδξα ηεο επηρείξεζεο ηνπ. 

 Υαξηφζεκν έλαξμεο (ην πιεξψλεη ν δηαρεηξηζηήο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ζηε 

ΓΟ.Τ.) 

 Γηπιφηππν είζπξαμεο ππέξ Σ.Α.Π.Δ.Σ. 

 Τπεχζπλε δήισζε φηη εληφο κελφο ηεο ελάξμεσο ζα πξνζθνκηζζεί ην Φ.Δ.Κ. 

ηεο δεκνζίεπζεο 

 Δμνπζηνδφηεζε ( εθφζνλ ηελ έλαξμε θάλεη θάπνηνο ηξίηνο εθηφο ησλ 

δηαρεηξηζηψλ). 

Θεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ Δ.Π.Δ. 

Γηα ηελ πξψηε ζεψξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ απφ ΔΠΔ πξνζθνκίδνληαη ζηελ 

αξκφδηα Γ.Ο.Τ. 

1. Φνξνινγηθή ελεκεξφηεηα απφ ηα κέιε 
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2. Τπεχζπλε δήισζε φηη ηα κέιε δελ ήηαλ επηηεδεπκαηίεο ή εάλ είλαη, βεβαίσζε απφ 

ηα ηκήκαηα Κψδηθα- ΦΠΑ- Έζνδα φηη δελ ππάξρνπλ νθεηιέο 

3. Απαηηείηαη ε παξνπζία ηνπιάρηζηνλ ελφο δηαρεηξηζηή 

4. εκείσκα ζεψξεζεο (έληππν TAXIS Β1) ζε 1 αληίηππν γηα θάζε εγθαηάζηαζε 

7.1 Πεξηερόκελν ηεο Δηαηξηθήο ύκβαζεο 

χκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 3190/55, ην ζπζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο έγγξαθν, δειαδή, ην θαηαζηαηηθφ απηήο, ην νπνίν 

ζπληάζζεηαη ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, πξέπεη λα πεξηέρεη ππνρξεσηηθά ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Σν νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα, ηελ θαηνηθία θαη ηελ ηζαγέλεηα ησλ 

εηαίξσλ- ηδξπηψλ ηεο ΔΠΔ. Καη έηζη ν λφκνο πεξηνξίδεηαη λα αλαθέξεη ηα 

παξαπάλσ κφλν ζηνηρεία ησλ εηαίξσλ, ζθφπηκν είλαη λα αλαγξάθνληαη ηα 

πιήξε ζηνηρεία ηεο ηαπηφηεηαο εθάζηνπ. Απφ ην γεγνλφο φηη ν λφκνο απαηηεί 

ηελ αλαγξαθή ηεο ηζαγέλεηαο ησλ εηαίξσλ, ζπλάγεηαη επζέσο, πσο επηηξέπεηαη 

ε ζπκκεηνρή αιινδαπψλ ή κφλν αιινδαπψλ ζηελ ίδξπζε ηεο εηαηξείαο 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Δάλ θάπνηνο απφ ηνπο ηδξπηέο δελ έρεη επάγγεικα – 

θαη απηφ ζπλήζσο ζπκβαίλεη κε ηηο γπλαίθεο- αλαγξάθεηαη παξαπιεχξσο ζην 

φλνκα ηνπ «άλεπ επαγγέικαηνο» ή «λνηθνθπξά». 

 Σελ εηαηξηθή επσλπκία. ρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ζρεκαηηζκνχ απηήο θαη άιιεο 

ιεπηνκέξεηεο. 

 Σελ έδξα ηεο εηαηξείαο, πνπ θαηά ην λφκν πξέπεη λα νξίδεηαη έλαο δήκνο ηεο 

Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο. Να πξνζηεζεί φηη είλαη απαξαίηεηε ε αλαγξαθή ηεο 

δηεπζχλζεσο (νδφο, αξηζκφο, ζπλνηθία, ηαρπδξνκηθφο θψδηθαο), ζηελ νπνία ζα 

εγθαηαζηαζνχλ ηα γξαθεία ηεο έδξαο. Σνχην είλαη απαξαίηεην γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο ΓΟΤ, ζηελ νπνία ζα θαηαβιεζεί ην θαηαζηαηηθφ ηεο 

εηαηξείαο γηα ζεψξεζε. Η κεηαθνξά ηεο έδξαο απφ έλα δήκν ζε άιιν δήκν 

απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. πλεπψο, γη‘ απηήλ απαηηείηαη 

απφθαζε ηεο ζπλειεχζεσο  ησλ εηαίξσλ θαη ζχληαμε ηξνπνπνηεηηθνχ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο εγγξάθνπ ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ. Η 
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κεηαθνξά ησλ γξαθείσλ ηεο έδξαο ηεο εηαηξείαο εληφο νξίσλ ηνπ απηνχ 

δήκνπ δελ απνηειεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, αιιά απιψο 

αλαγγέιιεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ (κε δήισζε κεηαβνιήο, άξζξν 29 παξ. 1 β‘ 

Ν.1642/86). 

 Σελ αξκνδηφηεηα ηεο εηαηξείαο σο πεξηνξηζκέλεο επζχλεο. Η παξάγξαθνο 2 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3190/55 νξίδεη φηη ζηελ επσλπκία ηεο εηαηξείαο πξέπεη 

λα πεξηέρνληαη νινγξάθσο νη ιέμεηο «Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο». Αλ 

δελ πεξηέρνληαη νη ιέμεηο απηέο ζηελ επσλπκία, ε εηαηξεία πάζρεη θαη 

θεξχζζεηαη άθπξε κε δηθαζηηθή απφθαζε. 

 Σν θεθάιαην ηεο εηαηξείαο. Δπίζεο, κε ηελ κεξίδα ζπκκεηνρήο θαη ηα ηπρφλ 

πεξηζζφηεξα εηαηξηθά κεξίδηα εθάζηνπ εηαίξνπ. Καη, αθφκα, βεβαίσζε ησλ 

ηδξπηψλ πεξί θαηαβνιήο ηνπ θεθαιαίνπ- ε βεβαίσζε απηή πεξηιακβάλεηαη 

ζην ζπζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. 

 Σν αληηθείκελν ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο, ηελ απνηίκεζε απηψλ, ην φλνκα ηνπ 

εηζθέξνληνο εηαίξνπ θαη ην ζχλνιν ηεο αμίαο ησλ εηζθνξψλ ζε είδνο. Όια 

απηά ηα ζηνηρεία πεξηιακβάλνληαη ζε έθζεζε εθηηκήζεσο ηεο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ Κ.Ν. 2190/20, πνπ πξέπεη λα πεξηιεθζεί νιφθιεξε ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο κε κλεία θαη ηνπ θχιινπ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο 

Κπβεξλήζεσο, ζην νπνίν έρεη πξνεγνπκέλσο δεκνζηεπζεί. 

Σε δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο. Δπεηδή ν λφκνο απαηηεί ξεηά ηελ αλαγξαθή ζην 

θαηαζηαηηθφ ηεο δηάξθεηαο ηεο εηαηξείαο, πξέπεη λα ζεσξήζνπκε φηη ε ΔΠΔ δελ 

επηηξέπεηαη λα είλαη αφξηζηεο δηάξθεηαο. Πξηλ εθπλεχζεη ε αλαγξαθφκελε ζην 

θαηαζηαηηθφ δηάξθεηα, κπνξεί λα παξαηαζεί απηήλ θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο 

ζπλειεχζεσο ησλ εηαίξσλ θαη ηξνπνπνηήζεσο ηνπ ζρεηηθνχ άξζξνπ ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 8 

ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟΤ ΔΠΔ 

 

 

Η Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλαο δσληαλφο νξγαληζκφο 

αθνχ γελληέηαη, αλαπηχζζεηαη, σξηκάδεη θαη πεζαίλεη. Απνηειεί έλα δσληαλφ θχηηαξν 

ηεο θνηλσλίαο θαη έρεη θάπνην ζθνπφ, ηνλ νπνίν πξνζπαζεί λα επηηχρεη θαηά ηελ 

δηάξθεηα δσήο ηεο. Σν θξηζηκφηεξν ζηάδην γηα κηα εηαηξία είλαη ην αξρηθφ ζηάδην θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα 5 πξψηα ρξφληα δσήο. χκθσλα κε ηα δεδνκέλα 3 ζηηο 5 εηαηξίεο 

θιείλνπλ ζηελ δηάξθεηα ησλ 5 πξψησλ εηψλ απφ ηελ ίδξπζή ηνπο. Πεξλψληαο απηφ ην 

ζηάδην ε εηαηξία ζεκαίλεη πσο έρεη ζέζεη ηηο ζσζηέο βάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζθνπνχ ηεο. 

ην ζχγρξνλν θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ φπνπ ν αληαγσληζκφο είλαη κεγάινο θαη ε 

επίηεπμε φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξνπ θέξδνπο απηνζθνπφο ε εμέιημε θαη ε 

κεηαηξνπή είλαη έλα ζηνηρείν ζπλπθαζκέλν κε ηελ επηβίσζε. Η ΔΠΔ κέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο πνπ ηεο δίλεη ην λνκηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ελεξγεί κε ηέηνην 

ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα επηβηψλεη θαη λα πεηπραίλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. Η εμέιημε 

απηή γηα ηελ ΔΠΔ επηηπγράλεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ηελ 

κεηαβνιή ηνπ θεθαιαίνπ ηεο, ηελ ζπγρψλεπζή ηεο κε άιιεο εηαηξίεο, ίδηνπ ή 

δηαθνξεηηθνχ εηαηξηθνχ ηχπνπ ή κεγέζνπο, ηελ κεηαηξνπή ηνπο ζε δηαθνξεηηθφ ηχπν 

θ.α. Σν θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα δεκηνπξγήζεη κεγάιεο θαη πγηείο επηρεηξήζεηο 

έρεη ζεζπίζεη λφκνπο νη νπνίνη παξέρνπλ θίλεηξα γηα ηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ 

εηαηξηψλ ψζηε λα εηζπξάμεη κεγαιχηεξνπο θφξνπο. 

ην θεθάιαην απηφ ζα γίλεη αλαθνξά ζηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, ζηελ 

αχμεζε θαη κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ζηελ ζπγρψλεπζε ΔΠΔ κε εηαηξίεο 
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φισλ ησλ εηαηξηθψλ ηχπσλ ηφζν κέζσ ηνπ λφκνπ 3190/1955 θαη 2190/1920 φζν θαη 

κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ. 

 

8.1 Σξνπνπνίεζε Δηαηξηθήο ύκβαζεο 

Σν θαηαζηαηηθφ αλ θαη απνηειεί ην ζηνηρείν εθείλν απφ ην νπνίν απνξξένπλ φιεο νη 

ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ εηαίξσλ, ν ηξφπνο δηνίθεζεο, νξγάλσζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο θαη γεληθά ξπζκηζηήο φισλ ησλ νξγαλσηηθψλ θαη 

θαλνληζηηθψλ ζεκάησλ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί είηε ιφγσ αλαγθαζηηθψλ ζπλζεθψλ 

είηε ιφγσ βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ δηαηάμεσλ. Ωο ηξνπνπνίεζε λνείηαη ε 

κεηαβνιή, ε αθαίξεζε, ε πξφζζεζε, ε ζπγρψλεπζε θαη γεληθά θάζε κεηαηξνπή πνπ 

γίλεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ αξθεί λα κελ αληηηίζεηαη ζηηο αλαγθαζηηθέο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ. 

Η ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο ζχκβαζεο γίλεηαη κφλν απφ ηελ Γ ησλ εηαίξσλ 

θαη δελ δχλαηαη λα εθρσξήζεη ηελ αξκνδηφηεηα ζε θαλέλα άιιν φξγαλν ηεο εηαηξίαο. 

Η απφθαζε ιακβάλεηαη κε δηαθνξεηηθή πιεηνςεθία απφ απηή ηνπ άξζξνπ 13 θαη 

απαηηεί πιεηνςεθία ηνπιάρηζηνλ ησλ 3/4 ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ηνα 3/4 ηνπ φινπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ155. Ωζηφζν ε απφθαζε γηα 

αιιαγή ηεο εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο ή γηα αχμεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνρξεψζεσλ ή 

κείσζε ησλ εηαηξηθψλ δηθαησκάησλ απαηηεί νκνθσλία ηεο Γ. Οκνθσλία φκσο 

κπνξεί λα απαηηεί θαη ε ιήςε απνθάζεσλ πνπ νξίδνληαη κέζα απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ, φπσο ν δηνξηζκφο ή ε αλάθιεζε ησλ δηαρεηξηζηψλ, ε δηαλνκή ησλ 

θεξδψλ, ε άζθεζε αγσγήο θαηά ελφο εηαίξνπ ή δηαρεηξηζηή θ.α. Γηα ηελ ηξνπνπνίεζε 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ επηβάιιεηαη λα ζπληάζζεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν ελψ 

παξάιεηςε ηνπ θαζηζηά ηελ απφθαζε άθπξε. 

Όζνλ αθνξά ηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο θάζε ηξνπνπνίεζε ηεο εηαηξηθήο 

ζχκβαζεο καδί κε νιφθιεξν ην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8. πέξαλ φκσο ησλ δηαηππψζεσλ απηψλ πνπ θαζηζηνχλ 

λφκηκε ηελ απφθαζε, αλάινγα κε ηελ ηξνπνπνίεζε ελδέρεηαη λα ππάξμεη αλάγθε 

ηήξεζεο πξφζζεησλ δηαηππψζεσλ. Γηα παξάδεηγκα εάλ πξφθεηηαη γηα αχμεζε ηνπ 

θεθαιαίνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ 1%. Αλ 
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πξφθεηηαη γηα κείσζε πξέπεη λα ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42. Αλ παξαηαζεί 

ν ρξφλνο ιήμεο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πξέπεη λα ππάξμεη έγθξηζε ηνπ 

Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. Αλ κεηαβιεζεί ε έδξα ηεο εηαηξίαο ζε πεξηνρή 

άιιεο εθνξίαο πξέπεη λα ππάξμεη ζρεηηθή γλσζηνπνίεζε. Αλ αιιάμεη ε επσλπκία 

πξέπεη ε ηξνπνπνίεζε λα ζεσξεζεί γηα ηνλ έιεγρν ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο 

επσλπκίαο θαη ηνπ δηαθξηηηθνχ ηίηινπ‖ απφ ην νηθείν επηκειεηήξην. ηελ πεξίπησζε 

πνπ δελ ηεξεζεί θάηη απφ ηα παξαπάλσ ε ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη άθπξε κε φηη απηφ 

ζπλεπάγεηαη. 

8.2 Μεηαβνιή Αληηθείκελνπ Δξγαζηώλ ηεο Δηαηξίαο 

Η απφθαζε ηεο Γ ησλ εηαίξσλ γηα κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ηεο ΔΠΔ 

θαη ηειηθά ε κεηαβνιή απηνχ απνηειεί ζπνπδαίν ιφγν εμφδνπ εηαίξνπ απφ ηελ 

εηαηξία. Μεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ δελ είλαη κφλν ε νινθιεξσηηθή 

αιιαγή απηνχ. Μεηαβνιή ζεσξείηαη ε επέθηαζε ή ν πεξηνξηζκφο ηνπ ήδε ππάξρνληνο 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ δελ βξίζθεη ζχκθσλνπο θάπνηνπο εηαίξνπο ηφηε απηνί κπνξνχλ 

λα απνρσξήζνπλ θαη ε εηαηξία είλαη ππνρξεσκέλε λα ηνπο απνδεκηψζεη 

θαηαβάιινληαο ηελ αμία ησλ εηαηξηθψλ ηνπο κεξηδίσλ. 

Η έμνδνο ησλ εηαίξσλ λνκηκνπνηείηαη φηαλ γίλεη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ 

δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Η απφθαζε γηα λα είλαη έγθπξε ζα πξέπεη λα 

έρεη ιεθζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαη ε 

δηαθσλία ηνπ εηαίξνπ λα είλαη θαηαγεγξακκέλε ηφζν θαηά ηελ ςεθνθνξία φζν θαη 

πξηλ απφ απηή. Γηα παξάδεηγκα δελ είλαη δπλαηφλ έλαο εηαίξνο λα ζπγθαιεί ηελ Γ κε 

ζέκα ηελ αιιαγή αληηθεηκέλνπ ηελ νπνία πξνηείλεη, λα ςεθίδεη θαηά απηήο θαη κεηά 

λα δεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηελ εηαηξία. Με αθνξκή ηελ χπαξμε ηέηνησλ γεγνλφησλ ν 

Πξφεδξνο ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ, ζηνλ νπνίν θαηαηίζεηαη ε αίηεζε γηα 

έμνδν, ζα πξέπεη λα ειέγμεη ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ, ψζηε λα κελ 

αζθείηαη θαηαρξεζηηθά. χκθσλα κε ηνλ Πεξάθε Δπάγγειν θαηαρξεζηηθή άζθεζε 

ηνπ δηθαηψκαηνο εμφδνπ απφ ηελ ΔΠΔ ιφγσ κεηαβνιήο ηνπ αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ 

παξαηεξείηαη α) εάλ, πξηλ ιεθζεί ε απφθαζε ηεο ζπλέιεπζεο, ζηελ νπνία δηαθψλεζε, 

ν εηαίξνο είρε ζπγθαηαηεζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε κεηαβνιή, ή, αθφκε πεξηζζφηεξν, αλ 

ηελ είρε ν ίδηνο εηζεγεζεί, β) εάλ ε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ είλαη ηφζν 

επνπζηψδεο, ψζηε ν εηαίξνο λα κελ έρεη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζπκθέξνλ εμφδνπ (ή 
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θαη σθειείηαη), γ) εάλ φ εηαίξνο αζθεί ην δηθαίσκά ηνπ ζε δχζθνιε γηα ηελ εηαηξία 

ζηηγκή, ν ίδηνο δε δελ πξφθεηηαη λα σθειεζεί νπζηαζηηθά απφ ηελ έμνδφ ηνπ (π.ρ. ε 

αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ πνπ ζα ηνπ απνδνζεί είλαη εμαηξεηηθά ρακειή), δ) 

εάλ ε δήισζε εμφδνπ ππνθξχπηεη πξφζεζε ηνπ εηαίξνπ λα απαιιαγεί απφ 

ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζηελ εηαηξία. ε) εάλ ν κελ εηαίξνο δελ έρεη εηδηθφ 

ζπκθέξνλ εμφδνπ, απφ ηελ άιιε δε κεξηά ε εηαηξία, πξνθεηκέλνπ λα ηνπ θαηαβάιεη 

ηελ αμία ηεο κεξίδαο ζπκκεηνρήο ηνπ, ζα αλαγθαζζεί λα εθπνηήζεη ζεκαληηθά γηα ηελ 

εθκεηάιιεπζε πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, ζη) εάλ ε κεηαβνιή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

εηαηξηθήο επηρείξεζεο, φπσο απνθαζίδεηαη κε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ, 

απνηειεί επηζεκνπνίεζε θάπνηαο ήδε ηζρχνπζαο ζηα πξάγκαηα πξαθηηθήο ηεο 

εηαηξίαο, ηελ νπνία ν ζπγθεθξηκέλνο εηαίξνο γλψξηδε θαη είρε αλερζεί ή, αθφκε 

πεξηζζφηεξν, είρε εγθξίλεη θαη γεληθφηεξα ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο εμφδνπ ζα είλαη 

θαηαρξεζηηθή αλ αληηηίζεηαη ζηελ αξρή ηεο αλαγθαηφηεηαο ή αλ απνηειεί απιφ 

πξφζρεκα γηα λα εμέιζεη εηαίξνο ηεο εηαηξίαο. Όηαλ ε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ είλαη ζεηηθή, αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία πνπ αλαιχζεθε 

παξαπάλσ θαη αθνξά ηελ έμνδν ηνπ εηαίξνπ απφ ηελ εηαηξία. 

 

8.3 Μεηαβνιή Άιισλ ηνηρείσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ 

ην θαηαζηαηηθφ εθηφο ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ αλαθέξνληαη θαη ζηνηρεία πνπ 

αθνξνχλ ηνπο εηαίξνπο, ηελ επσλπκία ηεο εηαηξίαο, ηελ έδξα ηεο, ην εηαηξηθφ 

θεθάιαην, ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη ηελ αμία ηνπο θαη γεληθά ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ηαπηφηεηά ηεο. 

Η κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ απηψλ γίλεηαη ζπλήζσο ιφγσ ησλ ζπλζεθψλ πνπ 

επηθξαηνχλ θάζε θνξά. Γηα παξάδεηγκα ε λφκηκε έμνδνο ελφο εηαίξνπ κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη ζαλ ληφκηλν θαη λα αιιάμεη κηα ζεηξά απφ ζηνηρεία. Σα ζηνηρεία απηά 

κπνξεί λα είλαη ε επσλπκία ( αλ ζε απηήλ αλαγξάθεηαη ην φλνκα ηνπ εηαίξνπ), ην 

εηαηξηθφ θεθάιαην (αλ ε θαηαβνιή ηνπ γίλεηαη απφ ην θεθάιαην ηεο εηαηξίαο), ν 

αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ ( αλ ππάξμεη δηαγξαθή απηψλ) ή αθφκα θαη ν 

αξηζκφο ησλ εηαίξσλ (αλ ηα κεξίδηα απηά αγνξαζηνχλ απφ πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο 

πξνζψπνπ πνπ δελ είλαη ήδε εηαίξνο) θαη γεληθά εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, αλάινγα κε 
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ηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκβαίλνπλ θάζε θνξά. Όηαλ 

παξαηεξείηαη κεηαβνιή ελφο ή παξαπάλσ ζηνηρείσλ ηφηε ππάξρεη θαη κεηαβνιή ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. Η ιήςε κηαο ηέηνηαο απφθαζεο απαηηεί θαη ηελ αλάινγε πιεηνςεθία ε 

νπνία θαζνξίδεηαη είηε αλαγθαζηηθά είηε θαηαζηαηηθά. 

ηελ πεξίπησζε ηεο θαηαζηαηηθήο πιεηνςεθίαο ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ απηή πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ λφκν. Γηα παξάδεηγκα δελ 

κπνξεί ην θαηαζηαηηθφ λα νξίδεη πιεηνςεθία γηα ηελ απφθαζε αιιαγήο ηεο 

εζληθφηεηαο ηεο εηαηξίαο κηθξφηεξε ηεο νκνθσλίαο φπσο απαηηεί ν λφκνο 3190/1955 

κε ηελ δηάηαμή ηνπ ζηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 38. Δπίζεο γηα θάζε κεηαβνιή ζην 

θαηαζηαηηθφ ζα πξέπεη λα ζπληάζζεηαη ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. πλήζσο ε 

ζχληαμή ηνπ γίλεηαη κεηά ηελ ζχγθιεζε ηεο Γ κε επαλάιεςε ηεο απφθαζεο ελψπηνλ 

ζπκβνιαηνγξάθνπ. Δπηπξνζζέησο θάζε ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζα πξέπεη λα 

ππνβάιιεηαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 ελψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε κε ηήξεζε θάπνησλ απφ ηα παξαπάλσ θαζηζηά ηελ ελέξγεηα άθπξν 

θαη δελ απνηειεί απνδεηθηηθφ ζηνηρείν ψζηε λα αληηηαρηεί ζε νπνηνλδήπνηε έρεη 

έλλνκν ζπκθέξνλ. 

8.4 Αύμεζε Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ 

Η αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απνθαζίδεηαη απφ ηελ Γεληθή πλέιεπζε ησλ 

εηαίξσλ κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα ¾ ηνπ 

θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ εάλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη αιιηψο. Ο 

ιφγνο γηα ηνλ νπνίν κπνξεί λα γίλεη κηα αχμεζε θεθαιαίνπ είλαη θπξίσο ε αλάγθε γηα 

ηελ εηζξνή λέσλ θεθαιαίσλ, ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ πινπνίεζε λέσλ 

επελδχζεσλ, ηελ βειηίσζε ηεο θεθαιαηνπρηθήο βάζεο, ηελ θάιπςε δεκηψλ, ηελ 

αληηζηάζκηζε απφ κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη γεληθά ηελ ηακεηαθή επξσζηία ηεο 

εηαηξίαο. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα γίλεη ε αχμεζε είλαη κε ηελ έθδνζε λέσλ 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ νλνκαζηηθήο αμίαο ίζεο κε ησλ παιαηψλ, κε ηελ αχμεζε ηεο 

νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ παιαηψλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε 

αδηαλέκεησλ απνζεκαηηθψλ ή θεξδψλ, κε ηελ ζπγρψλεπζε ή απνξξφθεζε εηαηξηψλ 

θαη ηέινο κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο δηαθνξάο αλαπξνζαξκνγήο ησλ 
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πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ. ηελ πεξίπησζε ηεο αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ κε ηελ έθδνζε λέσλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ λφκνο 3190/1955 δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα ζηνπο εηαίξνπο κε δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ λα νξίζνπλ ηα πξφζσπα πνπ 

κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θάιπςε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Δίλαη δειαδή ζηελ 

επρέξεηα ησλ εηαίξσλ λα επηιέμνπλ εάλ ε θάιπςε ζα γίλεη κφλν απφ ηνπο εηαίξνπο 

απφ ηξίηνπο ή θα απφ ηνπο δχν θαη κε ηη πνζνζηφ. Αλ νη εηαίξνη ζέινπλ κηα 

πξνζσπνθεληξηθή εηαηξία ηφηε ε αχμεζε ζα γίλεη απνθιεηζηηθά απφ απηνχο ελψ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε θαη απφ ηξίηνπο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε θάιπςε γίλεηαη 

απφ ηξίηνπο νη παιαηνί εηαίξνη δεκηψλνληαη αλ ππάξρνπλ αδηαλέκεηα θέξδε θαη 

απνζεκαηηθά. Γηα παξάδεηγκα εάλ κηα ΔΠΔ έρεη δχν εηαίξνπο κε 10.000 € θεθάιαην 

δηαηξεκέλν ζε 100 κεξίδηα κε 50% ζπκκεηνρή ν θαζέλαο θαη 21.000 € αδηαλέκεηα 

θέξδε θαη απνθαζίζεη αχμεζε εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θαηά 5.000 € κε ηελ θάιπςε απφ 

ηξίηνλ ηφηε ην πνζνζηφ ηνπο ζηα αδηαλέκεηα θέξδε πέθηεη ζην 33% ελψ ν ηξίηνο 

απνθνκίδεη απηφκαηα φθεινο 33%. χκθσλα φκσο κε ηελ πξαθηηθή πνπ 

αθνινπζείηαη γηα λα κπνξέζεη ν ηξίηνο λα γίλεη εηαίξνο κε ίζα δηθαηψκαηα πξέπεη είηε 

λα θαηαβάιιεη ζηελ εηαηξία εθείλν ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ηελ εζσηεξηθή θαη φρη ηελ 

νλνκαζηηθή αμία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, ζην παξάδεηγκά καο ην πνζφ ησλ 7.000 € 

είηε λα θαηαβάιιεη ζε θαζέλαλ απφ ηνπο παιαηνχο κεηφρνπο απνδεκίσζε γηα ηελ 

κείσζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ, ζην παξάδεηγκά καο 3.500 € ζηνλ θαζέλα. 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

είλαη αξρηθά ε ζχγθιεζε ηεο Γ ησλ εηαίξσλ απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο κε ηελ 

δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 10 κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. Η Γ απνθαζίδεη κε ηελ πιεηνςεθία ησλ 3/4. ε απφθαζε αθνξά ην πνζφ , 

ηνλ ηξφπν θαη ηα πξφζσπα ηεο αχμεζεο. Δάλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ δελ 

αλαθέξεηαη θάηη ζρεηηθφ ηφηε νη εηαίξνη έρνπλ δηθαίσκα πξνηίκεζεο κε βάζε ην 

πνζνζηφ ηνπο ελψ ηξίηνη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ κφλν ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο 

πνπ κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ έρεη απνθιεηζηεί ην δηθαίσκα πξνηίκεζεο ησλ 

εηαίξσλ, κε απφθαζε ηεο Γ απνθιείνληαη νη εηαίξνπ θαη κε εθρψξεζε ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνηίκεζεο απφ ηνλ εηαίξν ζε ηξίην εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ 

απνθιείεη ηελ ζπκκεηνρή ηξίησλ. 
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Δδψ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε εηαηξία δελ κπνξεί λα απνθηήζεη δηθά ηεο 

εηαηξηθά κεξίδηα. Μεηά ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έληππν κε επζχλε ηνπ δηαρεηξηζηή ή θάπνηνπ εηαίξνπ ππνβάιιεηαη 

ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8. Δληφο είθνζη εκεξψλ απφ ηελ εκέξα 

δεκνζίεπζεο ηεο αχμεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, νη ελδηαθεξφκελνη κε αίηεζε 

ηνπο πξνο ηελ εηαηξία γλσζηνπνηνχλ ηελ πξφζεζή ηνπο. ηελ αίηεζε απηή 

αλαθέξνληαη ε απφθαζε ηεο Γ γηα αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε επσλπκία 

θαη ε έδξα ηεο εηαηξίαο, ην νλνκαηεπψλπκν, ην επάγγεικα θαη ε ηζαγέλεηα ηνπ 

αλαιακβάλνληαο ηα λέα εηαηξηθά κεξίδηα, ηνλ αξηζκφ ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ πνπ 

επηζπκεί λα αλαιάβεη, κηα δήισζε φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ έζεζε ε Γ 

θαη ηέινο κηα δήισζε ζα θαηαβάιεη ην πφζν ηνπ θεθαιαίνπ ζην ηακείν ηεο εηαηξίαο ή 

φπνπ αιινχ ηνπ δεηεζεί πξηλ ηελ ζχληαμε ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ. Η 

αίηεζε απηή δεζκεχεη ηνλ δειψζαληα κέρξη ηελ ζχληαμε ηνπ εγγξάθνπ ελψ ε 

θαηαβνιή κπνξεί λα είλαη θαη ζε είδνο ε απνηίκεζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη απφ ηελ 

επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ 2190/1920. Σν ηειηθφ ζηάδην είλαη ε ζχληαμε ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ γηα ηελ αχμεζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ε νπνία ζα 

πξέπεη λα γίλεη εληφο 10 εκεξψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ησλ 20 εκεξψλ. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ζηελ αχμεζε ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη θαηά ηελ 

ζχζηαζε ηεο εηαηξίαο. Γειαδή ζα πξέπεη λα θαηαβιεζεί ν θφξνο ζπγθέληξσζεο 

θεθαιαίνπ, παξάβνια δεκνζίεπζεο θιπ. 

8.5 Μείσζε Δηαηξηθνύ Κεθαιαίνπ 

Η Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο φπσο έρεη ήδε εηπσζεί επζχλεηαη απνθιεηζηηθά 

θαη εμνινθιήξνπ γηα ηνλ ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο. Μφλε εγγχεζε πξνο ηνπο 

ηξίηνπο θαη ηδηαίηεξα πξνο ηνπο πηζησηέο ηεο απνηειεί ην εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην. Ο 

λφκνο ππνρξεψλεη ηελ ΔΠΔ λα δηαηεξεί έλα ειάρηζην πνζφ θεθαιαίνπ θαη λα 

παξαθξαηά έλα πνζφ απφ ηα θαζαξά θέξδε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηαθηηθνχ 

απνζεκαηηθνχ. Η ππνρξέσζε απηή παχεη λα ππάξρεη φηαλ ην πνζφ απηφ θαιχςεη ην 

1/3 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, αιιά κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ή απφθαζε ηεο Γ 

κπνξεί λα ζπλερηζηεί ε παξαθξάηεζή ηνπ. 
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Όζνλ αθνξά ηνπο εηαίξνπο, απηνί έρνπλ δηθαίσκα ζηα ελαπνκείλαληα θαζαξά 

θέξδε φηαλ νη ρξήζεηο είλαη θεξδνθφξεο, ζηα απνζεκαηηθά εθφζνλ ππάξρεη 

πιεφλαζκα θαη ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηφζν θαηά ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο φζν 

θαη θαηά ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο. ε φινπο ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο παξαηεξείηαη κηα 

κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ, άιιεο θνξέο πξναηξεηηθή θαη άιιεο ππνρξεσηηθή. 

Πξναηξεηηθή είλαη φηαλ παξαηεξείηαη κηα επξσζηία ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο θαη 

ηακεηαθή άλεζε ηεο εηαηξίαο ελψ ππνρξεσηηθή φηαλ εκθαλίδνληαη δεκίεο, 

ππνηηκήζεηο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κηα ζεηξά άιισλ γεγνλφησλ πνπ απαηηνχλ 

ηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ φπσο ε έμνδνο ηνπ εηαίξνπ ή ν απνθιεηζκφο 

ηνπ. Η κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θπξίσο φηαλ πξνθαιείηαη απφ δπζκελή 

γεγνλφηα ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη πηζησηέο 

θαη λα κελ θηλδπλεχεη ε επηβίσζε ηεο εηαηξίαο γηαηί κηα κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ 

νδεγεί ζε πεξηνπζηαθή απνδπλάκσζε ηεο εηαηξίαο. Η κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ κπνξεί λα είλαη πξαγκαηηθή ή νλνκαζηηθή (ινγηζηηθή), αλάινγα κε ην αλ 

δηαλεκήζεθαλ ρξεκαηηθά πνζά, πξαγκαηηθά, ζηνπο εηαίξνπο ή φρη. Ο ζθνπφο κείσζεο 

ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα είλαη ε θάιπςε δεκηψλ, ε θαηαβνιή ηεο αμίαο 

ησλ κεξηδίσλ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ λνκίκσο εμεξρφκελσλ εηαίξσλ, ε επηζηξνθή 

πιενλάδνληνο εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε δεκηνπξγία ή αχμεζε ηνπ απνζεκαηηθνχ. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ππνρξεσηηθή αλ νη εηαίξνη 

δελ εηζθέξνπλ επηπιένλ πνζά γηα ηελ θάιπςε απηψλ ησλ δεκηψλ, είηε ιφγσ 

αλππαξμίαο ζρεηηθήο δηαηάμεσο ζην θαηαζηαηηθφ, είηε κε ιήςεο ζρεηηθήο απφθαζεο 

ηεο Γ γηα ελεξγνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο δηάηαμεο. Γηα λα θαιπθηνχλ απηέο νη δεκίεο 

ινηπφλ θαη λα ηζνζθειηζηεί ν ηζνινγηζκφο ζα πξέπεη λα γίλεη κείσζε είηε ησλ 

απνζεκαηηθψλ είηε ηνπ θεθαιαίνπ. 

Μνλφδξνκν απνηειεί ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ φηαλ δελ ππάξρνπλ ή 

δελ επαξθνχλ ηα απνζεκαηηθά γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκηψλ ελψ αλ ε δεκίεο απηέο 

μεπεξλνχλ ην 1/2 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηφηε κε απφθαζε ησλ δηαρεηξηζηψλ είηε 

κεηψλεηαη ην θεθάιαην ψζηε λα θαλεί ε πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ηεο εηαηξίαο πξνο 

ηνπο ηξίηνπο, είηε ιχεηαη ε εηαηξία. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, φπνπ ζθνπφο κείσζεο 

ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ε απνδεκίσζε ηνπ εηαίξνπ πνπ απνθιείεηαη ή 

εμέξρεηαη ηεο εηαηξίαο ρσξίο ηελ κεηαβίβαζε ησλ εηαηξηθψλ ηνπ κεξηδίσλ, ε εηαηξία 

είλαη ππνρξεσκέλε λα θαηαβάιεη ζηνλ εμεξρφκελν εηαίξν, πνζφ ίζν κε ηελ 
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πξαγκαηηθή αμία ησλ κεξηδίσλ θαη λα πξνβεί ζε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ. 

ηελ ηξίηε πεξίπησζε ην εηαηξηθφ θεθάιαην κεηψλεηαη ιφγσ πιενλαζκαηηθνχ 

θεθαιαίνπ θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί νη εηαίξνη απνθαζίδνπλ πσο ην θεθάιαην είλαη 

ππεξαξθεηφ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εηαηξίαο θαη ηελ επίηεπμε ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ. 

Παξάδεηγκα κηαο ηέηνηαο πεξίπησζεο ζα κπνξνχζε λα είλαη ε κεηαβνιή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ εξγαζηψλ ηεο εηαηξίαο, κε ην λέν αληηθείκελν λα απαηηεί πνιχ ιηγφηεξν 

θεθάιαην απφ ην πξνεγνχκελν. Έηζη ην πιενλάδσλ θεθάιαην επηζηξέθεηαη ζηνπο 

εηαίξνπο. Σέινο κηα ηδηαίηεξα έμππλε ζηξαηεγηθή, αθνξά ηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ γηα ηελ δεκηνπξγία απνζεκαηηθψλ. Η δηαδηθαζία απηή είλαη κηα θαζαξά 

ινγηζηηθή ηερληθή ε νπνία κεηαθέξεη έλα πνζφ απφ ην εηαηξηθφ θεθάιαην ζηα 

απνζεκαηηθά δειαδή ζε κηα πην εχρξεζηε κνξθή. Με απηφ ηνλ ηξφπν κεηψλεηαη ην 

θεθάιαην απμάλνληαη ηα απνζεκαηηθά θαη ε εηαηξία δελ παξαθξαηά πνζά απφ ηα 

θαζαξά θέξδε γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ απνζεκαηηθψλ ελψ ε δηάζεζε ηνπο ζηνπο εηαίξνπο 

γίλεηαη ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ γηαηί είλαη πνιχ πην εχθνιν λα δηαλεκεζνχλ ηα 

απνζεκαηηθά παξά ην εηαηξηθφ θεθάιαην. 

Οη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ 

είλαη κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ, κε θαηαζηξνθή ή 

απφζπξζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη κε ζπγρψλεπζε εηαηξηθψλ κεξηδίσλ. Γηα ηνλ ηξφπν 

πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί αλ ζίγεη φινπο ή κεξηθνχο απφ ηνπο 

εηαίξνπο. 

Απηφ ξπζκίδεηαη είηε κε δηάηαμε ηνπ θαηαζηαηηθνχ είηε κε απφθαζε ηεο Γ 

πνπ δελ αληηηίζεηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Μείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κε κείσζε ηεο νλνκαζηηθήο αμίαο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ 

παξαηεξείηαη φηαλ ε αμία ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ κεηψλεηαη εμίζνπ γηα φια ηα 

εηαηξηθά κεξίδηα. 

ηελ πεξίπησζε απηή ζα πξέπεη λα πξνζερηεί ηδηαίηεξα ε αμία ηνπο λα κελ 

πέζεη θάησ απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 30 € ελψ ε δηαλνκή ηνπ κπνξεί λα γίλεη 

πξαγκαηηθά κε ηελ θαηαβνιή ρξεκαηηθψλ πνζψλ ή εηθνληθά κε κεηαθνξά ηνπ πνζνχ 

ζηα απνζεκαηηθά. Όηαλ ε κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ γίλεηαη κε θαηαζηξνθή εηαηξηθψλ 
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κεξηδίσλ ζα πξέπεη λα απνθαζηζηεί αλ ζα γίλεη κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ή 

βάζε ελφο ζηαζεξνχ αξηζκνχ. 

ηελ δεχηεξε πεξίπησζε ελέρεη ν θίλδπλνο απψιεηαο φισλ ησλ κεξηδίσλ γηα 

έλαλ εηαίξν. Γηα παξάδεηγκα εάλ απνθαζηζηεί πσο ζα γίλεη δηαγξαθή 100 εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ απφ θάζε εηαίξν θαη έλαο εηαίξνο θαηέρεη 50 ηφηε απηφκαηα ράλεη ηελ 

εηαηξηθή ηνπ ηδηφηεηα θαη γηα λα ιεθζεί κηα ηέηνηα απφθαζε απαηηείηαη νκνθσλία. 

Σέινο ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα γίλεη κε ζπγρψλεπζε 

εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη είλαη νπζηαζηηθά κηα ζπλέλσζε ησλ δχν πξνεγνπκέλσλ 

ηξφπσλ αθνχ κεηψλεηαη ν αξηζκφο ησλ εηαηξηθψλ κεξηδίσλ θαη απμάλεηαη ε 

νλνκαζηηθή ηνπο αμίαο. 

Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 41 εψο 43 ηνπ λφκνπ 

3190/1955. Έηζη ε κείσζεο ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ απαηηεί πξψηα απ‘ φια ηελ 

χπαξμε ηνπ ζθνπνχ. Αθνχ νξηζηεί ν ζθνπφο ηεο κείσζεο ζα πξέπεη λα ζπγθιεζεί ε 

Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ κε ζέκα εκεξεζίαο δηαηάμεσο ηελ κείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Η απφθαζε ζα πξέπεη λα παξζεί ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ 

λφκνπ πεξί ΔΠΔ κε πιεηνςεθία 3/4 ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 

3/4 ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ εθηφο θαη αλ ην θαηαζηαηηθφ νξίδεη 

κεγαιχηεξε. ηελ απφθαζε ηεο Γ ζα πξέπεη λα αλαθέξνληαη ν ζθνπφο ηεο κείσζεο, 

ην πνζφ ηεο θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα πξαγκαηνπνηεζεί. 

Η απφθαζε γηα λα είλαη έγθπξε ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηηο δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 42 ηνπ λφκνπ 3190/1955 θαη αλαιχνληαη 

ακέζσο ζηελ παξαθάησ ελφηεηα. Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ 

δεκνζηφηεηαο θαη εθφζνλ δελ ππάξρνπλ αληηξξήζεηο ζπληάζζεηαη ην 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη νινθιεξψλεηαη ε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο ην εηαηξηθφ θεθάιαην δελ ζα πξέπεη λα πέζεη θάησ 

απφ ην ειάρηζην φξην ησλ 4.500 €. 

8.6 Γηαηππώζεηο Γεκνζηόηεηαο ηνπ Άξζξνπ 42 

Γηα ηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ν λφκνο πεξί ΔΠΔ νξίδεη δηαθνξεηηθή 

δηαδηθαζία απφ απηή ησλ άιισλ πξάμεσλ πνπ ελεξγνχληαη θαηά ηελ ζχζηαζε θαη 
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ιεηηνπξγία ηεο εηαηξίαο. χκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο ηνπ άξζξνπ 42, πεξίιεςε ηεο 

απφθαζεο ηεο Γ ησλ εηαίξσλ πνπ αθνξά ηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζα 

πξέπεη λα δεκνζηεπζεί ζην Σεχρνο ΑΔ θαη ΔΠΔ κία θνξά ελψ δχν θνξέο ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα πνπ εθδίδεηαη ζηελ έδξα ηεο εηαηξίαο. Απηφ γίλεηαη ψζηε λα 

ελεκεξσζνχλ νη πηζησηέο ηεο εηαηξίαο θαη λα πξνβάιινπλ έλζηαζε ζηελ πεξίπησζε 

πνπ ζίγνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σν δηθαίσκα ηεο άζθεζεο έλζηαζεο ην έρνπλ νη 

πηζησηέο γηα δχν κήλεο απφ ηελ δεκνζίεπζε ηεο απφθαζεο ζηνλ ηχπν. Δάλ κέζα ζην 

δηάζηεκα απηφ δελ εγεξζεί θακία έλζηαζε ηφηε ε εηαηξία πξνρσξά ζηελ κείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ζπλάπηνληαο ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν θαη ηξνπνπνηψληαο 

αλάινγα ην θαηαζηαηηθφ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ θάπνηνο πηζησηήο εγείξεη 

έλζηαζε ηφηε ην ζέκα ιχλεηε είηε κε ηελ παξνρή εγγπήζεσλ απφ ηελ εηαηξία θαη 

απφζπξζε ηεο έλζηαζεο είηε κε δηθαζηηθή επίιπζε. Σν δηθαζηήξην είλαη αξκφδην γηα 

ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηελ κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Αλ ην δηθαζηήξην 

ζπλεθηηκψληαο φια ηα ζηνηρεία απνθαζίζεη πσο ε δηαηχπσζε αληηξξήζεσλ απφ ηνλ 

πηζησηή είλαη αβάζηκεο θαη ην εηαηξηθφ θεθάιαην κεηά ηελ κείσζε είλαη επαξθέο γηα 

ηελ θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ, επηηξέπεη ζηελ εηαηξία ηελ κείσζε ηνπ, ελψ ζε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ζηακαηά ηελ δηαδηθαζία θαη ζεσξεί ηηο κέρξη εθείλε ηελ 

ζηηγκή πξάμεηο σο κε γελφκελεο. 

Γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επάξθεηαο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο πνπ ζα απνκείλεη 

κεηά ηε κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ δελ ζα ππνινγηζζνχλ κφλνλ νη απαηηήζεηο 

ησλ δαλεηζηψλ πνπ πξνέβαιαλ αληηξξήζεηο, αιιά ην ζχλνιν ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο 

εηαηξίαο. Καη απηφ γηαηί ε ηθαλνπνίεζε ησλ δαλεηζηψλ πνπ δηεηχπσζαλ αληηξξήζεηο 

εμαξηάηαη απφ ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ πνπ ππάξρνπλ θαηά ηεο εηαηξίαο, 

αλεμαξηήησο ηνπ αλ φινη νη δαλεηζηέο πξνέβαιαλ ή φρη αληηξξήζεηο θαηά ηεο 

κεηψζεσο ηνπ θεθαιαίνπ. 

8.7 Κιεξνλόκνη Θαλόληνο Δηαίξνπ ΔΠΔ - Μεηαβίβαζε Μεξίδαο 

Όηαλ πεζάλεη θάπνηνο εηαίξνο Δ.Π.Δ., θαη εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζην θαηαζηαηηθφ, ηελ 

Δ.Π.Δ. κπνξνχλ λα ηελ ζπλερίζνπλ ή κφλν νη εηαίξνη πνπ δνπλ καδί κε ηνπο 

θιεξνλφκνπο ηνπ εηαίξνπ πνπ πέζαλε. Αλ ππάξρεη θαη αλήιηθνο θιεξνλφκνο, ηφηε γηα 

ηε ζπλέρηζε ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη θαη ζρεηηθή άδεηα ηνπ δηθαζηεξίνπ 

(Δθ.Αζελ.1011/76). Όηαλ νη θιεξνλφκνη ηνπ ζαλφληνο δερζνχλ λα γίλνπλ εηαίξνη ηεο 
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Δ.Π.Δ., ηφηε ν θαζέλαο απφ απηνχο γίλεηαη θαη απηνηειήο εηαίξνο θαηά ηε κεξίδα πνπ 

θιεξνλφκεζε. ηελ πεξίπησζε απηή πνπ ε εηαηξία ζπλερίδεηαη κε εηαίξνπο ηνπο 

επηδψληεο θαη ηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ ζαλφληνο, ζπληάζζεηαη πξψηα πξαθηηθφ 

έθηαθηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ θαη ζηε ζπλέρεηα, κε βάζε ην πξαθηηθφ 

απηφ ζπληάζζεηαη απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ην ηξνπνπνηεηηθφ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. 

πκπιεξψλεηαη επίζεο ην έληππν ηεο δήισζεο κεηαβνιήο (Μ3). _ελ ζπκπιεξψλεηαη 

φκσο ε δήισζε ππεξαμίαο, δηφηη ηα κεξίδηα ηνπ ζαλφληνο ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηε 

δήισζε θιεξνλνκηάο θαη θνξνινγνχληαη κε βάζε ηε δήισζε απηή. Η δήισζε 

ππεξαμίαο ππνβάιιεηαη ζηε Γ.Ο.Τ., κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ηα κεξίδηα ηνπ 

ζαλφληνο πσινχληαη ζε ηξίηνπο κε θιεξνλφκνπο 

Όηαλ πεζάλεη θάπνηνο εηαίξνο θαη νη θιεξνλφκνη απνθηνχλ δηθαίσκα ζηε 

κεξίδα ηνπ ζαλφληνο, είηε απηνί απνρσξνχλ απφ ηελ εηαηξία είηε φρη, ηφηε νθείιεηαη 

θφξνο θιεξνλνκηάο πνπ ππνινγίδεηαη πάλσ ζηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο ηελ 

εκέξα ηνπ ζαλάηνπ πνπ αλαινγεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζαλφληα, νπφηε 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηε δήισζε θιεξνλνκηάο. (Τπ. Οηθ.Κ.16529/65). Αλ φκσο, ζην 

πνζφ ηεο κεξίδαο ηνπ ζαλφληνο πνπ παίξλνπλ νη θιεξνλφκνη, φηαλ απηνί απνρσξνχλ 

απφ ηελ εηαηξία, πεξηιακβάλνληαη θαη αθίλεηα, ηφηε ε αμία απηψλ ππάγεηαη θαη ζε 

Φφξν Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ κε κεησκέλν ζπληειεζηή, εθφζνλ ζηνπο δψδεθα 

ηειεπηαίνπο κήλεο δελ έγηλε θακία εθρψξεζε εηαηξηθήο κεξίδαο ηνπ ηδίνπ ηνπ εηαίξνπ 

ηεο Δ.Π.Δ. πνπ θιεξνλνκνχλ, ηφηε ηα αγαζά πνπ παίξλνπλ απφ ηελ εηαηξία εθδίδεηαη 

ζηνηρείν απηνπαξάδνζεο θαη πάλσ ζηελ αμία κπαίλεη Φ.Π.Α. (Δγθ.10 παξ.31 δ 

Φ.Π.Α., άξζξν 7 παξ.2 ε Ν.2859/00, Δγθ.πνι. 1009/12.1.94).  

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 9 

Λύζε θαη Δθθαζάξηζε 

 

 

Η ιχζε θαη ε εθθαζάξηζε κηαο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο απνηειεί ην ηειηθφ 

ζηάδην δσήο ηεο εηαηξίαο. Η ιχζε ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα πξνέιζεη απφ δηάθνξνπο 
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ιφγνπο. Απηνί νη ιφγνη κπνξεί λα αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ κπνξεί θαη φρη. Οη 

ιφγνη πνπ δελ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ είλαη ζπλήζσο αλαγθαζηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη νξίδνληαη ξεηά ζηνλ λφκν 3190/1955. Σα άξζξα ηνπ λφκνπ πνπ δηέπνπλ ηελ ιχζε 

θαη ηελ εθθαζάξηζε κηαο ΔΠΔ είλαη ηα άξζξα 44 εψο 50 ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ. Η ιχζε 

ηεο εηαηξίαο κπνξεί λα πεξηέιζεη γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ή 

ζηνλ λφκν, κεηά απφ απφθαζε ησλ εηαηξψλ ή κεηά ηελ αλάθπςε ζπνπδαίνπ ιφγνπ. 

Σν ζηάδην ηεο ιχζεο δηαδέρεηαη ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Έηζη κεηά ηελ 

απφθαζε γηα ιχζε ηεο εηαηξίαο ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ εηαίξσλ ζα πξέπεη λα 

δηνξίζεη ηνπο εθθαζαξηζηέο εάλ δελ νξίδεηαη αιιηψο απφ ην θαηαζηαηηθφ. ην ζηάδην 

απηφ νη εθθαζαξηζηέο πξνβαίλνπλ ζηελ δηελέξγεηα εθείλσλ ησλ πξάμεσλ πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηελ εμφθιεζε φισλ ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ δηαλνκή ηνπ 

πξντφληνο ηεο εθθαζάξηζεο ζηνπο δηθαηνχρνπο. Σν έξγν ησλ εθθαζαξηζηψλ ηειεηψλεη 

κε ηελ δηαλνκή απηή θαη ε εηαηξία παχεη λα πθίζηαηαη σο λνκηθφ πξφζσπν. Ωζηφζν 

πξηλ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο κπνξεί λα γίλεη αλαβίσζε ηεο εηαηξίαο θαη λα 

ζπλερίζεη θαλνληθά ηελ δξαζηεξηφηεηά ηεο. Σέινο εάλ ν ιφγνο ιχζεο ηεο εηαηξίαο 

είλαη ε πηψρεπζε ηφηε δελ αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο, αιιά απηή 

ηεο πηψρεπζεο. 

 

9.1 Λύζε ΔΠΔ 

Σα άξζξα 44 θαη 45 ηνπ λφκνπ 3190/1955 αλαθέξεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

ιχεηαη κε κηα ΔΠΔ. Έηζη ζχκθσλα κηα ην άξζξν απηφ κηα ΔΠΔ ιχεηαη κε 

ελεξγνπνίεζε ζρεηηθήο δηάηαμεο ηνπ λφκνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ206, κε απφθαζε ηεο 

Γ πνπ απνθάζηζε κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 38207 θαη ηέινο φηαλ ππάξρεη 

ζπνπδαίνο ιφγνο. ηελ Σξίηε πεξίπησζε ηελ χπαξμε ζπνπδαίνπ ιφγνπ κπνξεί λα ηελ 

επηθαιεζηεί ν θάζε εηαίξνο θαη κεηά απφ ηελ απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο λα απαηηεζεί ε ιχζε ηεο. Δδψ αμίδεη λα 

ζεκεησζεί πσο ε ιχζε ηεο εηαηξίαο αλ θαη θέξεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ 

αθπξφηεηα δελ ηαπηίδεηαη. Γηα παξάδεηγκα ε αθχξσζε ηεο εηαηξίαο γίλεηαη πάληα κε 

δηθαζηηθή απφθαζε ελψ ε ιχζε ηεο κπνξεί λα γίλεη θαη κε απφθαζε ηεο Γ ησλ 

εηαίξσλ. Δπίζεο, ε αθπξφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ειαηησκαηηθνχ ζηνηρείνπ ελψ 
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ε ιχζε απιά ηελ ελεξγνπνίεζε νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ. Με ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο 

νπζηαζηηθά επηιέγεηαη ε εμαθάληζή ηεο θαη ε πεξηνπζία ηεο αθνχ ηαθηνπνηεζνχλ 

φιεο ηεο νη ππνρξεψζεηο δηαλέκεηαη ζηνπο εηαίξνπο. 

9.2 Λύζε Λόγσ Γηαηάμεσλ ηνπ Καηαζηαηηθνύ θαη ηνπ Νόκνπ 

Η ΔΠΔ ιχεηαη γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ ή ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 43. Απηφ ζεκαίλεη πσο ζην θαηαζηαηηθφ κπνξεί λα πεξηέρνληαη ιφγνη νη 

νπνίνη ιεηηνπξγνχλ πξνζζεηηθά θαη φρη αθαηξεηηθά ζε απηνχο ηνπ άξζξνπ 44 θαη 45 

ηνπ λφκνπ 3190/1955. Έηζη ζχκθσλα κε ηνλ λφκν κηα ΔΠΔ ιχεηαη εάλ ην εηαηξηθφ 

θεθάιαην κεησζεί θάησ απφ ην κηζφ θαη νη εηαίξνη δελ πξνρσξήζνπλ ζε κείσζε ηνπ. 

Μεηά ηελ κείσζε απηή φπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ην εηαηξηθφ θεθάιαην δελ 

κπνξεί λα είλαη θάησ ηνπ ειάρηζηνπ απαηηνχκελνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ ζπκβεί απηφ 

θαη ε εηαίξνη δελ πξνβνχλ ζε αχμεζε ε εηαηξία ιχεηαη. Η κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ 

θεθαιαίνπ θάησ ηνπ κηζνχ κπνξεί λα νθείιεηαη ζε δεκίεο ή απνρψξεζε θάπνηνπ 

εηαίξνπ. 

Δπίζεο ε εηαηξία ιχεηαη ( δελ εθθαζαξίδεηαη)ζε πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο ζε 

αληίζεζε κε ηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο φπνπ ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί ρσξίο λα 

δηαιπζεί. 

Όζνλ αθνξά ηελ ιχζε γηα ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, σο 

θπξηφηεξνο ιφγνο εκθαλίδεηαη απηφο ηεο ιήμεο δηάξθεηαο δσήο ηεο εηαηξίαο. Έηζη ε 

ΔΠΔ δηαιχεηαη φηαλ πεξάζεη ν ρξφλνο δηάξθεηαο πνπ θαζνξίζηεθε ζην θαηαζηαηηθφ 

ηεο θαη εθφζνλ δελ παξαηάζεθε ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηεο κε λέα απφθαζε ηεο Γ ησλ 

εηαίξσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ θαηαζηαηηθνχ είλαη απηέο πνπ θαζνξίδνπλ αλ ε εηαηξία 

κνηάδεη πεξηζζφηεξν ζε πξνζσπηθή ή θεθαιαηνπρηθή. Έηζη κηα δηάηαμε πνπ νξίδεη 

πσο ε εηαηξία ιχεηαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ελφο εηαίξνπ είλαη θαζφια λφκηκε θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ απηφ ζπκβεί ε εηαηξία ζα πξέπεη λα δηαιπζεί. Δπίζεο ζην θαηαζηαηηθφ 

κπνξεί λα αλαθέξνληαη κηα ζεηξά απφ ιφγνπο πνπ νδεγνχλ ζηελ δηάιπζε ηεο 

εηαηξίαο. Σέηνην ιφγνη είλαη : ε κε επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ηεο εηαηξίαο ή ε εθπιήξσζή 

ηνπ, ε έμνδνο ελφο εηαίξνπ, ν ζάλαηνο ελφο εηαίξνπ, ε πηψρεπζή ηεο, ε κείσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ θάησ απφ έλα φξην δηαθνξεηηθφ απηφ ηνπ λφκνπ, θ.α. 
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Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο παξφιν πνπ ν λφκνο δίλεη ηελ ειεπζεξία 

ζηνπο 

εηαίξνπο λα θαηαξηίζνπλ ην θαηαζηαηηθφ θαη λα ζπκπεξηιάβνπλ ηνπο ιφγνπο ιχζεο 

ηεο εηαηξίαο λα απζαηξεηνχλ θαη λα ζέηνπλ παξάινγνπο φξνπο φπσο γηα παξάδεηγκα 

λα ζεσξείηαη ιφγνο ιχζεο, ε ζέιεζε θαη κφλν ελφο εηαίξνπ. 

9.3 Λύζε κε Απόθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Δηαίξσλ 

Η Γ ησλ εηαίξσλ κηαο ΔΠΔ κπνξεί λα απνθαζίζεη κε πιεηνςεθία ησλ 3/4 ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ηα 3/4 ηνπ θαηαβιεκέλνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ ηελ δηάιπζε ηεο εηαηξίαο211 εθφζνλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη 

κεγαιχηεξε θαη απηφ γηαηί ε ιχζε ηεο εηαηξίαο ζπληζηά ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο δηάηαμεο πνπ νξίδεη ηελ δηάξθεηα δσήο ηεο 

εηαηξίαο. Η ζχγθιεζε ηεο Γ κπνξεί λα γίλεη απφ νπνηνλδήπνηε είηε εηαίξν είηε 

δηαρεηξηζηή αξθεί λα αθνινπζεζνχλ νη λφκηκεο δηαδηθαζίεο. Όζνλ αθνξά ηελ 

ηειεζηδηθία ηεο απφθαζεο, εθφζνλ απηή πάξζεθε απφ ηελ λφκηκε πιεηνςεθία είλαη 

ππνρξεσηηθφ λα ηεξεζεί απφ φινπο. 

9.4 Λύζε γηα πνπδαίν Λόγν 

Πέξαλ ησλ φζνλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ ε ΔΠΔ κπνξεί λα ιπζεί κεηά ηελ χπαξμε 

ζπνπδαίνπ ιφγνπ πνπ ηνλ επηθαιείηαη είηε έλαο εηαίξνο είηε κηα νκάδα εηαίξσλ πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Η αγσγή γηα ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο 

απεπζχλεηαη ζην Πνιπκειέο Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο θαη ζηξέθεηαη θαηά 

ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο. Σν δηθαζηήξην αθνχ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ ζεκάησλ 

απνθαζίδεη γηα ηελ ιχζε ή φρη ηεο εηαηξίαο. Ο ζπνπδαίνο ιφγνο πνπ επηθαινχληαη νη 

εηαίξνη κπνξεί λα είλαη ε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ηεο Γ εμαηηίαο είηε παξάιεηςεο 

ζχγθιεζήο ηεο είηε αδπλακία ιήςεο απφθαζεο επεηδή νη εηαίξνη έρνπλ ρσξηζηεί ζε 

αληηκαρφκελεο νκάδεο, ε παξάιπζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εηαηξίαο εμαηηίαο έληνλεο 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ εηαηξψλ ή ησλ δηαρεηξηζηψλ, ε παξάβαζε ησλ ππνρξεψζεσλ 

θάπνησλ απφ ηνπο εηαίξνπο, εθφζνλ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα απνθιεηζκνχ ηνπ, ε 

θαθή δηαρείξηζε ηεο εηαηξίαο, ε κφληκε αδπλακία ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ ηεο 

εηαηξίαο, ε αδπλακία επίηεπμεο ηνπ εηαηξηθνχ ζθνπνχ, θ.α. Έπεηηα απφ ηελ εθηίκεζε 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

88 

 

φισλ ησλ δεδνκέλσλ ην δηθαζηήξην εθδίδεη ηελ απφθαζε ε νπνία είλαη ηειεζίδηθε 

θαη πξέπεη λα γίλεη ζεβαζηή απφ φινπο. 

9.5 Γεκνζηόηεηα ηεο Λύζεο 

Η ιχζε ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, πξέπεη λα ππνβάιιεηαη ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λφκνπ 3190/1955212. ηελ δεκνζίεπζε 

ζα αλαθέξεηαη ε ιχζε ηεο εηαηξίαο, ν ιφγνο ιχζεο ηεο θαζψο θαη ε δηαδηθαζία πνπ 

ζα αθνινπζεζεί ψζηε λα ελεκεξσζνχλ φινη νη ζπλαιιαζζφκελνη κε ηελ εηαηξία γηα 

ηελ ιχζε απηήο θαη λα απαηηήζνπλ απφ απηή ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο. 

ηελ πεξίπησζε πνπ εηαηξία ιχεηαη ιφγσ πηψρεπζεο θαη πάιη ζα πξέπεη λα 

ηεξεζνχλ νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο, παξά ηελ άπνςε πνιιψλ φηη δελ πξέπεη. Η 

κφλε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δελ ηεξνχληαη νη δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο είλαη 

φηαλ ε ιχζε ηεο εηαηξίαο γίλεηαη ιφγσ ιήμεο δηάξθεηαο ηεο δσήο ηεο πνπ αλαθέξεηαη 

ζην θαηαζηαηηθφ ηεο. 

9.6 Πηώρεπζε ΔΠΔ 

Η πηψρεπζε ηεο ΔΠΔ, νδεγεί απηφκαηα θαη ζηελ ιχζε ηεο. Όκσο ε πηψρεπζε ηεο 

εηαηξίαο δελ επηθέξεη θαη ηελ πηψρεπζε ησλ εηαίξσλ θαη αληίζηξνθα ε πηψρεπζε 

ελφο ή φισλ ησλ εηαίξσλ δελ επηθέξεη ηελ ιχζε ηεο εηαηξίαο, εθηφο θαη αλ ην 

θαηαζηαηηθφ νξίδεη αιιηψο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε εηαηξία είλαη νκφξξπζκν κέινο ζε 

κηα ΟΔ θαη ε ΟΔ πησρεχζεη ηφηε πησρεχεη θαη ε ίδηα άξα επέξρεηαη θαη ε ιχζε ηεο. 

Όηαλ ε εηαηξία θεξπρηεί ζε πηψρεπζε θαη ηεξεζνχλ φιεο νη δηαδηθαζίεο ηφηε 

δελ επηηξέπεηαη ζε απηή αθφκα θαη αλ ζπκβηβαζηεί κε ηνπο πηζησηέο, ηεο ε αλαβίσζή 

ηεο. Δάλ φκσο αλαθιεζεί ε πηψρεπζε, ηφηε ε εηαηξία αλαβηψλεη ζεσξψληαο φηη δελ 

πηψρεπζε πνηέ θαη άξα δελ ιχζεθε. Σέινο ζε πεξίπησζε πνπ πησρεχζεη ε εηαηξία θαη 

κεηά ην ζηάδην απηφ κείλνπλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηφηε αθνινπζεί ε εθθαζάξηζε ηεο. 

9.7 Αλαβίσζε ΔΠΔ 

Η αλαβίσζε ηεο ΔΠΔ δελ αλαθέξεηαη ζηνλ λφκν 3190/1955, αιιά γίλεηαη απνδεθηή ε 

εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 47α ηνπ λφκνπ 2190/1920 πνπ ηζρχεη γηα ηηο ΑΔ. Έηζη 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξν 47α ηνπ λφκνπ 2190/1920 ε ΔΠΔ αλαβηψλεη 
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ζε πεξηπηψζεηο πνπ παξαηείλεηαη ε δηάξθεηα δσήο ηεο ζησπεξά θαη ζηελ πεξίπησζε 

ηεο πηψρεπζεο εάλ επέιζεη ζπκβηβαζκφο κεηαμχ απηήο θαη ησλ δαλεηζηψλ ηεο. Δδψ 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο γηα ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξίαο απαηηείηαη απφθαζε ηεο 

Γ ησλ εηαίξσλ κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λφκνπ 3190/1955 θαη λα κελ 

έρεη αξρίζεη ε δηαλνκή ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο. ηελ πξψηε πεξίπησζε απφ ηελ 

ιήμε ηεο δσήο ηεο εηαηξίαο θαη κέρξη ηελ ζηηγκή ηεο δεκνζίεπζεο ηεο αλαβίσζεο, ε 

εηαηξία ζεσξείηαη θαη αληηκεησπίδεηαη σο αθαλήο κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη ηφζν γη‘ 

απηήλ φζν θαη γηα ηνπο εηαίξνπο. Καηαζηαηηθά δελ είλαη δπλαηφλ λα εκπεξηέρνληαη 

δηαηάμεηο πνπ ζα απαγνξεχνπλ ηελ αλαβίσζε ηεο εηαηξίαο, παξά κφλν κπνξεί λα 

απαγνξεχεηαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε 

παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηεο, ελψ επηηξέπνληαη δηαηάμεηο πνπ ππαγνξεχνπλ ηελ 

αλαβίσζεο ηεο αξθεί λα κελ ιεηηνπξγνχλ θαηαρξεζηηθά θαη εηο βάξνο είηε ηεο 

εηαηξίαο είηε νξηζκέλσλ εηαίξσλ. Σέινο φπσο ε ιχζε έηζη θαη ε αλαβίσζε ηεο 

εηαηξίαο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8. 

 

 

9.8 Δθθαζάξηζε ΔΠΔ 

Σν ζηάδην ηεο ιχζεο αθνινπζείηαη απφ ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. Η εθθαζάξηζε 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηελ δηάιπζε ηεο εηαηξίαο εθηφο θαη αλ ν ιφγνο ιχζεο είλαη ε 

πηψρεπζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε πησρεπηηθή δηαδηθαζία θαη εάλ κε 

ην πέξαο απηήο ε εηαηξία θαηέρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηφηε αθνινπζεί ε 

εθθαζάξηζε ψζηε ηα πεξηνπζηαθά απηά ζηνηρεία λα δηαλεκεζνχλ ζηνπο εηαίξνπο. Η 

εθθαζάξηζε ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 46 έσο 50 

ηνπ λφκνπ 3190/1955. ηα άξζξα απηά αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζνχλ θαζψο θαη νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθθαζαξηζηψλ, ησλ εηαίξσλ θαη ηεο 

εηαηξίαο. 

Η εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο απνηειεί ην ηειηθφ ζηάδην δσήο ηεο εηαηξίαο θαη 

κε ην πέξαο απηνχ ε εηαηξία παχεη λα απνηειεί απηφλνκν λνκηθφ πξφζσπν θαη ράλεη 

ηελ θπζηθή ππφζηαζή ηεο ελψ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ππάξρεη θαη 
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ιεηηνπξγεί θαλνληθά. Με ηελ έλαξμε ηνπ ζηαδίνπ ηεο εθθαζάξηζεο αιιάδεη ν ζθνπφο 

ηεο εηαηξίαο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ δηεθπεξαίσζε ησλ ηξερνπζψλ ππνζέζεψλ ηεο θαη 

ηελ νινθιήξσζε ησλ εθθξεκνηήησλ ηεο, κε ζηφρν ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο, 

ρσξίο φκσο απηφ λα απαηηεί ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σα φξγαλα ηεο εηαηξίαο 

πιένλ έρνπλ θαη απηά σο κφλν ζθνπφ ηελ εθθαζάξηζε ηεο εηαηξίαο ελψ νη 

δηαρεηξηζηέο αλαθαινχληαη θαη ζηελ ζέζεο ηνπο νξίδνληαη εθθαζαξηζηέο. Όζνλ αθνξά 

ηνπο εηαίξνπο, κε ηελ εθθαζάξηζε ιήγεη ε εηαηξηθή ζρέζε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί κε 

ηελ εηαηξηθή ζχκβαζε, φπσο ιήγνπλ θαη νη επηκέξνπο ζρέζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

απηή, κε ηελ απνδέζκεπζε ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, πνπ ζπληειείηαη κε ηελ δηαλνκή 

απηήο ζε ηξίηνπο θαη ζηνπο εηαίξνπο. Σέινο ε επσλπκία ηεο εηαηξίαο κεηαβάιιεηαη κε 

ηελ ππνρξεσηηθή πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ Τπφ Δθθαζάξηζε. 

9.9 Γηνξηζκόο Δθθαζαξηζηώλ 

Όηαλ κηα εηαηξεία ιχεηαη, εθηφο ηεο πεξίπησζεο ηεο πηψρεπζήο ηεο, ηίζεηαη ζε 

εθθαζάξηζε, ην έξγν απηφ αλαιακβάλνπλ νη εθθαζαξηζηέο γηα ηελ πεξάησζε απηήο, 

ζε αληηθαηάζηαζε ησλ κέρξη ηε ιχζε, δηαρεηξηζηψλ ηεο. Οη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη 

είηε απφ ηε Γ ησλ εηαίξσλ, αλ δελ έρνπλ νξηζζεί κέζσ ηνπ θαηαζηαηηθνχ είηε κέζσ 

ηνπ δηθαζηεξίνπ φηαλ ππάξρεη ζπνπδαίνο ιφγνο θαη ην δεηήζνπλ εηαίξνη πνπ 

εθπξνζσπνχλ ην 1/10 ηνπιάρηζηνλ ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Η Γ κπνξεί λα νξίζεη 

σο εθθαζαξηζηέο, ηνπο ππάξρνληεο δηαρεηξηζηέο ή θαη ηξίηα πξφζσπα. Ο αξηζκφο 

απηψλ εμαξηάηαη απφ ην ηη πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθφ, ε δε εθινγή ηνπο 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ απιή πιεηνςεθία πνπ νξίδεη ην άξζ. 13 ηνπ Ν. 3190/55 δει. 

ηνπ εκίζεσο ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ εηαίξσλ πνπ εθπξνζσπνχλ πιένλ ηνπ εκίζεσο, 

ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ φηαλ βεβαίσο δελ πξνβιέπεηαη κεγαιχηεξε πιεηνςεθία απφ 

ην θαηαζηαηηθφ ηεο εηαηξείαο. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, εάλ θαηά ηε ιχζε ηεο 

εηαηξείαο ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη ηνπο εθθαζαξηζηέο θαη ε Γ ησλ εηαίξσλ δελ έρεη 

ζπλέιζεη γηα λα νξίζεη απηνχο, σο έρεη ηελ ππνρξέσζε, ηφηε ηελ εθθαζάξηζε 

ελεξγείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο νη νπνίνη κεηαηξέπνληαη 

ζε εθθαζαξηζηέο απηήο θαη νη νπνίνη απφ ηε ιχζε ηεο θαη κεηά ελεξγνχλ σο 

εθθαζαξηζηέο θαη φρη σο Γηαρεηξηζηέο απηήο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην έξγν ησλ εθθαζαξηζηψλ αξρίδεη απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο ιχζεο ηεο εηαηξείαο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζ. 44 ηνπ ελ ιφγσ 
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λφκνπ ζην Φ.Δ.Κ. Δπεηδή φκσο απφ ηε ιχζε ηεο Δηαηξείαο θαη κέρξη ην δηνξηζκφ ησλ 

εθθαζαξηζηψλ ελδέρεηαη λα κεζνιαβήζεη νξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηελ πεξίνδν 

απηή ηεο δηνίθεζήο ηεο εηαηξίαο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ νη δηαρεηξηζηέο απηήο. Ο 

δηνξηζκφο σο θαη ε αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ κε ηα πιήξε ζηνηρεία απηψλ, 

δειαδή παηξψλπκν, επάγγεικα, δηεχζπλζε θαηνηθίαο, αξηζκνχ δειηίνπ ηαπηφηεηαο, 

ΑΦΜ θαη αξκφδηα ΓΟΤ ππφθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8 

ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ θαη αλ πξφθεηηαη πεξί πξνψξνπ ιχζεο ηεο εηαηξείαο θαη ηα 

νλφκαηα απηψλ δελ αλαγξάθνληαη ζην θαηαζηαηηθφ, ηφηε απαηηείηαη πέξαλ ησλ πιήξε 

ζηνηρείσλ ησλ εθθαζαξηζηψλ (νλνκαηεπψλπκν θ.ιπ.) θαη ζρεηηθή ηξνπνπνίεζή ηνπ 

πεξί ιήμεο ηεο εηαηξείαο άξζξνπ ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ. 

Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξεί λα δηνξηζζεί θαη έλαο εθθαζαξηζηήο αλ δελ 

πξνβιέπεηαη απμεκέλνο απφ ην θαηαζηαηηθφ αξηζκφο, ε δε ζεηεία απηψλ δελ πξέπεη 

λα είλαη πεξηνξηζκέλε γηα απνθπγή εμφδσλ θαη ηαιαηπσξηψλ. 

9.10 Δπζύλε Δθθαζαξηζηώλ ΔΠΔ 

Οη εθθαζαξηζηέο αλαιακβάλνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο, φρη απφ ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο 

νινθιήξσζεο ηεο παξάδνζεο ζε απηνχο απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 

αιιά απφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην νπνίν απηνί εθδειψλνπλ ηε βνχιεζή ηνπο λα 

απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο σο εθθαζαξηζηψλ θαη λα αλαιάβνπλ ηα ζρεηηθά 

θαζήθνληα, δειαδή ε ζρεηηθή κε ην δηνξηζκφ ηνπο δεκνζίεπζε πνπ πξνβιέπεη ην 

άξζξν 47 παξ. 5 ηνπ λφκνπ 3190/55 δελ είλαη ζπζηαηηθή πξάμε, αιιά δεισηηθή. 

Δπνκέλσο, αλ απηνί δελ αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ δηνξηζκνχ ηνπο, πνπ πξνβιέπεη 

ε παξ. 5 ηνπ άξζ. 47, εθφζνλ απνδερζνχλ ην δηνξηζκφ ηνπο θαη δελ ππήξμαλ 

δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο κέρξη ηε ιχζε ηεο, επζχλνληαη γηα πξάμεηο ή παξαιείςεηο 

πεξί ηε δηαρείξηζε ηεο εηαηξείαο. Γεληθά ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, νη εθθαζαξηζηέο 

φπσο θαη νη δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο, έρνπλ πξνζσπηθέο επζχλεο έλαληη ησλ 

εηαίξσλ ή θαη ησλ δαλεηζηψλ γηα δεκίεο γηα ππαίηηα παξάβαζε επηηαγψλ ή 

απαγνξεχζεσλ πνπ πξνβιέπνπλ ν λφκνο 3190/1955, θνξνινγηθφο, αγνξαλνκηθφο, 

εξγαηηθφο θ.ιπ.217 

9.11 Αλάθιεζε Δθθαζαξηζηώλ ΔΠΔ 
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Η αλάθιεζε ησλ εθθαζαξηζηψλ παξνπζηάδεη κεγάιε νκνηφηεηα κε απηή ηεο 

αλάθιεζεο ησλ δηαρεηξηζηψλ. Ο ηξφπνο αλάθιεζεο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηξφπν 

δηνξηζκνχ. Αλ νη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη θαηαζηαηηθά ηφηε αλαθαινχληαη κφλν απφ 

ην δηθαζηήξην κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο 

ηεο εηαηξίαο γηα ζπνπδαίν ιφγν χζηεξα απφ απφθαζε ηεο Γ ησλ εηαίξσλ κε ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 13 εάλ ην θαηαζηαηηθφ δελ νξίδεη αιιηψο. Αλ νη 

εθθαζαξηζηέο έρνπλ δηνξηζηεί απφ ηνλ λφκν ηφηε θαη πάιη ε αλάθιεζε ηνπο γίλεηαη κε 

απφθαζε ηεο Γ. Ο εθ ηνπ λφκνπ δηνξηζκφο πξαγκαηνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ δελ ππάξρεη ζρεηηθή δηάηαμε ζην θαηαζηαηηθφ, αιιά νχηε απφθαζε ηεο 

Γ. Δθθαζαξηζηέο ζε απηή ηελ πεξίπησζε δηνξίδνληαη νη δηαρεηξηζηέο. Η αλάθιεζε 

ηνπο απαηηεί απφθαζε ηεο Γ κε ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 13 αιιά δελ απαηηεί θαη 

απφθαζε απφ ην δηθαζηήξην. Αλ νη εθθαζαξηζηέο δηνξίδνληαη κε απφθαζε ηεο Γ, 

ηφηε ε αλάθιεζε ηνπο γίλεηαη είηε κε εθ λένπ απφθαζε ησλ εηαίξσλ είηε κε απφθαζε 

ηνπ δηθαζηεξίνπ κεηά απφ ζρεηηθή αίηεζε θάπνηνπ εθ ησλ εηαίξσλ ή ηεο κεηνςεθίαο. 

Η αληηθαηάζηαζε ησλ αλαθιεζέλησλ εθθαζαξηζηψλ γίλεηαη είηε θαηαζηαηηθά είηε κα 

απφθαζε ηεο Γ ησλ εηαίξσλ. 

 

 

9.12 Γηαδηθαζία Δθθαζάξηζεο 

Η απφθαζε ησλ εηαίξσλ γηα δηάιπζε ηεο ΔΠΔ θαηαρσξείηαη ζην ζεσξεκέλν βηβιίν 

Πξαθηηθψλ Γεληθψλ πλειεχζεσλ. ηελ απφθαζε απηή ησλ εηαηξψλ αλαγξάθεηαη 

εθηφο ησλ άιισλ θαη ην γεγνλφο φηη ε ΔΠΔ ιχεηαη θαη ηίζεηαη ζε εθθαζάξηζε θαη 

νξίδνληαη επίζεο ηα πξφζσπα πνπ ζα δηελεξγήζνπλ ηελ εθθαζάξηζε, δειαδή νη 

εθθαζαξηζηέο. Απφ ηελ εκέξα απηή, πνπ απνθαζίδεηαη, ε δηάιπζε ηεο ΔΠΔ, αξρίδεη 

ην ζηάδην ηεο εθθαζάξηζεο. 

Με εκεξνκελία ηελ εκέξα απφθαζεο γηα δηάιπζε ηεο ΔΠΔ δηελεξγεί απφ ηνπο 

εθθαζαξηζηέο απνγξαθή θαη ζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο, πξνζδηνξίδνληαη ηα θέξδε 

θιπ., δειαδή γίλνληαη θαλνληθά φιεο εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα 

θιείζεη ν ηζνινγηζκφο ζην ηέινο ηεο θάζε ρξήζεο. Ο ηζνινγηζκφο απηφο νλνκάδεηαη 

―αξρηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο‖ θαη δεκνζηεχεηαη θαλνληθά ζην ΦΔΚ. Γηα ηα 
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απνηειέζκαηα απηά πνπ πξνθχπηνπλ, ε ΔΠΔ ππνβάιιεη δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κέζα ζε 4 κήλεο θαη 10 κέξεο. Μέζα ζε 20 κέξεο, κεηξνχκελεο απφ ηελ 

επφκελε ηεο εκέξαο ζχληαμεο ηνπ αξρηθνχ ηζνινγηζκνχ ηεο εθθαζάξηζεο, 

ππνβάιιεηαη ζηε ΓΤΟ ε ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε γηα ην ΦΠΑ θαη κέζα ζε 130 

κέξεο ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ. Μέζα ζε 30 κέξεο, απφ ηελ απφθαζε 

ιχζεο θαη ζέζεο ηεο ΔΠΔ ζε εθθαζάξηζε, ζπκπιεξψλεηαη ζηε ΓΟΤ ε δήισζε 

κεηαβνιψλ (έληππν Μ3 ) ζπλνδεπφκελε θαη απφ θπξσκέλν αληίγξαθν ηεο απφθαζεο 

ησλ εηαίξσλ γηα ηε ιχζε θαη εθθαζάξηζε ηεο ΔΠΔ. ηε ζπλέρεηα, νη εθθαζαξηζηέο 

βγάδνπλ θαηλνχξγηα ζθξαγίδα κε πξνζζήθε ηεο θξάζεο ππφ εθθαζάξηζε ζεσξνχλ 

θαηλνχξγηα ζηνηρεία ε αλαζεσξνχλ ηα ίδηα θαη εθπνηνχλ ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, 

εηζπξάηηνπλ απφ πειάηεο, εμνθινχλ πξνκεζεπηέο θιπ., δειαδή ελεξγνχλ ηελ 

εθθαζάξηζε ηεο ΔΠΔ. Αλ ε εθθαζάξηζε ηεο ΔΠΔ άξρηζε π.ρ. ζηηο 30/5/20ΥΥ θαη 

εθφζνλ εμαθνινπζεί θαη κεηά ηηο 30/5/20ΥΥ+1, ηφηε ε ΔΠΔ έρεη ππνρξέσζε λα 

ζπληάμεη απνγξαθή, πξνζσξηλφ ηζνινγηζκφ, γεληθή εθκεηάιιεπζε θαη απνηειέζκαηα 

ρξήζεο (φρη πίλαθα δηάζεζεο απνηειεζκάησλ) κε εκεξνκελία 30/5/20ΥΥ+1. Αλ ε 

εθθαζάξηζε εμαθνινπζεί θαη νιφθιεξν ην δεχηεξν ρξφλν, ηφηε θαη πάιη κε ηε ιήμε 

ηνπ δεχηεξνπ απηνχ ρξφλνπ (30/5/20ΥΥ+2) ζπληάζζεηαη απνγξαθή, πξνζσξηλφο 

ηζνινγηζκφο θιπ. Καη ππνβάιιεηαη ε δήισζε ζηε ΓΟΤ κέζα ζ‘ έλα κήλα απφ ηε 

ιήμε ηνπ ρξφλνπ απηνχ θ.ν.θ. 

Οη ηζνινγηζκνί ηεο εθθαζάξηζεο (ν αξρηθφο θαη νη κεηέπεηηα απφ απηφλ) 

δεκνζηεχνληαη ζην ΦΔΚ, 20 ηνπιάρηζηνλ κέξεο πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε. Μέρξη 

ηέινπο ηεο εθθαζάξηζεο ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ιεηηνπξγεί ε ΔΠΔ κφλν γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο εθθαζάξηζεο θαη δηαηεξεί ηελ επσλπκία ηεο κε πξνζζήθε ησλ ιέμεσλ 

ππφ εθθαζάξηζε. Γειαδή φια ηα ζηνηρεία ηεο αλαζεσξνχληαη απφ ηελ ΓΟΤ ή 

αθπξψλνληαη απηά θαη ζεσξνχληαη θαηλνχξηα πάλσ ζηα νπνία ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη νπσζδήπνηε ε δηάθξηζε ππφ εθθαζάξηζε .ην ηέινο ηεο εθθαζάξηζεο 

θαηαξηίδεηαη θαηλνχξηα απνγξαθή θαη ηζνινγηζκφο. ηνλ ηζνινγηζκφ απηφ ππάξρνπλ 

κφλν ην ηακείν, ην θεθάιαην, ηα δηάθνξα απνζεκαηηθά, ηα απνηειέζκαηα εηο λέν, 

νξηζκέλεο απαηηήζεηο απφ ηνπο εηαίξνπο ή ππνρξεψζεηο πξνο ηνπο εηαίξνπο, θαζψο 

επίζεο θαη νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο πξνο ηε ΓΟΤ απφ θφξνπο, ΦΠΑ θιπ. 
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Ο ηζνινγηζκφο απηφο νλνκάδεηαη ―ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο‖ θαη 

δεκνζηεχεηαη θαη απηφο θαλνληθά ζην ΦΔΚ. Τπνβάιιεηαη θαη δήισζε θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο κέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ. Οη 

πεξηνδηθέο δειψζεηο ηνπ ΦΠΑ ππνβάιινληαη θαλνληθά θάζε κήλα θαη κέρξη ηηο 20 

ηνπ επφκελνπ κήλα. Η ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ιήγεη κε ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη ππνβάιιεηαη ζηε ΓΟΤ κέρξη ηηο 20 ηνπ επφκελνπ κήλα θαη φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ηεο εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο ηνπ ΦΠΑ. 

Μέζα ζε 130 κέξεο κεηξνχκελεο απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο ζχληαμεο ηνπ ηειηθνχ 

ηζνινγηζκνχ ζπκπιεξψλεηαη θαη ππνβάιιεηαη ζηε ΓΟΤ ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε 

ηνπ ΦΠΑ, πνπ αθνξά φιε ηε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο, φζν κεγάιε θαη αλ είλαη απηή, 

δηφηη ε δηάξθεηα ηεο εθθαζάξηζεο ζεσξείηαη σο κία θαη κφλν δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο. 

Μεηά ηε ζχληαμε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ, ζπληάζζεηαη ην πξαθηηθφ ηεο 

γεληθήο ζπλέιεπζεο γηα ηε δηάιπζε θαη ηελ νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ 

εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξίαο θαζψο θαη γηα ηε δηαλνκή ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο. ηε 

ζπλέρεηα, κε βάζε ην πξαθηηθφ απηφ ζπληάζζεηαη απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ην 

―δηαιπηηθφ έγγξαθν‘. Σν δηαιπηηθφ απηφ έγγξαθν θαηαρσξείηαη ζην βηβιίν ηνπ 

πξσηνδηθείνπ θαη δεκνζηεχεηαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζην ΦΔΚ. Μεηά απφ ηελ 

θαηάξηηζε ηνπ ηειηθνχ ηζνινγηζκνχ, ελεξγνχληαη ζην εκεξνιφγην εγγξαθψλ 

ηζνινγηζκψλ νη εγγξαθέο κεηαθνξάο ηνπ θεθαιαίνπ, ησλ απνζεκαηηθψλ θαη ηνπ 

απνηειέζκαηνο ζηνπο εηαίξνπο, θαζψο θαη ε θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ ηνπ Σακείνπ 

ζηνπο εηαίξνπο. Έηζη, νινθιεξψλεηαη ε εθθαζάξηζε. 

Γηα ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο δηάιπζεο ηεο ΔΠΔ, πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ 

κέζα ζε 30 κέξεο, απφ ηελ εκέξα ηεο δηάιπζεο, ην δηαιπηηθφ, ην ΣΑΠΔΣ γηα ηελ 

παχζε ιεηηνπξγίαο ηεο ΔΠΔ θαη έλαο ηειηθφο ηζνινγηζκφο εθθαζάξηζεο, θαζψο θαη 

έλα έληππν δήισζεο δηαθνπήο Μ4 ζπκπιεξσκέλν (θαη φηη άιιν δεηήζεη ε ΓΟΤ). Γηα 

ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ηεο παξαπάλσ δήισζεο φζνλ αθνξά ηελ νξηζηηθή παχζε 

ησλ εξγαζηψλ, επηβάιιεηαη ην πξφζηηκν ηνπ Ν. 2523/97 άξζξν 4 παξ. 1, δειαδή 

κέρξη 1.170 επξψ πεξηνξηδφκελν κέρξη ην 1/3 θαηά ηε δηνηθεηηθή επίιπζε ηεο 

δηαθνξάο. Δπίζεο, πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ θαη φια ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία ηεο 

ΔΠΔ (φρη ηα βηβιία) γην αθχξσζε, νπφηε έηζη νινθιεξψλεηαη θαη ζηα βηβιία ηεο 

ΓΟΤ ε νξηζηηθή παχζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ΔΠΔ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 10 

ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟ – ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΔΠΔ 

 

Η κεηαηξνπή ή ν κεηαζρεκαηηζκφο κηαο επηρείξεζεο απφ αηνκηθή, πξνζσπηθή, ΔΠΔ 

θαη ΑΔ ζε ΑΔ, ΔΠΔ, πξνζσπηθή ή αηνκηθή κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κέζσ ηνπ λφκν 

πεξί ΑΔ θαη ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ είηε κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ. Οη εηαηξίεο 

πνπ κεηαζρεκαηίδνληαη βάζεη ησλ λφκσλ 2190/1920 θαη 3190/1955 δελ αιιάδνπλ 

λνκηθφ πξφζσπν αιιά εηαηξηθφ ηχπν, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαζρεκαηηζηνχλ 

βάζεη ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 2166/1993 θαη ηνπ Ν.Γ 1297/1972 δεκηνπξγείηαη λέν 

λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ηελ κνξθή ΑΔ ή ΔΠΔ αιιά πάληνηε κεγαιχηεξνπ ή ίδηνπ 

εηαηξηθνχ ηχπνπ θαη παξέρνληαη ζε απηφ θάπνηεο θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο. 

Η απφθαζε ηεο κεηαηξνπήο κηαο επηρείξεζεο ελφο εηαηξηθνχ ηχπνπ ζε άιινλ 

ζχκθσλα κε θάπνηνλ απφ ηνπο πξνηεηλφκελνπο λφκνπο είλαη πνιχ ζεκαληηθή, θαζψο 

κηα ιάζνο απφθαζε ζα έρεη δπζκελείο επηπηψζεηο ζηελ εηαηξία. ηελ πεξίπησζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ, αλ ε εηαηξία πιεξνί ηα θξηηήξηα πνπ νξίδνπλ θαη νη δχν λφκνη ηφηε ζα 

επηιέμεη κε βάζε ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία. Αλ ε εηαηξία είλαη εληάζεσο 

παγίσλ θεθαιαίσλ κε κεγάιν πάγην εμνπιηζκφ θαη έρεη δηελεξγήζεη ειάρηζηεο 

απνζβέζεηο ηφηε ζα πξέπεη λα πξνηηκήζεη ην Ν.Γ 1297/72 ελψ αλ ζπκβαίλεη ην 

αληίζεην ηνλ λφκν 2166/93172. ηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζέιεη λα αιιάμεη λνκηθφ 

πξφζσπν ή ζέιεη λα κεηαηξαπεί ζε εηαηξία κηθξφηεξνπ ηχπνπ (απφ ΑΔ ζε ΟΔ) ηφηε  

αλαγθαζηηθά ζα αθνινπζήζεη ηελ κεηαηξνπή ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 2190/20 ή 

3190/55. 

Όζνλ αθνξά ηηο ΔΠΔ απηέο κπνξνχλ λα κεηαζρεκαηηζηνχλ ζε ΑΔ κε βάζεη 

φινπο ηνπο λφκνπο ελψ ζε ΟΔ, ΔΔ ή αηνκηθή επηρείξεζε κφλν βάζεη ηνπ 

3190/1955173. 

10.1 Μεηαηξνπή Βάζεη Γεληθώλ Γηαηάμεσλ ησλ Νόκσλ 2190/20 θαη 

3190/55 
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Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί ε κεηαηξνπή κηαο ΔΠΔ ζε άιινπ είδνπο εηαηξηθφ ηχπν κε 

ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ πεξί ΑΔ θαη ΔΠΔ, δελ παξέρεη ζηελ εηαηξία 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο αιιά νχηε ππνρξεψλεη ηελ εηαηξία λα αιιάμεη λνκηθφ 

πξφζσπν. Οη δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κεηαηξνπή ησλ ΔΠΔ είλαη ηα άξζξα 51, 

53 θαη 54 ηνπ Ν. 3190/1955 θαη ην άξζξν 67 ηνπ θ.λ 2190/1920. Με βάζε ινηπφλ ηηο 

ελ ιφγσ δηαηάμεηο νη κεηαζρεκαηηδφκελεο εηαηξείεο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ ηα 

θνξνινγηθά πιενλεθηήκαηα πνπ πξνβιέπνπλ νη λφκνη 1297/72 θαη 2166/93, αιιά 

φκσο έρνπλ ρακειφ εηαηξηθφ θεθάιαην ζε ζχγθξηζε κε ηνπο λφκνπο απηνχο, δειαδή 

γηα κελ ηηο ΔΠΔ ην ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην πνπ απαηηείηαη αλέξρεηαη ζηα 4.500 € 

θαη γηα ηηο ΑΔ ζηα 60.000 επξψ. ηε κεηαηξνπή ΔΠΔ ζε ΑΔ174 δελ έρνπκε λέν λνκηθφ 

πξφζσπν, θαζψο επίζεο θαη ζηελ πεξίπησζε κεηαηξνπήο ΑΔ ζε ΔΠΔ. Δπνκέλσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο απηέο έρνπκε ηνλ ίδην ΑΦΜ. Γελ ζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο 

κεηαζρεκαηηζκνχ, δελ ππνβάιιεηαη δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα 

εηζνδήκαηα ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο θαζψο γηα ηελ ηπρνχζα ππεξαμία ησλ πάγησλ 

ζηνηρείσλ απφ ηελ ΔΠΔ. πληάζζεηαη φκσο ηζνινγηζκφο θαηά ηε ιήμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ νξίδεη ην θαηαζηαηηθφ ηεο κεηαηξαπείζαο εηαηξείαο ΔΠΔ 

θαη πεξηιακβάλεη ηφζν ηα εηζνδήκαηα ηνπ κεζνδηαζηήκαηνο φζν θαη ηελ ηπρνχζα 

πξνθχςαζα ππεξαμία ησλ παγίσλ κεηά ησλ εηζνδεκάησλ ηεο ΑΔ απφ ηε ζχζηαζή ηεο 

κέρξη ηε ιήμε ηεο ρξήζεο. 

Οη απνζβέζεηο απφ θνξνινγηθήο πιεπξάο ππνινγίδνληαη επί ηεο αξρηθήο αμίαο 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ εκθαλίδνληαλ ζηα βηβιία ηεο ΔΠΔ, δεδνκέλνπ φηη 

πξφθεηηαη γηα ην ίδην λνκηθφ πξφζσπν. Όιεο νη άιιεο θαηαζηάζεηο ζπκπιεξψλνληαη 

θαλνληθά κε ηα ζηνηρεία φκσο ηεο λέαο εηαηξίαο. ηελ κεηαηξνπή ΔΠΔ ζε ΟΔ ή ΔΔ, 

έρνπκε λέν λνκηθφ πξφζσπν θαζ‘ φηη ε πεξίπησζε απηή δελ πξνβιέπεηαη απφ θακηά 

δηάηαμε λφκνπ, φπσο ζηηο πξνεγνχκελεο πεξηπηψζεηο, θαηά ζπλέπεηα, δελ έρνπκε 

κεηαζρεκαηηζκφ, αιιά ίδξπζε λένπ λνκηθνχ πξνζψπνπ κε. Δηζθνξά ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΠΔ ζηε λέα πξνζσπηθή εηαηξεία. Άξα ζα έρνπκε 

δηάιπζε ηεο ΔΠΔ θαη θνξνινγία απηήο γηα ηα εηζνδήκαηά ηεο απφ ηελ έλαξμε ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ηεο ρξήζεο κέρξη ηελ κεηαηξνπή ηεο. Δπίζεο ζα πξέπεη λα αλαθεξζεί 

φηη, ζηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηά ηεο ζα ζπκπεξηιεθζνχλ πέξαλ απηψλ απφ ηε 

ζπλαιιαθηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα θαη ε επηπιένλ δηαθνξά πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςεη 

κεηαμχ ηνπ πξάγκαηη θαηαβιεζέληνο θεθαιαίνπ απφ ηνπο εηαίξνπο ηεο κε ην ηειηθφ 
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επηζηξαθέλ ζε απηνχο θεθάιαην. Δπίζεο ζηα θαζαξά θέξδε ηεο ππνπεξηφδνπ ζα 

πξέπεη λα πξνζηεζεί θαη ε ελδερφκελε ππάξρνπζα ππεξαμία απφ ηελ δηαλνκή ή 

πψιεζε ησλ αθηλήησλ ηεο εηαηξείαο. Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε 

κεηαηξνπή, αλ ε ΔΠΔ έρεη δεκηνπξγήζεη αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά, απηά 

δηαλεκφκελα ζηνπο εηαίξνπο ηεο, ζχκθσλα κε ην άξζ. 107 ηνπ ΚΦΔ ππφθεηληαη ζε 

θνξνινγία. 

 Γηα ηα εηζνδήκαηα απηά ππνβάιιεηαη ρσξηζηή θνξνινγηθή δήισζε κέζα ζην 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα πνπ ιακβάλεηαη ε απφθαζε ηεο δηαλνκήο 

θαη ν  ζρεηηθφο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε 3 ηζφπνζεο κεληαίεο δφζεηο εθ ησλ νπνίσλ ε 

πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο θαη νη ππφινηπεο δχν ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε 

εκέξα ησλ δχν επφκελσλ κελψλ. 

10.2 Μεηαηξνπή ΔΠΔ ζε ΑΔ 

Γηα ηε κεηαηξνπή ηεο ΔΠΔ ζε ΑΔ, ζα πξέπεη πξψηα λα απνθαζίζεη ε γεληθή 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη αληίγξαθν ηνπ πξαθηηθνχ ή θσηνηππία ηνπ πξαθηηθνχ 

απφ ην βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ ησλ εηαίξσλ ηεο ΔΠΔ, παξαδίλεηαη ζην 

ζπκβνιαηνγξάθν γηα ηελ ζχληαμε ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ πνπ πεξηιακβάλεη 

ηελ απφθαζε ηεο Γ, ηνπο φξνπο ηνπ θαηαζηαηηθνχ θαζψο θαη ηελ ζχλζεζε ηνπ 

πξψηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. ηε ζπλέρεηα, ππνβάιιεηαη αίηεζε απφ ηελ 

ελδηαθεξφκελε εηαηξία ζηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε ζπλεκκέλν 

πξφζθαην ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο θαη κε αλαιπηηθή θαηάζηαζε ησλ πάγησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Ο λνκάξρεο δίλεη εληνιή γηα ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο ηνπ 

άξζξνπ 9 ηνπ λ. 2190/20 ε νπνία ειέγρεη ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη 

θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ηελ θνηλνπνηεί ζηελ ελδηαθέξνπζα εηαηξία. Με 

βάζε ηελ παξαπάλσ έθζεζε, ν ζπκβνιαηνγξάθνο ζπληάζζεη ην ζπκβφιαην ίδξπζεο 

ηεο ΑΔ, πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή. Σν θαηψηεξν θεθάιαην ηεο ΑΔ είλαη ζήκεξα 

60.000 €. Έπεηηα έλα επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ ίδξπζεο ηεο ΑΔ 

πξνζθνκίδεηαη ζηε ΓΟΤ, φπνπ θαηαβάιιεηαη κε ζπκπιεξσκέλε εηο ηξηπινχλ ηε 

ζρεηηθή έληππε δήισζε, ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%, κέζα ζε πξνζεζκία 

15 εκεξψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκβνιαίνπ. Γχν επηθπξσκέλα αληίγξαθα απφ ην 

ζπκβφιαην ίδξπζεο ηεο ΑΔ ππνβάιινληαη κε δηαβηβαζηηθφ έγγξαθν ζηε δηεχζπλζε 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, γηα λα εθδνζεί έηζη ε άδεηα ζχζηαζεο ηεο ΑΔ θαη λα γίλεη 
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ε έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο. Έλα αληίγξαθν ηνπ ζπκβνιαίνπ ίδξπζεο ηεο ΑΔ 

ζεσξείηαη θαη απφ ην νηθείν επηκειεηήξην, φπνπ γίλεηαη θαη ε ζρεηηθή εγγξαθή ηεο 

ΑΔ. Η Ννκαξρία εθδίδεη εγθξηηηθή απφθαζε γηα ηελ ίδξπζε ηεο ΑΔ, ελψ ε απφθαζε 

απηή καδί κε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε (δειαδή καδί κε ηελ πεξίιεςε ηεο εγθξηηηθήο 

απφθαζεο) δεκνζηεχνληαη κέζσ ηεο Ννκαξρίαο ζην ΦΔΚ αθνχ έρεη θαηαβιεζεί ην 

αλάινγν παξάβνιν. Η ΑΔ παίξλεη λνκηθή πξνζσπηθφηεηα απφ ηελ εκέξα πνπ 

παξαρσξείηαη ε εγθξηηηθή απφθαζε ζην κεηξψν αλσλχκσλ εηαηξηψλ. Έπεηηα έλα 

έγγξαθν απφ ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο ΑΔ ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ, κέζα 

ζε 30 κέξεο απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο ΑΔ178 φπνπ ππνβάιιεηαη θαη ε δήισζε 

έλαξμεο εξγαζηψλ ηνπ εληχπνπ Μ3, θαζψο θαη ην έληππν Μ7 γηα ηα κέιε ηνπ Γ. 

πγρξφλσο ππνβάιινληαη ζηε ΓΟΤ θαη ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Αληίγξαθα ηεο 

εγθξηηηθήο απφθαζεο ηεο Ννκαξρίαο πνπ αθνξά ηελ ίδξπζε ηεο Α.Δ, β) Αληίγξαθα 

αλαθνίλσζεο ηεο Ννκαξρίαο, γ) Σ.Α.Π.Δ.Σ. δ) Μηζζσηήξην ζπκβφιαηα ή ηίηιν 

θπξηφηεηαο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ 86 φηαλ πξφθεηηαη γηα δσξεάλ 

παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εγθαηάζηαζεο, ε) Τπεχζπλε δήισζε 

απφ ηνλ εθπξφζσπν ηεο Α.Δ. κε ηελ νπνία λα δειψλεηαη φηη ζα πξνζθνκηζζεί ζε 2 

αληίηππα ην ΦΔΚ ζηα νπνία θαηαρσξήζεθε ε ζχζηαζε ηεο Α.Δ. ακέζσο κεηά ηε 

δεκνζίεπζε, ζη) Σν θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο ΑΔ, δ) Βεβαίσζε εγγξαθήο ή 

απαιιαγήο ησλ κειψλ ηεο ΑΔ απφ αζθαιηζηηθφ θνξέα θαη ε) Απφθαζε ηεο Γ γηα ηε 

ζχλζεζε ηνπ Γ.. ηεο ΑΔ, εθφζνλ έρεη ζπγθξνηεζεί. 

Γηα ηηο εξγαζίεο απηέο ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη απηνπξνζψπσο ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο εηαηξίαο ζα πξέπεη λα γίλεη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 

εθπξνζψπνπ, ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ. Δπίζεο, γηα ηε 

κεηαβίβαζε ηεο Δ.Π.Δ. ιφγσ κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο, δελ νθείιεηαη ραξηφζεκν, 

δηφηη ε κεηαβίβαζε απηή δε γίλεηαη ιφγσ πψιεζεο. Γειαδή, αλ κεηαβηβάδνληαλ ε 

Δ.Π.Δ. ιφγσ πψιεζεο, ηφηε ζα επηβαξχλνληαλ ε θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα 

κεηαβηβάδνληαλ ιφγσ πψιεζεο κε ραξηφζεκν 2,4% θαη ζα εθδίδνληαλ δειηίν 

απνζηνιήο – ηηκνιφγην πψιεζεο. 

ηε ζπλέρεηα, ε ΑΔ παίξλεη απφ ηε ΓΟΤ ηνλ ΑΦΜ θαη ζεσξεί ηα βηβιία θαη 

ζηνηρεία ηεο. Οη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΚΒ ιφγσ χςνπο αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ θαη αθνξνχλ ηελ ΔΠΔ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ (π.ρ. γηα ππνρξέσζε ηήξεζεο 
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βηβιίνπ απνζήθεο θιπ.) κεηαθέξνληαη θαη ζηελ ΑΔ πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε 

κεηαηξνπή απηή. Σέινο γίλεηαη δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ΔΠΔ πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ Γηα ην ιφγν απηφ γίλεηαη δηαγξαθή απφ ην επηκειεηήξην θαη 

πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ ηα βηβιία (φηαλ απηά είλαη α‘ ή β‘ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ) 

θαη φια ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΚΒ γηα αθχξσζε θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηε 

ΓΟΤ ην έληππα Μ4 – Γήισζε δηαθνπήο εξγαζηψλ θαη ―Μ7 – Γήισζε ζρέζεσλ 

θνξνινγνπκέλνπ, επεηδή έγηλε ε δηαθνπή ιφγσ κεηαηξνπήο ζε ΑΔ. Έπεηηα ζα πξέπεη 

λα πξνζθνκηζηνχλ νη εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ηνπ ΦΠΑ θαη αθνχ πεξάζεη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο απφ φια ηα ηκήκαηα καδεχνληαο ηηο απαξαίηεηεο ππνγξαθέο θαηαιήγεη 

ζην ηκήκα ηνπ Μεηξψνπ φπνπ βεβαηψλεηαη ε δηαθνπή ηεο εηαηξίαο θαη ζην ηέινο 

γίλεηαη θαη ε δηαγξαθή απφ ηνλ ΟΑΔΔ ησλ εηαίξσλ. 

10.3 Μεηαηξνπή ΑΔ ζε ΔΠΔ 

Γηα ηε κεηαηξνπή ηεο Αλψλπκεο Δηαηξίαο ζε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο 

απαηηείηαη απφθαζε ηεο Γ κε εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία ηνπ άξζ. 29 παξ. 2 

θαη 3 θαη 31 παξ. 1 ηνπ θ.λ 2190/20 δειαδή εληζρπφκελε απαξηία θαη πιεηνςεθία. Η 

απφθαζε ηεο Γ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν, ζην νπνίν λα 

πεξηιακβάλνληαη θαη ηα νπζηψδε ζηνηρεία γηα ηε ζχζηαζε ηεο ΔΠΔ φπσο πξνβιέπεη ν 

λφκνο 3190/1955.Σν πξαθηηθφ ηεο Γ πξέπεη λα αλαθέξεη ηη ςήθηζαλ νη κέηνρνη, εάλ 

επηηεχρζεθε ζπκθσλία θαη κε ηη πιεηνςεθία, ππνγξάθεηαη δε απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο 

Γ θαη ηνλ Γξακκαηέα απηήο, φπσο γίλεηαη ζε φια ηα πξαθηηθά ηεο Γ ΑΔ. Η Γ, 

πξέπεη λα επαλαιεθζεί θαη ελψπηνλ ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ, νπφηε θαη ζεκεηψλεηαη 

ζηε ζρεηηθή πξάμε πνηνί κέηνρνη κεηείραλ, πνηνη ςήθηζαλ ππέξ θαη πνηνη αξλήζεθαλ 

λα ην ππνγξάςνπλ. Απηφ φκσο κπνξεί λα απνθεπρζεί, δειαδή ε πξαγκαηνπνίεζε δχν 

ζπλειεχζεσλ, αλ νη κέηνρνη απνθαζίζνπλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε Γ ηεο 

κεηαηξνπήο ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ, νπφηε ν ζπκβνιαηνγξάθνο δελ 

πξνζππνγξάθεη απιά ην πξαθηηθφ, αιιά ζπληάζζεη θαλνληθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ 

έγγξαθν ζην νπνίν, αθνχ νη εκθαληζζέληεο δειψζνπλ φηη απνηεινχλ ζπγθξνηεκέλε 

Γ ηεο εηαηξείαο, θαηαρσξνχληαη ζ‘ απηφ νη απνθάζεηο θαη φια ηα ζπκβάληα ηεο Γ 

θαη απηφ ην ππνγξάθεηαη απφ φινπο ηνπο κεηφρνπο θαη φρη κφλν απφ ηνλ Πξφεδξν θαη 

ηνλ Γξακκαηέα ηεο Γ, αθνχ απηφ απνηειεί πιένλ ην θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ. Δδψ ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί πσο φζνη αξλήζεθαλ λα κεηάζρνπλ ζηελ Γ ή λα ππνγξάςνπλ 
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ηε ζπκβνιαηνγξαθηθή απηή πξάμε ή νη απνρσξήζαληεο ηεο Γ δελ ππνινγίδνληαη ζην 

ζρεκαηηζκφ ηεο λνκίκνπ απαξηίαο θαη πιεηνςεθίαο απηήο. Γηα λα ζπληαρζεί φκσο ην 

θαηαζηαηηθφ ηεο ΔΠΔ πξέπεη λα πξνεγεζεί εθηίκεζε ηεο πεξηνπζίαο ηεο 

κεηαηξεπφκελεο ΑΔ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζ. 9 ηνπ θ.λ 2190/20. Η εθηίκεζε απηή 

γίλεηαη βάζεη ηνπ ηειεπηαίνπ ζπληαρζέληνο Ιζνινγηζκνχ ηεο εηαηξείαο θαη ε δηάξθεηα 

ηζρχνο ηεο έθζεζεο ηεο εθηηκεηηθήο επηηξνπήο δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ησλ 

έμη κελψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε απηήο ζηελ ελδηαθεξφκελε εηαηξεία. 

Η κεηαηξνπή απηή πξαγκαηνπνηείηαη, απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ 

πκβνιαίνπ απηνχ ζην Μεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξηψλ καδί κε ηελ έγθξηζε ηνπ 

Ννκάξρε ή ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο απηήο ζην ΦΔΚ 

φπσο πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ησλ άξζ. 7α‘ θαη 7β‘ ηνπ θ.λ 2190/20. ρεηηθά κε ηε 

δεκνζίεπζε ηεο αλαθνίλσζεο ζην ΦΔΚ, δελ αξθεί κφλν κηα γηα ηελ ΑΔ αιιά 

ρξεηάδεηαη θαη άιιε γηα ηελ ΔΠΔ θαζφηη απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο ζρεηηθήο 

αλαθνίλσζεο ηεο ΔΠΔ ζην ΦΔΚ ε λέα απηή εηαηξεία απνθηά ηε λνκηθή ηεο 

πξνζσπηθφηεηα, ελ αληηζέζεη κε ηελ ΑΔ, φπνπ απφ ηελ εκέξα ηεο θαηαρψξεζεο ηνπ 

ζπκβνιαίνπ θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε ζην ΜΑΔ, ε κεηαηξαπείζα ΑΔ παχεη λα 

ππάξρεη σο λνκηθφ πξφζσπν. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε δχν εληειψο 

δηαθνξεηηθέο αλαθνηλψζεηο πξνο ην Δζληθφ Σππνγξαθείν θαη δχν παξάβνια κε ηα 

ζρεηηθά ηνπο δηθαηψκαηα ππέξ ηνπ Σ.Α.Π.Δ.Σ. Δδψ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη γηα λα 

ζηαιεί ε αλαθνίλσζε ηεο πεξίιεςεο ζχζηαζεο ηεο ΔΠΔ ζην ΦΔΚ πξέπεη λα 

πξνεγεζεί ε θαηαρψξεζε ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Ννκάξρε ζην ΜΑΔ 

θαη ζηε ζπλέρεηα ε θαηαρψξεζή ηνπ ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο ΔΠΔ. Όζνλ 

αθνξά ηελ αιιαγή ηεο επσλπκίαο ηεο κεηαηξαπείζαο ζε ΔΠΔ ΑΔ, κεηά ηελ δηαγξαθή 

ηεο Αλψλπκεο Δηαηξείαο απφ ην ΜΑΔ ηεο Ννκαξρίαο αληίγξαθν ηνπ πκβνιαίνπ ηεο 

κεηαηξνπήο πξνζθνκίδεηαη ζην Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο πνπ ήηαλ εγγεγξακκέλε ε ΑΔ 

θαη κε αίηεζε δεηείηαη ε επσλπκία ηεο ΑΔ θαη πξνζσξηλή εγγξαθή ηεο επσλπκίαο ηεο 

ΔΠΔ. Μεηά ην πέξαο φκσο ησλ δηαδηθαζηψλ ίδξπζεο ηεο ΔΠΔ, γίλεηαη ε νξηζηηθή 

εγγξαθή ηεο ΔΠΔ ζην Δπηκειεηήξην ηεο έδξαο ηεο ΔΠΔ, απφ ην νπνίν, αθνχ 

πιεξσζνχλ ηα ζρεηηθά ηέιε, ιακβάλεηαη ε βεβαίσζε εγγξαθήο ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηε ΓΤΟ γηα ηε ιήςε ηνπ ΑΦΜ ηεο. Μεηά ηηο πην πάλσ δηαδηθαζίεο, 

πξνζθνκίδεηαη ε πξάμε κεηαηξνπήο (θαηαζηαηηθφ Δ.Π.Δ.) ζηε ΓΟΤ ηεο έδξαο ηεο κε 

ηε Γήισζε Φφξνπ πγθέληξσζεο Κεθαιαίσλ ζε ηξία (3) αληίγξαθα γηα ηελ 
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θαηαβνιή ηνπ ζρεηηθνχ θφξνπ 1%. Δπεηδή φκσο, ζηελ πεξίπησζε απηή, ην θεθάιαην 

ηεο ΔΠΔ είλαη ίζν κε ην θεθάιαην ηεο ΑΔ νπζηαζηηθά δελ ππάξρεη θφξνο γηα 

θαηαβνιή, δεδνκέλνπ φηη ν ζρεηηθφο θφξνο επί ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρεη 

θαηαβιεζεί θαηά ην παξειζφλ. Δπί ηνπ θαηαζηαηηθνχ φκσο ηεο ΔΠΔ ζεκεηψλεηαη απφ 

ηε ΓΟΤ φηη επεβιήζε ε ζρεηηθή δήισζε θαη θαηεβιήζε ν ΦΚ. ηε ζπλέρεηα ην 

θαηαζηαηηθφ απηφ πξνζθνκίδεηαη. ην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ θαη Σακείν 

Ννκηθψλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ζρεηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, φπνπ θαη απηά 

ζεκεηψλνπλ φηη εηζέπξαμαλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ην λφκν δηθαηψκαηά ηνπο θαη κεηά 

απφ φια απηά, ην θαηαζηαηηθφ απηφ κε ηηο επ‘ απηνχ ζεκεηψζεηο πξνζθνκίδεηαη ζην 

Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο γηα θαηαρψξεζε, φπνπ θαη απηφ κε ηε ζεηξά ηνπ ην 

θαηαρσξεί θαη αληίγξαθν απηνχ ρνξεγεί ζηελ εηαηξεία γηα ην αξρείν ηεο. Μεηά ηελ  

θαηαρψξεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ΔΠΔ ζηα βηβιία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο, 

ν δηαρεηξηζηήο ηεο ή ν πιεξεμνχζηνο δηθεγφξνο ηεο, ζπληάζζεη ηελ πεξίιεςε απηνχ, 

θαη κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ παξαβφινπ ή θαη ησλ δηθαησκάησλ ππέξ ηνπ 

Σ.Α.Π.Δ.Σ. πξνζθνκίδεηαη ζην ΦΔΚ γηα δεκνζίεπζε. 

Γειαδή θαηαρψξεζεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηεο 

θαη ηεο θαηαρψξεζεο ηεο πεξίιεςεο ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο ζην ΦΔΚ. 

Οη εηαηξείεο πνπ θάλνπλ ρξήζε ησλ άξζξσλ 67 ηνπ θ.λ. 2190/20 θαη 51 ηνπ 

λφκνπ 3190/55 δελ δεκηνπξγνχλ λέν λνκηθφ πξφζσπν αιιά απιψο αιιάδνπλ ην 

λνκηθφ ηνπο ηχπν. Απηφ έρεη σο ζπλέπεηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ 

αλαθέξεηαη ζην θαηαζηαηηθφ ηεο κεηαηξαπείζαο εηαηξείαο, κε απνηέιεζκα θαηά ηε 

ιήςε ηεο ρξήζεο ε πξνθχςαζα απφ ηε κεηαηξνπή εηαηξεία λα ζπκπεξηιάβεη ζηα 

θαζαξά ηεο θέξδε θαη απηά ηεο πξνεγνχκελεο κεζνπεξηφδνπ, εηαηξείαο θαη λα 

ππνβάιιεη απηή ηε Φνξνινγηθή Γήισζε γηα ηα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα καδί κε ηελ 

ηπρνχζα ππεξαμία ησλ παγίσλ κέζα ζηηο πξνζεζκίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δειψζεηο ηνπ ΚΦΔ. 

Δπηπιένλ, εθφζνλ δελ έρνπκε λέν λνκηθφ πξφζσπν ηφζν νη ζπγθεληξσηηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ ηηκνινγίσλ Πειαηψλ – Πξνκεζεπηψλ φζν θαη νη βεβαηψζεηο 

απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ κεηαηξαπείζα εηαηξεία σο θαη ε εθθαζαξηζηηθή 

Γήισζε ηνπ Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ ζα πεξηιακβάλνπλ φιε ηε δηαρεηξηζηηθή 

ρξήζε θαη ζα ππνβιεζνχλ απφ ηελ λέα λνκηθή κνξθή ππάξρνπζα εηαηξεία ηεο 31/12. 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

102 

 

Δλ αληηζέζεη κε ηηο κεηαηξνπέο ή ζπγρσλεχζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κε βάζε ηνπο 

αλαπηπμηαθνχο λφκνπο 1297/72 θαη 2166/93 φπνπ γηα ηε κεηαηξεπφκελε ΔΠΔ ζε ΑΔ 

ή ζπγρψλεπζε ΑΔ φπσο ζα δνχκε πην θάησ, ππνρξέσζε ππνβνιήο δήισζεο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ηα θέξδε πνπ πξνέθπςαλ κέρξη ην ρξφλν νινθιήξσζεο 

ηεο κεηαηξνπήο ή ηεο ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, αληίζηνηρα, έρεη 

ην λνκηθφ πξφζσπν πνπ πξνήιζε απφ ηε κεηαηξνπή, θαη κέρξη ηελ 10ε κέξα ηνπ 

πέκπηνπ κήλα απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ. 

10.4 Μεηαηξνπή Αηνκηθήο Δπηρείξεζεο, Οκόξξπζκεο Δηαηξίαο ή 

Δηεξόξξπζκεο Δηαηξίαο ζε ΔΠΔ 

Γηα λα κεηαηξαπεί ε αηνκηθή επηρείξεζε ζε ΔΠΔ απνθαζίδεη κφλνο ηνπ ν 

επηρεηξεκαηίαο. Γηα λα κεηαηξαπεί φκσο κηα ΟΔ ή κηα ΔΔ ζε ΔΠΔ ρξεηάδεηαη πξψηα 

λα ζπληαρζεί απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν έλα ζπκθσλεηηθφ ησλ εηαίξσλ ηεο ΟΔ ή ηεο 

ΔΔ. ην ζπκθσλεηηθφ απηφ αλαγξάθεηαη ε επηζπκία ησλ εηαίξσλ λα κεηαηξέςνπλ ηελ 

εηαηξία ηνπο ζε ΔΠΔ, θαζψο θαη ηα θχξηα ζεκεία ηνπ λφκνπ 3190/1955 πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο ΔΠΔ. Απφ ηελ ΟΔ, ηελ ΔΔ ή ηελ αηνκηθή επηρείξεζε ππνβάιιεηαη 

αίηεζε ζηε δηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ κε ζπλεκκέλν πξφζθαην 

ηζνινγηζκφ ηεο επηρείξεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη θαη δεηείηαη ε ζπγθξφηεζε ηεο 

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ 2190/20, γηα λα εθηηκήζεη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη λα πξνζδηνξίζεη ηελ θαζαξή ζέζε ηεο επηρείξεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΔΠΔ. ηε 

ζπλέρεα, ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ειέγρεη ηα βηβιία ηεο επηρείξεζεο πνπ 

κεηαηξέπεηαη θαη ζπληάζζεη ζρεηηθή έθζεζε πνπ ηελ θνηλνπνηεί ζηελ επηρείξεζε πνπ 

κεηαηξέπεηαη ε νπνία θαη θξνληίδεη γηα ηε δεκνζίεπζή ηεο ζην ΦΔΚ. Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ έθζεζε θαη ην ζπκθσλεηηθφ ησλ εηαίξσλ ηεο ΟΔ ή ηεο ΔΔ ζπληάζζεηαη 

απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ην θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο ΔΠΔ ιφγσ κεηαηξνπήο ηεο 

επηρείξεζεο. 

ε κεηαηξνπή αηνκηθήο επηρείξεζεο, πξέπεη λα ζπκκεηάζρεη ηνπιάρηζηνλ 

αθφκα έλα πξφζσπν, εθηφο αλ πξφθεηηαη γην κνλνπξφζσπε ΔΠΔ. Σν θαηψηεξν 

θεθάιαην ηεο ΔΠΔ είλαη 4.500 €, απφ ην νπνία, ηνπιάρηζηνλ ηα 2.250 € ζα πξέπεη λα 

είλαη ζε κεηξεηά. Σν εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο ΔΠΔ δηαηξείηαη ζε κεξίδηα, πνπ ην 

θαζέλα απφ απηά έρεη νλνκαζηηθή αμία 30 € ή πνιιαπιάζην ησλ 30 €. Πεξίιεςε ηνπ 
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θαηαζηαηηθνχ ίδξπζεο ηεο Δ.Π.Δ. δεκνζηεχεηαη ζην ΦΔΚ, ελψ δχν αληίγξαθα απφ ην 

θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο ηεο ΔΠΔ ππνβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ θαη θαηαβάιιεηαη, 

κε ζπκπιεξσκέλε ηε ζρεηηθή έληππε δήισζε, ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ πνπ 

είλαη 1% πάλσ ζην θεθάιαην ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΔΠΔ. 

Όηαλ πξφθεηηαη γηα ΟΔ ή ΔΔ, ηφηε γηα ην πνζφ κέρξη ην χςνο ηνπ θεθαιαίνπ 

ηεο ΟΔ ή ΔΔ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε θεθάιαην ηεο ΔΠΔ δελ ππνινγίδεηαη θφξνο 

ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ 1%, αιιά κφλν ζην ηπρφλ επηπιένλ πνζφ πνπ γίλεηαη 

θεθάιαην ηεο ΔΠΔ. Σν έλα αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνχ παξακέλεη ζηε ΓΟΤ θαη κε 

ην άιιν αληίγξαθν, πεξλάεη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο πξψηα απφ ην αλάινγν 

επηκειεηήξην φπνπ γίλεηαη πξνεγγξαθή ηεο εηαηξίαο θαη ζηε ζπλέρεηα κε ην ίδην απηφ 

αληίγξαθν, ζθξαγηζκέλν θαη απφ ην επηκειεηήξην ην πξνζθνκίδεη ζην Πξσηνδηθείν 

φπνπ θαηαβάιιεηαη πνζνζηφ 0,5% επί ηνπ θεθαιαίνπ ζην Σακείν χληαμεο Ννκηθψλ 

θαη 1% ζην Σακείν Πξφλνηαο Γηθεγφξσλ. Σν πξσηνδηθείν θξαηά ην πξψην αληίγξαθν 

ζην αξρείν ηεο θαη επηθπξψλεη φια ηα ππφινηπα αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνχ πνπ 

πξνζθνκίδνληαη γηα επηθχξσζε θαη ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνληαη ζηελ 

επηρείξεζε. Μέζα ζε 30 κέξεο απφ ηε λφκηκε ζχζηαζε ηεο ΔΠΔ, ππνβάιιεηαη ζηε 

ΓΟΤ ε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ. πγρξφλσο κε ηε δήισζε έλαξμεο εξγαζηψλ 

πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ: α) Σν θαηαζηαηηθφ, β) Σν ΦΔΚ ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

Ν. 1599/86 φηη ζα πξνζθνκηζζεί ην ΦΔΚ ζε 2 αληίηππν φηαλ θπθινθνξήζεη, γ) 

Μηζζσηήξην ζπκβφιαην ή ηίηιν θπξηφηεηαο ή ππεχζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/ 86 φηαλ 

πξφθεηηαη γηα δσξεάλ παξαρψξεζε ηνπ ρψξνπ γηα επαγγεικαηηθή εγθαηάζηαζε, δ) 

πξνζθνκίδνληαη γηα ην θαζέλα απφ ηα κέιε ηεο ΔΠΔ, βεβαηψζεηο εγγξαθήο ή 

απαιιαγήο απφ ηνλ ΟΑΔΔ, ε) πξνζθνκίδνληαη ζηε ΓΟΤ γηα ην θάζε κέινο ηεο ΔΠΔ 

θαη απφ κία βεβαίσζε εγγξαθήο ή απαιιαγήο απφ ην Δπηκειεηήξην, φηαλ απηφ 

απαηηείηαη ξεηά απφ ην λφκν, ζη) εμνπζηνδφηεζε ηνπ δηαρεηξηζηή, ζεσξεκέλε κε ην 

γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη απφ 

ηξίην πξφζσπν (π.ρ. απφ ην ινγηζηή θιπ.), δ) Οη αιινδαπνί πνπ ζπκκεηέρνπλ σο 

δηαρεηξηζηέο ζε ΔΠΔ, αλ είλαη ππήθννη άιινπ θξάηνπο – κέινπο ηεο Δ.Δ. ππνβάιινπλ 

πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηεο θαηνηθίαο ηνπο θαη αλ είλαη ππήθννη 

ρσξψλ – κειψλ εθηφο Δ.Δ. ππνβάιινπλ άδεηα παξακνλήο θαη εξγαζίαο θαζψο θαη 

δηαβαηήξην επίζεκα κεηαθξαζκέλν. Γηα ηε κεηαβίβαζε ηεο αηνκηθήο επηρείξεζεο ή 

ΟΔ ή ΔΔ ζε ΔΠΔ ιφγσ κεηαηξνπήο ή ζπγρψλεπζεο, δελ νθείιεηαη ραξηφζεκν, δηφηη ε 
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κεηαβίβαζε απηή δε γίλεηαη ιφγσ πψιεζεο. ε πεξίπησζε φκσο κεηαβίβαζεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ΟΔ ή ΔΔ ιφγσ πψιεζεο, ηφηε επηβάιιεηαη ραξηφζεκν 2,4% 

πάλσ ζηελ θαζαξή ζέζε κε έθδνζε δειηίνπ απνζηνιήο –ηηκνινγίνπ πψιεζεο. ηε 

ζπλέρεηα, ε ΔΠΔ παίξλεη απφ ηε ΓΟΤ ηνλ ΑΦΜ θαη ζεσξεί ηα βηβιία θαη ζηνηρεία 

ηεο. 

 Οη ππνρξεψζεηο ηνπ ΚΒ πνπ απνξξένπλ (ιφγσ αθαζάξηζησλ εζφδσλ) απφ 

ηελ αηνκηθή επηρείξεζε ή απφ ηελ ΟΔ ή ΔΔ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΔΠΔ (π.ρ. γηα 

ππνρξέσζε ηήξεζεο βηβιίνπ απνζήθεο θιπ.) κεηαθέξνληαη ζηελ ΔΠΔ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή. Γίλεηαη δηαθνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ή ηεο ΟΔ ή ηεο ΔΔ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΔΠΔ. Γηα ην ιφγν 

απηφ, αθνχ γίλεη πξψηα δηαθνπή απφ ην αληίζηνηρν επηκειεηήξην, πξνζθνκίδνληαη 

ζηε ζπλερεία, ζηε ΓΟΤ ηα βηβιία (φηαλ απηά είλαη α ή β‘ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ) θαη 

φια ηα ζεσξεκέλα ζηνηρεία ηνπ ΚΒ γηα αθχξσζε, δηφηη ηα αζεψξεηα ζηνηρεία δελ 

αθπξψλνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ζηε ΓΟΤ ηα έληππα ―Μ4 – Γήισζε δηαθνπήο 

εξγαζηψλ‖ θαη ―Μ7 – Γήισζε ζρέζεσλ θνξνινγνπκέλνπ‖ επεηδή έγηλε ε δηαθνπή 

ιφγσ κεηαηξνπήο ζε ΔΠΔ. ηε ζπλέρεηα, ν δηαρεηξηζηήο ε ν λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξίαο κε φιεο ηηο εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο ηνπ ΦΠΑ, κε ηα βηβιία θαη κε φια ηα  

ζηνηρεία ηνπ ΚΒ πεξλάεη απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο ΓΟΤ, ηα νπνία βεβαηψλνπλ 

ηε δηαθνπή θαη θπξίσο απφ ην ηκήκα ηνπ ΚΒ ην νπνίν βεβαηψλεη φηη αθπξψζεθαλ ηα 

βηβιία θαη ζηνηρεία. ηε ζπλέρεηα, ν ινγηζηήο πξνζέξρεηαη ζην ηκήκα Μεηξψνπ απ‘ 

φπνπ θαη παίξλεη ηελ αληίζηνηρε βεβαίσζε γην ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηεο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ή ηεο ΟΔ ή ηεο ΔΔ πνπ κεηαηξάπεθε ζε ΔΠΔ. Σέινο ε δηαθνπή 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ δηαθνπή απφ ην αληίζηνηρν αζθαιηζηηθφ ηακείν ΟΑΔΔ πνπ 

αθνξά ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ δηαθφπηεηαη. 

10.5 Μεηαηξνπή Βάζεη Αλαπηπμηαθώλ Ννκώλ 

Η κεηαηξνπή επηρεηξήζεσλ βάζεη ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ 2166/1993 θαη ηνπ Ν.Γ 

1297/1972 έρεη ζαλ ζηφρν ηελ δεκηνπξγία κεγαιχηεξσλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. Οη 

κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο κνλάδεο ζα πξέπεη λα έρνπλ ηελ κνξθή ηεο ΑΔ ή ΔΠΔ θαη 

πάληα ε κεηαηξνπή γίλεηαη απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Γειαδή κπνξεί λα κεηαηξαπεί 

κηα επηρείξεζε απφ ΔΠΔ ζε ΑΔ αιιά δελ κπνξεί λα γίλεη ην αληίζηξνθν. Οη θχξηεο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ αλαπηπμηαθψλ θαη ησλ άιισλ λφκσλ είλαη ε αιιαγή λνκηθήο 
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κνξθήο, ε θαηάξηηζε Ιζνινγηζκνχ θαη Απνγξαθήο θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο 

απφθαζεο γηα κεηαηξνπή, ην ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή, ν ρξφλνο θαη ν ηξφπνο δήισζεο Φνξνινγίαο 

Δηζνδήκαηνο θαη ηέινο κηα ζεηξά απφ θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο πνπ ζηφρν έρνπλ ηελ 

ελζάξξπλζε δεκηνπξγίαο κεγάισλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ. 

10.6 Μεηαηξνπή Βάζεη ηνπ Νόκνπ 2166/1993 

Η ππαγσγή κηαο εηαηξίαο ζηνλ λφκν 2166/1993 πξνυπνζέηεη ε εηαηξία λα ηεξεί βηβιία 

γ‘ θαηεγνξίαο ηνπ ΚΒ, λα έρεη ζπληάμεη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ηζνινγηζκφ γηα 

δσδεθάκελε ή κεγαιχηεξε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε θαη λα κελ έρεη σο θχξην αληηθείκελν 

εξγαζηψλ ηελ θαηαζθεπή ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ πιελ ηεο εθκεηάιιεπζεο 

μελνδνρείσλ. Γηα λα γίλεη ε κεηαηξνπή κε βάζε ηνπ λφκνπ 2166/93, ζα πξέπεη πξψηα 

λα ζπληαρζεί ηζνινγηζκφο ηεο επηρείξεζεο απηήο πνπ κεηαηξέπεηαη, κε ζθνπφ ηελ 

κεηαηξνπή. ηε ζπλέρεηα, ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο 

κεηαηξεπφκελεο επηρείξεζεο κεηαθέξνληαη σο ζηνηρεία απνγξαθήο θαη ηζνινγηζκνχ 

έλαξμεο ζηε λέα εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή. Η παξαπάλσ 

απνγξαθή θαη ν ηζνινγηζκφο θαηαρσξνχληαη ππνρξεσηηθά ζην ζεσξεκέλν βηβιίν 

απνγξαθψλ πνπ ηεξείηαη απφ ηε κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε, δηφηη ν ηζνινγηζκφο 

απηφο απνηειεί θαη ηνλ ηζνινγηζκφ ιήμεο ηεο κεηαηξεπφκελεο επηρείξεζεο. Ο ίδηνο 

ηζνινγηζκφο θαη ε απνγξαθή θαηαρσξνχληαη σο απνγξαθή θαη σο ηζνινγηζκφο 

έλαξμεο ζηε λέα εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή. Όιεο νη πξάμεηο πνπ 

γίλνληαη κεηά ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαηξνπήο θαη κέρξη λα 

νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο απηήο (ζχζηαζε ηεο λέαο εηαηξίαο), 

ζεσξείηαη φηη δηελεξγνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο λέαο εηαηξίαο θαη θαηά ζπλέπεηα, 

φιεο νη πξάμεηο απηέο κεηαθέξνληαη κε ζπγθεληξσηηθή εγγξαθή ζηα βηβιία ηεο λέαο 

εηαηξίαο ακέζσο κεηά ηε ζχζηαζή ηεο. 

Όηαλ νινθιεξψλνληαη ζη δηαδηθαζίεο ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ δελ 

αλαζπληάζζεηαη ηζνινγηζκφο, αθφκα θαη αλ νη δηαδηθαζίεο νινθιήξσζεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ ζπλερίδνληαη θαη κεηά ηηο 31/12 πνπ είλαη ε ηειεπηαία κέξα ηεο 

δσδεθάκελεο. Όηαλ κεηαηξέπεηαη κηα ΔΠΔ ζε ΑΔ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 3190/1955 ε 

εηαηξία ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί φπσο θαη πξηλ ρσξίο λα αιιάδεη νχηε ν ΑΦΜ. Οη 

κεηαηξεπφκελεο επηρεηξήζεηο, γηα ηα απνηειέζκαηα (θέξδε ή δεκίεο) ηνπο πνπ 
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πξνθχπηνπλ κέρξη ηελ θαηάξηηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ππνβάιινπλ 

δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο κέζα ζε 4 κήλεο θαη 10 κέξεο αλ είλαη ΑΔ ή ΔΠΔ. 

Η ηειεπηαία πεξηνδηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ ππνβάιιεηαη κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηελ 

εκεξνκελία κεηαζρεκαηηζκνχ θαη ε εθθαζαξηζηηθή δήισζε ηνπ ΦΠΑ κέζα ζε 130 

κέξεο κεηξνχκελεο απφ ηελ ίδηα εκεξνκελία. Ωο εηζθεξφκελν θεθάιαην ζεσξείηαη ην 

εηαηξηθφ ή κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο κεηαηξεπφκελεο επηρείξεζεο θαη φρη ε θαζαξή 

ζέζε απηήο. Οη κεηνρέο (πνπ κπνξεί λα είλαη νλνκαζηηθέο ή αλψλπκεο) ή ηα κεξίδηα 

ζε πεξίπησζε ΔΠΔ κπνξνχλ λα κεηαβηβαζζνχλ νπνηεδήπνηε θαη ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ. Μεηαθέξεηαη ε δεκηά πνπ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά ηεο κεηαηξεπφκελεο 

επηρείξεζεο γηα λα ζπκςεθηζηεί κε θέξδε ησλ επφκελσλ 2 ρξήζεσλ ηεο πξνεξρφκελεο 

απφ ηε κεηαηξνπή λέαο εηαηξίαο. Γελ ζπκςεθίδεηαη ε δεκία κφλν ζε πεξίπησζε 

δηάζπαζεο. Γειαδή, αλ ε κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε έρεη δεκηά θνξνινγηθά 

αλαγλσξίζηκε, ε δεκηά απηή κπνξεί λα ζπκςεθηζηεί κε θέξδε ησλ επφκελσλ 2 

ρξήζεσλ ηεο εηαηξίαο εθείλεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή. Δπνκέλσο, ε δεκηά 

ηεο κεηαηξεπφκελεο κε βάζε ην Ν. 2166/93 επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα εκθαλίδεηαη ζε 

δχν ινγαξηαζκνχο θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ κεηαζρεκαηηζκνχ πνπ ζα ζπληάμεη ε 

κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε αιιά θαη ζηνλ ηζνινγηζκφ ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή, γηα λα κπνξεί έηζη λα ζπκςεθηζηεί ε δεκηά πνπ είλαη 

θνξνινγηθφ αλαγλσξίζηκε κε ηα θέξδε πξν θφξνπ ησλ επφκελσλ 2 ρξήζεσλ. Με 

απφθαζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο ησλ εηαίξσλ ή κεηφρσλ ηεο επηρείξεζεο πνπ 

κεηαηξέπεηαη κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε ζρέζε ζπκκεηνρήο απηψλ ζην θεθάιαην ηεο 

λέαο εηαηξίαο. Σν θεθάιαην ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ κεηαηξνπή κε βάζε 

ην λφκν 2166/93 δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν απφ ην πνζφ 146.735 € φηαλ 

πξφθεηηαη γηα ΔΠΔ νχηε κηθξφηεξν απφ 300.000 € φηαλ πξφθεηηαη γην ΑΔ. Αλ είλαη 

κηθξφηεξν, ηφηε κε ηε δηαθνξά γίλεηαη αχμεζε ζε κεηξεηά είηε απφ ηνπο παιαηνχο 

εηαίξνπο ή κεηφρνπο είηε απφ λένπο εηαίξνπο ή κεηφρνπο. Απφ ηελ εκεξνκελία πνπ 

ζπληάζζεηαη ν ηζνινγηζκφο κε ζθνπφ ηε κεηαηξνπή θαη κεηά, φιεο νη πξάμεηο πνπ 

δηελεξγνχληαη απφ ηε κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε, ζεσξείηαη φηη δηελεξγνχληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο λέαο εηαηξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ κεηαηξνπή απηή. Γηα ην ιφγν 

απηφ, κφιηο ζπζηαζεί ε λέα εηαηξία θαη ακέζσο κεηά απφ ηηο εγγξαθέο ηεο θάιπςεο 

ηνπ θεθαιαίνπ πνπ γίλνληαη ζηα βηβιία ηεο, κεηαθέξνληαη ηα παξαπάλσ πνζά κε 
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ζπγθεληξσηηθέο εγγξαθέο απφ ηα βηβιία ηεο κεηαηξεπφκελεο επηρείξεζεο ζηα βηβιία 

ηεο λέαο εηαηξίαο. 

Γειαδή, κεηαθέξνληαη ηα πνζά φπσο απηά είλαη γξακκέλα ζην αλαιπηηθφ 

ηζνδχγην ηεο ηεηαξηνβάζκηαο αλάπηπμεο κε ρξέσζε ησλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ θαη 

κε πίζησζε ησλ πηζησηηθψλ ππνινίπσλ. Αληί λα ζπληάζζεηαη θαηλνχξηνο 

ηζνινγηζκφο παίξλεηαη ζπλήζσο ν ηειεπηαίνο ηζνινγηζκφο κε 31/12 ηνπ 

πξνεγνχκελνπ έηνπο, πνπ ζπληάρζεθε ζην φλνκα ηεο επηρείξεζεο ε νπνίν 

κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ. Ή ΔΠΔ. Οη θπξηφηεξεο απαιιαγέο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ 2166/93 γηα ηηο κεηαηξνπέο ησλ επηρεηξήζεσλ, είλαη νη εμήο: α) 

απαιιαγή απφ ην θφξν ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ γηα ην εηζθεξφκελν θεθάιαην ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαηξέπνληαη. ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ΟΔ, ΔΔ ή ΔΠΔ ζε ΑΔ, 

δελ νθείιεηαη θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ. Αληίζεηα, ζε πεξίπησζε κεηαηξνπήο 

αηνκηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ΔΠΔ ή  ΑΔ επηβάιιεηαη θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ 

γηα νιφθιεξν ην θεθάιαην ηεο ΔΠΔ ή ηεο ΑΔ, δηφηη δελ έρεη θαηαβιεζεί 

πξνεγνχκελα ν θφξνο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίνπ, β) απαιιαγή απφ ην θφξν 

κεηαβίβαζεο αθηλήησλ. Η απαιιαγή απηή αθνξά ηα εηζθεξφκελα αθίλεηα, ηα νπνία 

αλήθνπλ ζηελ θπξηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ κεηαηξέπνληαη θαηά ην ρξφλν πνπ 

γίλεηαη ν κεηαζρεκαηηζκφο. Η απαιιαγή απφ ην θφξν κεηαβίβαζεο παξέρεηαη ζε φια 

ηα αθίλεηα πνπ αλήθνπλ ζηηο κεηαηξεπφκελεο επηρεηξήζεηο, αλεμάξηεηα αλ απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο ε είλαη εθκηζζσκέλα ζε ηξίηνπο 

θαηά ην ρξφλν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ, γ) Απαιιαγή απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ 

κεηαβηβαδνκέλσλ απηνθηλήησλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη, κπνξνχλ κε 

αίηεζή ηνπο πξνο ηελ αξκφδηα ΓΤΟ λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ηαθηηθνχ 

θνξνινγηθνχ ειέγρνπ γηα ην ζθνπφ ηεο κεηαηξνπήο θαη ηνπ ειέγρνπ ηνπ χςνπο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο 

κεηάηαμεο. Με ηελ αίηεζε απηή ζπλππνβάιινληαη: α) αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ 

πνπ έρεη ζπληαρζεί γηα ην ζθνπφ ηεο κεηαηξνπήο, β) αληίγξαθν ηεο απφθαζεο ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ ηεο πνπ ζα αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ αθνξνχλ ηελ 

κνξθή ηεο κεηαηξνπήο (π.ρ. κεηαηξνπή ζε ΔΠΔ ή ΑΔ θιπ.).Σα απνηέιεζκα ηνπ 

ειέγρνπ απηνχ θνηλνπνηείηαη απφ ηε ΓΟΤ πξνο ηελ αηηνχζα, κέζα ζε 3 κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ή κέζα ζε 6 κήλεο φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο. Ο έιεγρνο ηεο ΓΟΤ γίλεηαη κφλν ζηηο εθθξεκείο θνξνινγηθέο δειψζεηο 
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θαη γηα ηελ ηξέρνπζα ρξήζε δηφηη γηα ηε ρξήζε απηή πνπ ιακβάλεη ρψξα ε κεηαηξνπή 

δελ έρεη ππνβιεζεί αθφκα ε θνξνινγηθή δήισζε. 

Μεηά ηνλ έιεγρν απφ ηε ΓΟΤ ζπληάζζεηαη έθζεζε γηα ηελ επηρείξεζε πνπ 

κεηαηξέπεηαη. ηε ζπλέρεηα, ρνξεγείηαη απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο ΓΟΤ ζηελ 

επηρείξεζε πηζηνπνηεηηθφ, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη φηη ηα ―Δηζθεξφκελα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία είλαη απηά πνπ εκθαλίδνληαη ζην βηβιίν απνγξαθψλ ηεο 

επηρείξεζεο ζηηο ζειίδεο έσο θαη ε αμία απηψλ πνπ εκθαλίδεηαη ζηνλ ηζνινγηζκφ 

πξνθχπηεη απφ ηα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο. Σν πηζηνπνηεηηθφ απηφ καδί κε 

αληίγξαθν ηνπ ηζνινγηζκνχ κεηαηξνπήο ζεσξεκέλν απφ ηε ΓΟΤ γηα ηελ αθξίβεηά 

ηνπ ζα ην ρξεζηκνπνηήζεη ε επηρείξεζε γηα ηελ παξαπέξα δηαδηθαζία ηνπ 

κεηαζρεκαηηζκνχ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ κεηαηξέπνληαη κπνξεί λα κελ δεηήζνπλ ηε 

δηελέξγεηα ειέγρνπ απφ ηηο αξκφδηεο ΓΟΤ. ηελ πεξίπησζε απηή, είλαη ππνρξεσκέλεο 

νη επηρεηξήζεηο απηέο λα δεηήζνπλ ηε δηελέξγεηα ειέγρνπ θαη δηαπίζησζεο ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή κε 

εκεξνκελία ηελ εκέξα πνπ κεηαηξέπνληαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Οξθσηφο 

Διεγθηήο ζα ρνξεγήζεη ζηελ επηρείξεζε πνπ κεηαηξέπεηαη ην παξαπάλσ 

πηζηνπνηεηηθφ θαη ζα ζεσξήζεη ηνλ ηζνινγηζκφ γηα ην ζθνπφ ηεο κεηαηξνπήο. Οη 

επηρεηξήζεηο φκσο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ λα γίλεη ν έιεγρνο θαη ε δηαπίζησζε ηεο 

ινγηζηηθήο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ θ.λ 2190/20 θαη φρη απφ ηνλ νξθσηφ ειεγθηή νχηε θαη απφ ηε ΓΟΤ. ε πεξίπησζε 

κεηαηξνπήο επηρεηξήζεσλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2166/93, ηα παξερφκελα 

θνξνινγηθφ επεξγεηήκαηα ζηηο κεηαηξεπφκελεο επηρεηξήζεηο απφ ηνπο αλαπηπμηαθνχο 

λφκνπο 2601/98 θαη 3299/04, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο λέεο εηαηξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε κεηαηξνπή, θαηά ην κέηξν θπζηθά πνπ νη επηρεηξήζεηο απηέο δελ έθαλαλ ρξήζε ησλ 

θηλήηξσλ απηψλ. Γειαδή, νη λέεο εηαηξίεο έρνπλ δηθαίσκα λα ζρεκαηίδνπλ π.ρ. 

αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ηνπ Ν. 3299/04 γηα ηελ αθάιππηε αμία επελδχζεσλ ηνπ 

λφκνπ απηνχ πνπ ελδερφκελα πθίζηαηαη θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο. Οη 

αθνξνιφγεηεο θξαηήζεηο απφ ηα θέξδε ήην εηδηθά αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά απφ ηα 

κε δηαλεκφκελα θέξδε πνπ πθίζηαληαη ζηηο κεηαηξεπφκελεο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ 

κεηαθέξνληαη θαη εκθαλίδνληαη απηνχζηα ζε εηδηθνχο ινγαξηαζκνχο ζηε λέα εηαηξία, 

δελ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο. 
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Σέινο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζα πξέπεη λα ηεξεζνχλ φιεο νη δηαηππψζεηο 

δεκνζηφηεηαο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο κεηαηξνπήο θαη ηειηθά ε κεηαηξνπή 

νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνβνιή ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηεο ζχζηαζεο ηεο 

θαηλνχξηαο εηαηξίαο θαη ηεο δηαθνπήο ηεο παιηάο. 

10.7 Μεηαηξνπή Βάζεη ηνπ Ννκηθνύ Γηαηάγκαηνο 1297/1972 

Οη επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε ΑΔ κέρξη θαη ην 

έηνο 2011, δηφηη παξαηάζεθε ε ηζρχο ηνπ Ν.Γ. 1297/72 κέρξη 31/12/2011. Δπίζεο, νη 

επηρεηξήζεηο νπνηαζδήπνηε κνξθήο (εθηφο απφ Α.Δ.) κπνξνχλ λα κεηαηξαπνχλ ζε 

ΔΠΔ κε βάζε ην λφκν απηφ. Σα αθίλεηα πνπ εηζθέξνληαη απφ αηνκηθή επηρείξεζε ή 

απφ ΟΔ, ΔΔ θιπ. Λφγσ κεηαηξνπήο απηψλ ζε ΔΠΔ ζα πξέπεη λα αλήθνπλ θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηέο πξηλ απφ ηε κεηαηξνπή. Γελ απαιιάζζνληαη απφ ην 

Φφξν Μεηαβίβαζεο Αθηλήησλ ηα κηζζσκέλα αθίλεηα ζε ηξίηνπο νχηε θαη ηα αθίλεηα 

πνπ δελ είλαη θαηάιιεια πξνο ρξήζε ιφγσ εξγαζηψλ αλνηθνδφκεζεο ή δηακφξθσζήο 

ηνπο θιπ. 

Μεηά απφ αίηεζε πνπ ππνβάιιεη ε επηρείξεζε ζηε Γηεχζπλζε ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ, ζπγθξνηείηαη ε επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ θ.λ 2190/20, ε 

νπνία απνηηκά ππνρξεσηηθά φιεο ηηο εηζθνξέο ζε είδνο. Η απνηίκεζε φκσο απηή ηεο 

επηηξνπήο ηνπ άξζξνπ 9, ζηελ πεξίπησζε πνπ κεηαβηβάδνληαη πάγηα ζηνηρεία γηα ηα 

νπνία νθείιεηαη ΦΜΑ, δελ είλαη δεζκεπηηθή γηα ηε ΓΟΤ ε νπνία κπνξεί λα 

πξνζδηνξίζεη άιιε αμία γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ΦΜΑ Σα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα 

ηνπ Ν.Γ. 1297/72 πνπ αθνξνχλ ηηο κεηαηξνπέο επηρεηξήζεσλ είλαη α) Η ππεξαμία πνπ 

πξνθχπηεη δελ ππφθεηηαη ζε θνξνινγία εηζνδήκαηνο. Η ππεξαμία απηή πξνθχπηεη 

θαηά ηελ απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ θαηά ην ρξφλν 

κεηαηξνπήο ηεο επηρείξεζεο θαη παξαθνινπζείηαη ππνρξεσηηθά ζε ινγαξηαζκνχο 

ηάμεο ζηε λέα εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή κέρξη ην ρξφλν 

δηάιπζήο ηεο. ‗Όηαλ ε εηαηξία απηή δηαιπζεί γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, ηφηε ε ππεξαμία 

απηή πξνζηίζεηαη ζηα θέξδε ηεο εηαηξίαο θαη θνξνινγείηαη ζχκθσλα κε ηε 

θνξνινγία πνπ ηζρχεη θαηά ην ρξφλν απηφ πνπ δηαιχεηαη ε εηαηξία απηή. Γηα λα 

πξνζδηνξηζηεί ε ππεξαμία πνπ δελ θνξνινγείηαη θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο, 

γίλεηαη απνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ επηηξνπή ηνπ άξζξνπ 9 

ηνπ θ.λ 2190/1920. Η ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ κεηαηξνπή απαιιάζζεηαη απφ 
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ην θφξν θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο είηε απηή πξνέξρεηαη απφ εηζθνξά πάγησλ 

ζηνηρείσλ είηε απφ εκπνξεχζηκα αγαζά, β) αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθφ πξνο έθπησζε 

απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα νη απνζβέζεηο πνπ ππνινγίδνληαη πάλσ ζηελ αλαπφζβεζηε 

αμία ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ εηζθέξνληαη απφ ηελ κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε 

πξνζαπμεκέλεο ηεο αλαπφζβεζηεο απηήο αμίαο κε ηελ ππεξαμία πνπ πξνθχπηεη θαηά 

ηε κεηαηξνπή θαη αλαινγεί ζ‘ απηήλ. 

Οη ππφινηπεο απνζβέζεηο πνπ αλαινγνχλ ζηελ αλαπφζβεζηε αμία ησλ 

εηζθεξφκελσλ απφ ηελ κεηαηξεπφκελε επηρείξεζε πάγησλ ζηνηρείσλ δελ 

αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθφ πξνο έθπησζε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα ηεο λέαο 

εηαηξίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή. Καηά ζπλέπεηα, αλ κηα επηρείξεζε 

έρεη ππνινγίζεη θαη απνζβέζεηο πάλσ ζηελ ππεξαμία ε νπνία αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ 

πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ πνπ έρεη απνζβεζηεί, ηφηε ην πνζφ απηψλ ησλ 

απνζβέζεσλ ζα πξνζαπμήζεη ηα θνξνινγεηέα θέξδε ηεο ρξήζεο απηήο σο ―ινγηζηηθή 

δηαθνξά Ωο αμία θηήζεο ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηεο ΔΠΔ πνπ κεηαηξέπεηαη ζε ΑΔ κε 

βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν. 2190/20, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

απνζβέζεσλ απφ ηελ ΑΔ, ιακβάλεηαη ε αξρηθή ηνπο αμία θηήζεο, φπσο απηή 

εκθαλίδεηαη ζηα βηβιία ηεο ΔΠΔ θαη φρη ε αμία ησλ παγίσλ απηψλ ζηνηρείσλ ε νπνία 

πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε ην άξζξν 9 ηνπ θ.λ 2190/20, δηφηη κε ηελ κεηαηξνπή απηή δελ 

επέξρεηαη θαηάιπζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ηεο ΔΠΔ θαη ίδξπζε ηεο ΑΔ, αιιά 

κεηαβάιιεηαη απιψο ν λνκηθφο ηχπνο ηεο πθηζηάκελεο ΔΠΔ ζε ΑΔ, γ) ε εηζθνξά θαη 

ε κεηαβίβαζε ησλ πεξηνπζηαθψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά 

ηελ κεηαηξνπή δελ ππάγεηαη ζε θαλέλα θφξν, νχηε ηέινπο ραξηνζήκνπ θιπ. Γηα λα 

κελ ππαρζνχλ ζε ΦΜΑ ηα αθίλεηα ηεο επηρείξεζεο θαηά ην ρξφλν ηεο κεηαηξνπήο 

ηεο ζα πξέπεη ηα αθίλεηα απηά λα αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε πνπ κεηαηξέπεηαη θαη λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ απηήλ. 

Δπίζεο, ε εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή απηή ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί γηα ηηο αλάγθεο ηεο ην αθίλεην απηφ ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 5εηία 

κεηξνχκελε απφ ηελ εκεξνκελία κεηαηξνπήο ηεο. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 5εηίαο, 

κπνξεί ε εηαηξία: α) λα ελνηθηάζεη ζε ηξίηνπο ηα αθίλεηα απηά κε ηελ πξνυπφζεζε φηη 

δελ κεηαβάιιεηαη ην θχξην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο θαη β) λα πσιήζεη ηα 

αθίλεηα απηά κε ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη κέζα ζε δχν ρξφληα λα αγνξάζεη άιια 
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θαηλνχξγηα πάγηα ζηνηρεία ίζεο ηνπιάρηζηνλ αμίαο πνπ ζα ηα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηηο 

αλάγθεο ηεο ή ζα ρξεζηκνπνηήζεη ην πνζφ ηεο εθπνίεζεο γηα εμφθιεζε δαλείσλ 

ηξαπεδψλ, Γεκνζίνπ ή Ι.Κ.Α. Αλ ε επηρείξεζε πνπ κεηαηξέπεηαη έρεη θαηά ρξήζε 

θάπνην αθίλεην πάλσ απφ κία 5εηία θαη ην εηζθέξεη ζηελ θαηλνχξγηα εηαηξία πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή, ηφηε δελ πιεξψλεηαη ΦΜΑ εθφζνλ φκσο 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο θαη ηεο λέαο εηαηξίαο ηνπιάρηζηνλ γηα κηα 5εηία. Γηα 

λα ηζρχνπλ ηα θνξνινγηθά επεξγεηήκαηα ηνπ λνκηθνχ απηνχ ηνπ δηαηάγκαηνο ζα 

πξέπεη : α) Η εηαηξία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε κεηαηξνπή, λα έρεη θαηά ην ρξφλν ηεο 

ζχζηαζήο ηεο ηνπιάρηζηνλ 300.000 € κεηνρηθφ θεθάιαην αλ είλαη ΑΔ, ή 146.735 € 

επξψ εηαηξηθφ θεθάιαην αλ είλαη ΔΠΔ β) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο αηνκηθήο 

επηρείξεζεο ή πξνζσπηθήο εηαηξίαο ή Δ.Π.Δ. ζε ΑΔ., ηφηε νη κεηνρέο ηεο ΑΔ, πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηνπ εηζθεξφκελνπ θεθαιαίνπ, ζα είλαη ππνρξεσηηθά 

νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κε κεηαβηβάζηκεο θαηά πνζνζηφ 75% ηνπ ζπλφινπ 

ηνπο γηα κα 5εηία απφ ηελ εκεξνκελία ηεο κεηαηξνπήο, γ) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο 

αηνκηθήο επηρείξεζεο ή πξνζσπηθήο εηαηξίαο ζε ΔΠΔ, ηφηε ηα εηαηξηθά κεξίδηα ηνπ 

εηζθεξφκελνπ θεθαιαίνπ, ζα πξέπεη λα είλαη κε κεηαβηβάζηκα θαηά πνζνζηφ 75% 

ηνπ ζπλφινπ ησλ γηα κηα 5εηία απφ ηε κεηαηξνπή. Οη κεηνρέο θαη ηα κεξίδηα πνπ 

αληηζηνηρνχλ ζε θαηαβνιέο ζε ρξήκα κπνξνχλ λα κεηαβηβάδνληαη ρσξίο θαλέλα 

πεξηνξηζκφ. ε πεξίπησζε πνπ ε λέα εηαηξία ε νπνία πξνήιζε απφ κεηαηξνπή 

δηαιπζεί κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηεο πεληαεηίαο κεηξνχκελεο 

απφ ηελ εκέξα ηεο κεηαηξνπήο, ηφηε ππνρξενχηαη απηή λα θαηαβάιιεη ην ΦΜΑ θαη 

νπνηνλδήπνηε άιιν θφξν ή ηέινο δελ  θαηέβαιε ζην Γεκφζην θαηά ηελ κεηαηξνπή 

ιφγσ απαιιαγήο .ηελ πεξίπησζε απηή νη θφξνη θαη ηα ηέιε ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) Ο θφξνο ηεο ππεξαμίαο πνπ δελ είρε θαηαβιεζεί ππνινγίδεηαη κε βάζε ην 

ζπληειεζηή πνπ θνξνινγνχληαη ηα θέξδε πνπ δελ δηαλέκνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο 

δηάιπζεο ηεο εηαηξίαο θαη β) νη ινηπνί θφξνη θαη ηα ηέιε ραξηνζήκνπ θιπ. 

Τπνινγίδνληαη κε βάζε ηνπο ζπληειεζηέο πνπ ίζρπαλ θαηά ην ρξφλν ηεο ζχζηαζεο 

ηεο εηαηξίαο. Οη παξαπάλσ θφξνη θαη ηέιε θαηαβάιινληαη ζηελ αξκφδηα ΓΟΤ ρσξίο 

πξνζαπμήζεηο ιφγσ εθπξνζέζκνπ κε ζπκπιήξσζε ζρεηηθήο δήισζεο θαη κέζα ζε 

πξνζεζκία δχν κελψλ απφ ηε δηάιπζή ηεο. ε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο εηαηξίαο κέζα 

ζηελ πεληαεηία κε ζθνπφ ίδξπζεο άιιεο εηαηξίαο (ιφγσ ζπγρψλεπζεο θιπ.) δελ 

θαηαβάιιεηαη θαλέλα πνζφ θφξνπ ή ηέινπο απφ ηα παξαπάλσ ζην Γεκφζην, εθφζνλ 
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νη κεηνρέο ηεο λέαο εηαηξίαο, νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζηελ αμία ηνπ εηζθεξνκέλνπ 

θεθαιαίνπ ζα είλαη ππνρξεσηηθά νλνκαζηηθέο ζην ζχλνιφ ηνπο θαη κε κεηαβηβάζηκεο 

θαηά πνζνζηφ 75% ηνπ ζπλφινπ απηψλ γηα κηα πεληαεηία απφ ηε κεηαηξνπή. Οη 

θνξνινγηθέο απαιιαγέο θαη δηεπθνιχλζεηο πνπ πξνβιέπνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.Γ. 

1297/72 παξέρνληαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο κεηαηξνπήο ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ, δήκσλ θαη 

θνηλνηήησλ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, νξγαληζκψλ ή επηρεηξήζεσλ 

Κνηλήο σθέιεηαο, λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ ή ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

θαη είλαη εγγεγξακκέλεο ζην Μεηξψν Δξγνιεπηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ. Γειαδή, 

επηηξέπεηαη ε κεηαηξνπή ηερληθψλ επηρεηξήζεσλ νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο ζε 

Α.Δ. ή νπνηαζδήπνηε λνκηθήο κνξθήο (πιελ ησλ Α.Δ.) ζε Δ.Π.Δ. Γελ κπνξνχλ λα 

κεηαηξαπνχλ κε βάζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν.Γ. 1297/72 νη ηερληθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

έρνπλ σο αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ Καηαζθεπή ή εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεο 

αθηλήησλ (Πιελ ησλ μελνδνρεηαθψλ επηρεηξήζεσλ), δειαδή δελ κεηαηξέπνληαη κε ην 

λφκν απηφ νη νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο202. Όζνλ αθνξά ηα δηαδηθαζηηθά είλαη ε ίδηα 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 2166/1993 θαη έρεη 

αλαιπζεί ιεπηνκεξψο πην πάλσ. 

10.8 πγρώλεπζε ΔΠΔ 

Πέξαλ ηεο κεηαηξνπήο κηαο ΔΠΔ ζε άιινλ εηαηξηθφ ηχπν ππάξρεη θαη ε πεξίπησζε 

κεηαζρεκαηηζκνχ ηεο εηαηξίαο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ζπγρψλεπζεο. Η ΔΠΔ κπνξεί λα 

ζπγρσλεπηεί κε ΟΔ, ΔΔ, ΔΠΔ θαη ΑΔ. Ο λφκνο 3190/1955 θάλεη αλαθνξά ζηα άξζξα 

54 θαη 55 γηα ηελ δηαδηθαζία απηή θαη αλαθέξεη πσο πξέπεη λα ιεθζεί απφθαζε κε 

ηελ πιεηνςεθία ηνπ άξζξνπ 38 εάλ ην θαηαζηαηηθφ δελ απαηηεί κεγαιχηεξε ελψ ε 

ζπγρψλεπζε κπνξεί λα γίλεη κφλν κεηά απφ ηελ πάξνδν 2 κελψλ απφ ηελ ζρεηηθή 

δεκνζίεπζε ζην ΦΔΚ θαη ζηνλ ηχπν204. Δάλ δηαηππσζνχλ αληηξξήζεηο ηφηε ν κφλνο 

αξκφδηνο γηα ηελ επίιπζε ηεο δηαθνξάο είλαη ν Πξφεδξνο ηνπ Μνλνκεινχο 

Πξσηνδηθείνπ ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο. Σέινο ε απφθαζε ηεο Γ ησλ εηαίξσλ ζα 

πξέπεη λα είλαη απνηππσκέλε ζε ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. ε πεξίπησζε κε 

ηήξεζεο ελφο απφ ην παξαπάλσ θαζηζηά ηελ ζπγρψλεπζε άθπξε. χκθσλα κε ην 

λνκηθφ πιαίζην ζπγρψλεπζε πνπ ζπκκεηέρεη ΔΠΔ κπνξεί λα γίλεη είηε κέζσ ησλ 

γεληθψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ είηε κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ πνπ 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

113 

 

αλαθέξζεθαλ πην πάλσ ελψ νη δηαδηθαζίεο είλαη αθξηβψο φπσο απηέο πνπ 

αλαιχζεθαλ ζηηο παξαγξάθνπο κε ηελ κφλε δηαθνξά ηεο ιέμεο κεηαηξνπήο κε ηελ 

ιέμε ζπγρψλεπζε. 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 11 

ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΠΔΡΙΟΡΙΜΔΝΗ 

ΔΤΘΤΝΗ 

 

 

Η Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ην 

1993, κε ηελ πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εηαηξηθνχ ηχπνπ απφ ην πξνεδξηθφ 

δηάηαγκα 279/1993. Σν δηάηαγκα απηφ πξνζέζεζε ζηνλ λφκν 3190/1955 ηελ έλλνηα 

ηεο Μνλνπξφζσπεο ΔΠΔ ζην άξζξν 43α. Υαξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηεο εηαηξίαο 

απηήο είλαη ε χπαξμε ελφο κνλαδηθνχ εηαίξνπ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηνλ 

θεθαιαηνπρηθφ ηεο ραξαθηήξα. Μνλνπξφζσπε ζεσξείηαη ε ΔΠΔ πνπ ζπζηήλεηαη απφ 

έλα κφλν πξφζσπν ή κηα ιεηηνπξγνχζα ΔΠΔ φηαλ φια ηα εηαηξηθά κεξίδηα 

πεξηέιζνπλ ζηελ θαηνρή ελφο κφλν εηαίξνπ. 

Η θαζηέξσζε ηεο Μνλνπξφζσπεο ΔΠΔ είρε γίλεη ήδε ζηα θξάηε ηεο 

Δπξψπεο, ελψ ππνρξεσηηθή γηα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο έγηλε κε 

ηελ έθδνζε ηεο δσδέθαηεο Κνηλνηηθήο Οδεγίαο 89/667. Όζνλ αθνξά ηνλ ηξφπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο δελ δηαθέξεη ζε ηίπνηα απφ κηα ΔΠΔ. Όηη ηζρχεη γηα κηα 

πνιππξφζσπε ΔΠΔ ηζρχεη θαη γηα κηα Μνλνπξφζσπε, κε ηελ κφλε δηαθνξά ηελ 

χπαξμε ελφο θαη κφλν εηαίξνπ, ελψ νξηζκέλεο δηαηάμεηο ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ 

θξίλνληαη αλεθάξκνζηεο φπσο γηα παξάδεηγκα νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 πνπ 

αλαθέξνπλ ηελ ζχγθιεζε ηεο Γ απφ ηελ κεηνςεθία, ή ηνπ άξζξνπ 13 γηα ηελ ιήςε 

απνθάζεσλ κε ηελ δηπιή πιεηνςεθία. 

11.1 ΤΣΑΗ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΠΔ 

Η Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ ηδξχεηαη απφ έλα κφλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Γηα ηελ 

ζχζηαζε απαηηείηαη ε ηήξεζε εγγξάθνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ ηχπνπ ζπζηαηηθνχ 

ραξαθηήξα. Σν πεξηερφκελν ηνπ εηαηξηθνχ εγγξάθνπ πξέπεη λα πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ 
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ηα ππνρξεσηηθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 6 αλαιφγσο πξνζαξκνζκέλα 

ζηνλ κνλνπξφζσπν ραξαθηήξα ηεο εηαηξίαο, ηδίσο σο πξνο ηελ ηδηφηεηα ηεο εηαηξίαο 

σο (κνλνπξφζσπεο) πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ηελ επσλπκία θαη ηε δηάξζξσζε ηνπ 

εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ. Γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο επσλπκίαο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

νιφγξαθε ζπκπεξίιεςε ησλ ιέμεσλ Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο. 

Σν ειάρηζην φξην ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ είλαη ην πνζφ ησλ 4.500 €, 

νινζρεξψο θαηαβεβιεκέλν απφ ηνλ εηαίξν θαηά ηνλ ρξφλν θαηάξηηζεο ηνπ 

ζπζηαηηθνχ εγγξάθνπ, αληηπξνζσπεχεη δε κηα κνλαδηθή κεξίδα ζπκκεηνρήο κε έλα ή 

θαη πεξηζζφηεξα εηαηξηθά κεξίδηα ησλ 30 € ή πνιιαπιάζην απηνχ, θαη ην ζπζηαηηθφ 

έγγξαθν ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 8. 

Με ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ε εηαηξία απνθηά 

λνκηθή πξνζσπηθφηεηα φπσο αθξηβψο γίλεηαη θαη κε ηηο ΔΠΔ. Δδψ ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πσο θαλέλα λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπφ δελ κπνξεί λα είλαη κνλαδηθφο 

εηαίξνο ζε πεξηζζφηεξεο απφ κηα Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ φπσο επίζεο θαη κηα 

Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ δελ κπνξεί λα ηδξχζεη άιιε Μνλνπξφζσπε ΔΠΔ232. Καηά ην 

ηδξπηηθφ ζηάδην, ν ζπκβιεζείο ζην φλνκα ηεο εηαηξίαο κνλαδηθφο εηαίξνο επζχλεηαη 

απεξηφξηζηα θαη εηο νιφθιεξν γηα ηηο ππνρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηελ εηαηξία. Σέινο 

νη ιφγνη αθπξφηεηαο θαηά ην ηδξπηηθφ ζηάδην είλαη νη ίδηνη πνπ ηζρχνπλ θαη γηα ηηο 

ΔΠΔ θαη αλαθέξνληαη ζην άξζξν 7 ηνπ λφκνπ 3190/1955. 

11.2 ΌΡΓΑΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΠΔ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΔ 

ΔΣΑΙΡΟΤ 

Σα φξγαλα ηεο Μνλνπξφζσπεο ΔΠΔ είλαη ηα ίδηα κε απηά πνπ έρεη θάζε άιιε ΔΠΔ. 

Απηά είλαη ε Γεληθή πλέιεπζε, νη δηαρεηξηζηέο θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ην 

επνπηηθφ ζπκβνχιην. Όζνλ αθνξά ηελ Γ απηή ζπγθαιείηαη, απαξηίδεηαη θαη παίξλεη 

απνθάζεηο απφ ηνλ έλα θαη κνλαδηθφ εηαίξν233. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα 

ηελ ζχγθιεζε ηεο Γ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαρεηξηζηήο ηεο εηαηξίαο είλαη θάπνηνο 

ηξίηνο ζα πξέπεη λα είλαη ε ίδηα κε απηή ησλ άιισλ ΔΠΔ φπσο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 

10 ηνπ λφκνπ πεξί ΔΠΔ, ελψ εάλ ν κνλαδηθφο εηαίξνο είλαη θαη δηαρεηξηζηήο ε 

ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο δελ έρεη λφεκα. Όκσο θαη εδψ ηζρχεη φηη ε Γ 
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ζα πξέπεη λα ζπγθαιείηαη ηνπιάρηζηνλ κηα θνξά ην ρξφλν θαη εληφο ηξηψλ κελψλ απφ 

ηελ ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

Οη απνθάζεηο ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ πνπ ιακβάλνληαη ζηε Γ ζα πξέπεη λα 

θαηαγξάθνληαη ζε πξαθηηθφ ην νπνίν πξνζππνγξάθεηαη απζεκεξφλ απφ 

ζπκβνιαηνγξάθν ηεο έδξαο ηεο εηαηξίαο, ν νπνίνο παξίζηαηαη θαηά ηελ Γ. Η 

παξνπζία ηνπ ζπκβνιαηνγξάθνπ δηαζθαιίδεη ηελ λνκηκφηεηα θαηά ηελ δηαδηθαζία 

ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ηνπ κνλαδηθνχ εηαίξνπ. Η δηαρείξηζε θαη ε εθπξνζψπεζε ηεο 

εηαηξίαο κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηνλ κνλαδηθφ εηαίξν είηε απφ θάπνηνλ ηξίην, ν 

νπνίνο νξίδεηαη είηε θαηαζηαηηθά είηε κε απφθαζε ηεο Γ. ηελ πεξίπησζε πνπ ν 

κνλαδηθφο εηαίξνο είλαη λνκηθφ πξφζσπν ηφηε σο δηαρεηξηζηήο νξίδεηαη έλα ηξίην 

πξφζσπν. Όζνλ αθνξά ηελ επζχλε ηνπ εηαίξνπ απηφο επζχλεηαη κφλν έσο ηνπ πνζνχ 

πνπ έρεη εηζθέξεη, ελψ ζε πεξηπηψζεηο άξζεο ηνπ λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ηεο 

εηαηξίαο ν εηαίξνο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν θαη απεξηφξηζηα γηα ηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

εηαηξίαο. Σέινο ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο εηαηξίαο δελ επηθέξεη θαη πηψρεπζε ηνπ 

εηαίξνπ ελψ αλ πησρεχζεη ν εηαίξνο απηφο δελ ζεσξείηαη ιφγνο ιχζεο ηεο εηαηξίαο. 

 

11.3 ΓΙΑΣΤΠΧΔΙ ΓΗΜΟΙΟΣΗΣΑ ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΗ ΔΠΔ 

Η Μνλνπξφζσπε Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο ππνβάιιεη ηηο πξάμεηο ηεο ζηηο 

δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λφκνπ 3190/1955 φπσο θαη 

θάζε άιιε ΔΠΔ234. Έηζη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ππνβάιινληαη ε εηαηξηθή 

ζχκβαζε, θάζε απφθαζε ηεο Γ, νη εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε ηπρφλ 

αχμεζε ή κείσζε ηνπ εηαηξηθνχ θεθαιαίνπ, ε ιχζε ηεο εηαηξίαο θαη γεληθά νηηδήπνηε 

είλαη ππνρξεσκέλε λα δεκνζηεχεη θαη κηα ΔΠΔ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 12 

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΦΗ ΣΗ Δ.Π.Δ. 

 

 

12.1 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΑΝΑΜΟΡΦΧΜΔΝΧΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΧΝ 

ΚΔΡΓΧΝ 

Απφ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε, φπσο εκθαλίδνληαη ζηνλ ηζνινγηζκφ, αθαηξνχληαη 

ηα κεξίζκαηα ή ηα θέξδε απφ ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο, δηφηη απηά ηα εηζνδήκαηα 

θνξνινγνχληαη ζηηο εηαηξίεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. 

ηα θαζαξά απηά θέξδε ζα πξνζζέζνπκε ηηο ινγηζηηθέο δηαθνξέο (έμνδα πνπ 

δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά) θαη ζα αθαηξέζνπκε ηα αθνξνιφγεηα έζνδα θαη ηα 

έζνδα πνπ θνξνινγήζεθαλ θαηά εηδηθφ ηξφπν κε εμάληιεζε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο. Σα θέξδε πνπ απνκέλνπλ κεηά ηελ παξαπάλσ αλακφξθσζε ιέγνληαη 

αλακνξθσκέλα θνξνινγηθψο θέξδε. 

ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ηα αθνξνιφγεηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα απφ 

ηα θαζαξά θέξδε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη επηπιένλ γίλεηαη δηαλνκή θεξδψλ κε 

νπνηαδήπνηε κνξθή, ηφηε ην κέξνο ησλ θεξδψλ πνπ δηαλέκεηαη θνξνινγείηαη ζην 

φλνκα ηεο ΔΠΔ, κεηά ηελ αλαγσγή απηνχ ζε κεηθηφ πνζφ, κε ηελ πξνζζήθε ηνπ 

αλαινγνχληνο ζε απηφ θφξνπ. Η δεκηά πνπ πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε απηή ιφγσ 

ινγηζηηθήο αλακφξθσζεο ησλ απνηειεζκάησλ δε κεηαθέξεηαη γηα ζπκςεθηζκφ κε ηα 

εηζνδήκαηα ησλ επφκελσλ ρξήζεσλ. 

12.2 ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΧΝ – ΔΣΑΙΡΧΝ 
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Δπηρεηξεκαηηθή ακνηβή δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ κφλν ηα θπζηθά πξφζσπα ηα νπνία 

είλαη εηαίξνη θαη δηαρεηξηζηέο. 

Γηθαηνχρνη ηεο επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο είλαη φζνη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο – 

εηαίξνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ επηρείξεζε κε ηα κεγαιχηεξα πνζνζηά θαη νη νπνίνη δελ  

κπνξεί λα είλαη πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο. 

Ωο πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ιακβάλεηαη απηφ πνπ δηαζέηεη θάζε δηαρεηξηζηήο – 

εηαίξνο θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ ηεο ΔΠΔ. 

Όηαλ ππάξρνπλ πεξηζζφηεξνη απφ ηξεηο δηαρεηξηζηέο – εηαίξνη κε ίζα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο θαηά ην ρξφλν έγθξηζεο ηνπ ηζνινγηζκνχ, νη δηθαηνχρνη επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο θαζνξίδνληαη απφ ηελ εηαηξία. 

Όηαλ εηαίξνο –δηαρεηξηζηήο ζπκκεηέρεη κε ηελ ηδηφηεηα απηή θαη ζε άιιεο 

ΔΠΔ ή λα ζπκκεηέρεη σο νκφξξπζκν κέινο πξνζσπηθήο εηαηξίαο, δηθαηνχηαη λα 

επηιέμεη ηελ εηαηξία απφ ηελ νπνία ζα ιάβεη επηρεηξεκαηηθή ακνηβή 20% πιένλ 

ραξηνζήκνπ θαη εηζθνξψλ ΟΓΑ 1,2%. 

Οη ΔΠΔ πνπ θαηαβάιινπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο κηζζνχο ζε 

δηαρεηξηζηέο – εηαίξνπο ηνπο ζεσξείηαη φηη θαηαβάιινληαη έλαληη επηρεηξεκαηηθήο 

ακνηβήο θαη δελ έρνπλ ππνρξέσζε λα πξνβαίλνπλ ζε παξαθξάηεζε ΦΜΤ θαηά ηελ 

θαηαβνιή ησλ κηζζψλ, πιελ φκσο ππνρξενχληαη λα θαηαβάινπλ έλαληη νθεηιφκελνπ 

θφξνπ 20% πιένλ ραξηνζήκνπ 1,2%. 

Η επηρεηξεκαηηθή ακνηβή ππνινγίδεηαη κε εθαξκνγή ηνπ πνζνζηνχ κε ηνλ 

νπνίν νη δηθαηνχρνη κεηέρνπλ ζην εηαηξηθφ θεθάιαην ηεο ΔΠΔ επί ηνπ κηζνχ (50%) 

ησλ θνξνινγηθψο δηακνξθσκέλσλ θεξδψλ ηεο ΔΠΔ. Η επηρεηξεκαηηθή ακνηβή είλαη 

ππνρξεσηηθή. 

12.3 Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΧΝ ΚΔΡΓΧΝ ΣΗ ΔΠΔ 

Απφ ηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε αθαηξνχληαη ηα κεξίζκαηα ή ηα θέξδε απφ 

ζπκκεηνρή ζε άιιεο εηαηξίεο, δηφηη ηα εηζνδήκαηα απηά θνξνινγνχληαη ζηηο εηαηξίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ. ηε ζπλέρεηα, ζηα θαζαξά απηά θέξδε πξνζηίζεληαη, ηα 

έμνδα πνπ δελ αλαγλσξίδνληαη θνξνινγηθά θαη ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ κεηά απφ 



Οργάνωςη & διαχείριςη ΕΠΕ 

 

118 

 

ηελ παξαπάλσ αλακφξθσζε νλνκάδνληαη φνξνινγεηέα θέξδε θαη θνξνινγνχληαη ζην 

φλνκα ηεο Δ.Π.Δ. κε ζπληειεζηή θφξνπ 25%.(Νφκνο 3296/04).  

 

12.4 ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΙΚΟ ΦΟΡΟ ΣΟ ΔΙΟΓΗΜΑ ΑΠΟ 

ΑΚΙΝΗΣΑ 

ην εηζφδεκα απφ αθίλεηα πνπ απνθηνχλ νη Δ.Π.Δ. επηβάιιεηαη θαη 

ζπκπιεξσκαηηθφο θφξνο 3%. Ο θφξνο απηφο ππνινγίδεηαη κε πνιιαπιαζηαζκφ ηνπ 

πνζνζηνχ 3% ζην ζπλνιηθφ αθαζάξηζην εηζφδεκα πνπ πξνέξρεηαη απφ αθίλεηα 

(άξζξν 16 Ν. 2065/92). Ο ζπκπιεξσκαηηθφο απηφο θφξνο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ην 

πνζφ ηνπ θχξηνπ θφξνπ. Γειαδή, ην πνζφ ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ απηνχ θφξνπ κε 

ζπληειεζηή 3% δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξν απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

πξνθχπηεη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ 36 ζπληειεζηή 25%(ην νηθ.2010), 24% (ην νηθ.2011) 

θαη 23%(ην νηθ.2012) ζηα θαζαξά θέξδε απφ ηελ άζθεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ θφξνπ αθαηξνχληαη (άξζξν 109 παξ. 4 λ. 

2238/94): 

  Ο θφξνο πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή παξαθξαηήζεθε. 

  Ο θφξνο πνπ θαηαβιήζεθε ζηελ αιινδαπή. Ο θφξνο απηφο ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη αλψηεξνο απφ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ 

αλαινγεί γηα ην εηζφδεκα ζηελ Διιάδα θαη εθφζνλ θπζηθά ην εηζφδεκα απηφ 

ππφθεηηαη ζε θφξν. Όηαλ ην πνζφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνθαηαβιήζεθε ή 

παξαθξαηήζεθε είλαη κεγαιχηεξν απφ ην θφξν πνπ αλαινγεί, ε επηπιένλ 

δηαθνξά ζπκςεθίδεηαη ζην ππφινηπν πνζφ πνπ πξνθχπηεη γηα βεβαίσζε θαη 

φηη απνκέλεη σο ππφινηπν πηζησηηθφ επηζηξέθεηαη. 

 

12.5 ΠΡΟΚΑΣΑΒΛΗΣΔΟ ΦΟΡΟ (ΆΡΘΡΟ 111 Ν. 2238/94) 

Τπνινγίδεηαη πξνθαηαβιεηένο θφξνο γηα ην εηζφδεκα ηεο επφκελεο ρξήζεο κε 

πνζνζηφ 55% ζην θφξν πνπ αλαινγεί ζηα ζπλνιηθά θαζαξά θέξδε πνπ 

θνξνινγνχληαη θαη αθνξνχλ ηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε πνπ έιεμε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ζπκπιεξσκαηηθνχ θφξνπ 3% πνπ βαξχλεη ην 
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εηζφδεκα απηφ απφ νηθνδνκέο. Απφ ην πνζφ ηεο πξνθαηαβνιήο αθαηξνχληαη ηα 37 

πνζά θφξνπ πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί ζηελ πεγή. Αλ ε πξψηε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε 

ηεο εηαηξίαο είλαη ππεξδσδεθάκελε, ηφηε σο πξνθαηαβνιή θφξνπ βεβαηψλεηαη ην 

κέξνο απηήο πνπ αλαινγεί ζε δσδεθάκελν ρξνληθφ δηάζηεκα. Ο πξνθαηαβιεηένο 

θφξνο πξνζηίζεηαη ζην θφξν εηζνδήκαηνο θαη θαηαβάιιεηαη ζε 8 ίζεο κεληαίεο 

δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο, ε πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο θαη νη 

ππφινηπεο 7 , κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα ησλ επηά επφκελσλ, απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο δήισζεο, κελψλ. 

 

12.6 ΜΔΥΡΙ ΠΟΣΔ ΤΠΟΒΑΛΛΔΣΑΙ Η ΓΗΛΧΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΥΡΗΗ ΣΗ ΔΠΔ ΚΑΙ ΜΔΥΡΙ ΠΟΣΔ 

ΚΑΣΑΒΑΛΛΔΣΑΙ Ο ΦΟΡΟ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΗ ΔΠΔ 

(ΆΡΘΡΟ 107 ΠΑΡ.2 Ν. 2238/94) 

Μεηά ηε ιήμε ηνπ έηνπο θαη κέρξη 10 Μαΐνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο ππνβάιιεηαη ε 

δήισζε ηεο Δ.Π.Δ. ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ κέρξη 10 Μαΐνπ (ρσξίο δηθαίσκα παξάηαζεο 

ιφγσ Α.Φ.Μ). Ο θφξνο θαηαβάιιεηαη ζε 8 ίζεο κεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο, ε 

πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο δήισζεο, δειαδή γηα ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε κέρξη 10.05.ΥΥΥΥ θαη νη ππφινηπεο 7 κέρξη ηελ ηειεπηαία εξγάζηκε εκέξα 

ησλ επηά επφκελσλ, απφ ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο. Η πξνθαηαβνιή θφξνπ 55% 

θαηαβάιιεηαη θαη απηή ζε 8 ίζεο κεληαίεο δφζεηο. ΠΡΟΟΥΗ: ηελ ειεθηξνληθή 

ππνβνιή δειψζεσλ ε πξνζεζκία ιήγεη ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011, αλεμαξηήησο ΑΦΜ. 

Γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2011 ίζρπαλ αξρηθά νη παξαθάησ εκεξνκελίεο. Η 

ππνβνιή ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ κηαο ΔΠΔ πνπ αθνξνχζε ζηα εηζνδήκαηα ηνπ 

2010 γηλφηαλ ππνρξεσηηθά κέζσ Internet νη εκεξνκελίεο είραλ σο εμήο: 

  

ε 1  

 

17/05  

ε 2  18/05  
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ε 3  19/05  

ε 4  20/05  

ε 5  23/05  

ε 6  24/05  

ε 7  25/05  

ε 8  26/05  

ε 9  27/05  

ε 10,20, 30,40,50   30/05  

ε 60,70, 80,90,00  31/05  

 

12.7 ΠΟΣΔ ΠΛΗΡΧΝΟΤΝ ΟΙ ΔΣΑΙΡΟΙ ΣΑ ΚΔΡΓΗ ΠΟΤ ΣΟΤ 

ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΔΠΔ 

Οη εηαίξνη ηεο Δ.Π.Δ., ηα θέξδε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζ‘ απηήλ, ηα δειψλνπλ κέρξη 

1 Μαξηίνπ ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο. δειαδή, ηα θέξδε ηεο ρξήζεο 20ΥΥ, εγθξίλνληαη 

απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ πνπ ζπλέξρεηαη ην αξγφηεξν κέρξη 

31.03.20ΥΥ+1 θαη νη εηαίξνη δειψλνπλ ζηελ αηνκηθή ηνπο δήισζε, πνπ ηελ 

ππνβάιινπλ ζηε Γ.Ο.Τ ην 20ΥΥ+2 (απφ 01.01.20ΥΥ+2 κέρξη 01.03.20ΥΥ+2). Απηφ 

γίλεηαη, γηαηί ζεσξείηαη φηη νη εηαίξνη απνθηνχλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο απφ ηελ Δ.Π.Δ., 

ηελ εκέξα πνπ εγθξίλεηαη ν ηζνινγηζκφο ηεο εηαηξίαο απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηα δειψλνπλ ηελ επφκελε ρξνληά. Φπζηθά, γηα ηα θέξδε απηά δελ 

θνξνινγνχληαη νη εηαίξνη αιιά ε εηαηξία. ε πεξίπησζε πνπ δελ εγθξηζεί ν 

ηζνινγηζκφο ηεο Δ.Π.Δ. κέζα ζε ηξεηο κήλεο, ην εηζφδεκα ζεσξείηαη φηη απνθηηέηαη 

απφ απηνχο, πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ ηελ 31.03. 

ε πεξίπησζε ιχζεο, ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο ηεο Δ.Π.Δ., ην εηζφδεκα 

ζεσξείηαη φηη απνθηηέηαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηελ ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ ηελ 
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εκεξνκελία ηεο ιχζεο, ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο, θαηά πεξίπησζε (άξζξν 107 

παξ.2δ Ν.2238/94). 

Αλ ε ιχζε, ζπγρψλεπζε ή κεηαηξνπή επέξρεηαη πξηλ απφ ηελ πάξνδν ηξηψλ 

κελψλ απφ ηελ ιήμε ηεο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ θαη εθφζνλ ν 

ηζνινγηζκφο δελ έρεη εγθξηζεί απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ην εηζφδεκα θα ησλ 

δχν δηαρεηξηζηηθψλ πεξηφδσλ ζεσξείηαη φηη απνθηηέηαη απφ απηνχο πνπ έρνπλ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ εηαίξνπ, ηελ εκεξνκελία ηεο ιχζεο, ζπγρψλεπζεο ή κεηαηξνπήο ηεο 

εηαηξίαο. 

ε πεξίπησζε πνπ ε Δ.Π.Δ. έρεη ππεξδσδεθάκελε δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, ηφηε 

απηή ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κία δήισζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο γηα ην 

ζπλνιηθφ εηζφδεκα πνπ πξνέθπςε ζηελ ππεξδσδεθάκελε απηή δηαρεηξηζηηθή ρξήζε, 

κέρξη ηηο 10.05 απφ ηε ιήμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. 

 

12.8 ΓΙΑΝΟΜΗ Η ΚΔΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΗ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΧΝ ΣΗ 

ΔΠΔ 

Σα απνζεκαηηθά (ηαθηηθά ή έθηαθηα) πνπ έρεη ζρεκαηίζεη ε Δ.Π.Δ., φηαλ κνηξάδνληαη 

ή θεθαιαηνπνηνχληαη, δελ θνξνινγνχληαη, γηαηί απηά έρνπλ θνξνινγεζεί, θαηά ην 

ρξφλν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα θέξδε, απφ ηα νπνία ζρεκαηίζζεθαλ. 

Όζνλ αθνξά ηα αθνξνιφγεηα απνζεκαηηθά ησλ δηαθφξσλ αλαπηπμηαθψλ 

λφκσλ, πνπ ζρεκάηηζαλ νη Δ.Π.Δ. κπνξνχλ λα θεθαιαηνπνηήζνπλ νιηθά ή κεξηθά, κε 

ηελ πξνυπφζεζε φκσο φηη καδί κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε ζα απμεζεί ην εηαηξηθφ 

θεθάιαην θαηά ην ίδην πνζφ θαη ζε κεηξεηά ( άξζξν 101 παξ.7 Ν.1892/90). ηελ 

πεξίπησζε απηή, ηα απνζεκαηηθά πνπ θεθαιαηνπνηνχληαη θνξνινγνχληαη κε 

ζπληειεζηή 10%. Ο θφξνο απηφο απνδίδεηαη ζην δεκφζην κε δήισζε πνπ 

ππνβάιιεηαη κέζα ζ‘ έλα κήλα απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο πεξίιεςεο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ εγγξάθνπ, πνπ ζπληάζζεηαη ζην ΦΔΚ θαη θαηαβάιιεηαη ζε 4 

ίζεο ηξηκεληαίεο δφζεηο, απφ ηηο νπνίεο ε πξψηε κε ηελ ππνβνιή ηεο εκπξφζεζκεο 

δήισζεο (Ν. 1473/84 θαη άξζξν 7 Ν. 1892/90). Πξνυπφζεζε: 
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Να κελ δηαιπζεί ε Δ.Π.Δ. ή λα κελ κεησζεί ην εηαηξηθφ ηεο θεθάιαην κε 

ζθνπφ ηελ επηζηξνθή ησλ απνζεκαηηθψλ ζηνπο εηαίξνπο, 10 ρξφληα απφ ηελ 

θεθαιαηνπνίεζε ησλ απνζεκαηηθψλ απηψλ. 

 

  

12.9 ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 

ΥΡΗΗ ΣΗ ΔΠΔ 

Οη δηαρεηξηζηέο ηεο Δ.Π.Δ. ππνρξεψλνληαη λα δεκνζηεχνπλ ηελ αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο ηεο επηρείξεζεο είθνζη (20) κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ ηε 

ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαη ην αξγφηεξν κέρξη 10 Μαξηίνπ, ζηελ εθεκεξίδα ηεο 

Κπβέξλεζεο θαη ζε κηα ηνπηθή εθεκεξίδα. Δπίζεο, νη δηαρεηξηζηέο ηεο Δ.Π.Δ., 20 

κέξεο ηνπιάρηζηνλ πξηλ απφ ηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, θαηαρσξνχλ ζην ζεσξεκέλν 

βηβιίν Πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο, ηελ έθζεζε γηα φζα έρνπλ πξάμεη. 

ηε ζπλέρεηα, ζπλέξρεηαη ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ, ζε ηαθηηθή ζπλέιεπζε, 

ην αξγφηεξν κέρξη 31 Μαξηίνπ θαη απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ηνπ ηζνινγηζκνχ θαη 

ηε δηάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, θαζψο θαη γηα ηελ απαιιαγή ησλ 

δηαρεηξηζηψλ απφ θάζε επζχλε. 

ε πεξίπησζε πνπ ε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ αλακνξθψλεη ηνλ ηζνινγηζκφ 

είραλ ζπληάμεη νη δηαρεηξηζηέο, ηφηε ν λένο ηζνινγηζκφο καδί κε ηελ θαηλνχξηα 

αλάιπζε απνηειεζκάησλ αλαδεκνζηεχνληαη ζηελ εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζε 

κηα ηνπηθή εθεκεξίδα κέζα ζε 20 κέξεο απφ ηε ζπλέιεπζε. 

Όζα απνθαζίδνληαη ζηε ζπλέιεπζε ησλ εηαίξσλ θαηαρσξνχληαη ζην 

ζεσξεκέλν απφ ηε Γ.Ο.Τ. βηβιίν πξαθηηθψλ ζπλειεχζεσλ.  
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πκπεξάζκαηα 

 

Η Δηαηξία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πξεζβεχεη έλαλ ελδηάκεζν εηαηξηθφ ηχπν αλάκεζα 

ζηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο θεθαιαηνπρηθέο. Ο έιιελαο λνκνζέηεο ζέινληαο λα ελψζεη 

απηά ηα δχν άθξα δεκηνχξγεζε ηελ ΔΠΔ, ε νπνία είρε ήδε θαζηεξσζεί ζηα δίθαηα 

ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ κε πξψηε ηελ Γεξκαλία ην 1884. Ο ζπγθεθξηκέλνο εηαηξηθφο 

ηχπνο έρεη νξηζκέλα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ε 

έιιεηςε πξνζσπηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη επζπλψλ ησλ εηαίξσλ (κφλν φηαλ δελ έρνπλ 

ππνγξάςεη κε πξνζσπηθέο εγγπήζεηο γηα πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξία) , ην 

ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην κε ηελ ηειεπηαία ηξνπνπνίεζε, δελ ππάξρεη θξαηηθή 

επνπηεία (φπσο ζηηο ΑΔ), θ.α. ηα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνληαη ηα πνιιά έμνδα 

δεκνζίεπζεο, ηήξεζεο βηβιίσλ γ‘ θαηεγνξίαο, ηήξεζε πξφζζεησλ βηβιίσλ, ηεο 

έθζεζεο ζην θνηλφ θ.α. 

Η ΔΠΔ είλαη έλαο πνιχ ζπκθέξνλ εηαηξηθφο ηχπνο γηαηί πξνζηαηεχεη ηνλ 

εηαίξν απφ ηελ δέζκεπζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπ πεξηνπζίαο ζε πεξίπησζε 

επηρεηξεκαηηθήο απνηπρίαο. Όζν γηα ηνπο δαλεηζηέο ηεο εηαηξίαο απηνί θαιχπηνληαη 

απφ ην εηαηξηθφ θεθάιαην θαη ηελ πεξηνπζία ηεο εηαηξίαο . Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 

πνιινί θαθνζειεηέο νη νπνίνη εθκεηαιιεπφκελνη ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξία 

πξνβαίλνπλ ζε άλνκεο ελέξγεηεο. Όκσο θαη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν λφκνο έρεη 

θάπνηεο δηθιίδεο αζθαιείαο ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη νη ηξίηνη. ηελ εξγαζία 

αλαιχζεθαλ φιεο νη πηπρέο ηφζν ηεο Δηαηξίαο Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο φζν θαη ηεο 

Μνλνπξφζσπεο ΔΠΔ ζε φια ηα ζηάδηα, απφ ηελ ίδξπζε έσο ηελ εθθαζάξηζε. θνπφο 

καο ήηαλ θαιχηεξε δπλαηή παξνπζίαζε ρσξίο λα θνπξάδεη θαη λα ηαιαηπσξεί ηνλ 

αλαγλψζηε. Όπσο κπνξεί λα αληηιεθζεί θαλείο ε παξνπζίαζε ηεο δσήο κηαο εηαηξίαο 

είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο παξνπζίαζεο ελφο δσληαλνχ νξγαληζκνχ θαη δελ είλαη εχθνιν 

λα απνηππσζνχλ φια ζε κηα εξγαζία. ηελ παξνχζα εξγαζία έιιεηςε ζα κπνξνχζε 

λα ραξαθηεξηζηεί ε απνπζία κειέηεο κηαο πξαγκαηηθήο πεξίπησζεο ΔΠΔ, κε 

αξηζκεηηθά δεδνκέλα, γηαηί ε εξγαζία θηλήζεθε ζε πεξηζζφηεξν ζεσξεηηθφ επίπεδν .  
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