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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ολιστική διερεύνηση και ανασκόπηση του 

σύνθετου ζητήματος των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών των Επιχειρήσεων τόσο 

από νομική όσο και στρατηγική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, μέσω μιας ενδελεχούς 

επισκόπησης της ελληνικής βιβλιογραφίας θα επιχειρηθεί η κατανόηση όλων των 

νομικών διαδικασιών και των στρατηγικών κινήτρων που οδηγούν στην 

πραγματοποίησης μιας Συγχώνευσης ή Εξαγοράς προκειμένου να αναδειχθούν τα 

αποτελέσματα, τα πλεονεκτήματα, οι ευκαιρίες και οι προοπτικές που σχετίζονται με 

αυτές. Αντικειμενικοί στόχοι της εργασίας οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν 

προκειμένου να εκπληρωθεί ο σκοπός της εργασίας όπως αναλύθηκε παραπάνω, 

αποτελούν η ενδελεχής επισκόπηση του νέου νομοθετικού πλαισίου του ν. 4601/19 

που ρυθμίζει τις διαδικασίες των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών και η ανάδειξη 

των διαφορών σε σχέση με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς, η ανάλυση των 

πλεονεκτημάτων των διαδικασιών αυτών που ωθούν τους επιχειρηματίες στην 

υλοποίηση τους, η κατανόηση των οικονομικών αποτελεσμάτων που επέρχονται ως 

συνέπεια των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών, μέσα από τη χρήση πραγματικών 

παραδειγμάτων ελληνικών επιχειρήσεων και η διερεύνηση των συχνότερων λόγων 

που συνδέονται με την αποτυχημένη έκβαση των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών. 

Όλα τα παραπάνω θα μελετηθούν με γνώμονα τον εταιρικό τύπο της Ανώνυμης 

Εταιρίας, καθώς αποτελεί παραδοσιακά τον σπουδαιότερο τύπο κεφαλαιουχικής 

εταιρίας στη χώρα μας.  
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this paper is to holistically investigate and review the complex issue 

of Mergers and Acquisitions from both a legal and strategic point of view. In 

particular, through a thorough review of the Greek literature we will attempt to 

understand all the legal processes and strategic incentives that lead to a Merger or 

Acquisition in order to highlight the results, benefits, opportunities and prospects 

associated with them. The objectives of the paper that must be achieved in order for 

the purpose of it to be accomplished, as mentioned above, are a thorough review of 

the new legislative framework of Law 4601/19 which regulates the procedures of 

Mergers and Acquisitions and the highlighting of differences in relation under the 

earlier legislation, the analysis of the benefits of these processes that drive 

entrepreneurs to implement them, the understanding of the financial results of 

Mergers and Acquisitions through the use of genuine examples of greek businesses 

and the exploration  of the most common reasons associated with a failed outcome of 

Mergers and Acquisitions. All the above will be examined in the light of the corporate 

type of the Société Anonyme, as this is traditionally the most important type of 

Capital Company in Greece. 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

Τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας της αστάθειας, της αβεβαιότητας και των συχνών 

μεταβολών που παρατηρήθηκαν στην ελληνική οικονομία λόγω της έντονης 

οικονομικής κρίσης σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αναζήτησαν και αναζητούν τρόπους, προκειμένου να προσαρμοστούν 

στις συνεχείς αλλαγές των συνθηκών και να καταστούν περισσότερο βιώσιμες και 

ανταγωνιστικές. Ένα από τα εργαλεία που έχουν στη διάθεση τους οι επιχειρήσεις 

προς το σκοπό αυτό είναι οι Συγχωνεύσεις και οι Εξαγορές οι οποίες μπορούν 

ανάλογα με τις ανάγκες και τους στόχους της κάθε επιχείρησης να αξιοποιηθούν είτε 

ως εργαλείο ανάπτυξης και μεγέθυνσης είτε ως εργαλείο εξυγίανσης. Δεδομένων των 

πλεονεκτημάτων και των ευκαιριών που παρουσιάζονται για τις επιχειρήσεις μέσα 

από τις διαδικασίες των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών, κρίθηκε σκόπιμη η 

διερεύνηση του θέματος αυτού και μάλιστα από μία σκοπιά συνδυαστική 

προκειμένου να έρθει ο αναγνώστης σε επαφή τόσο με νομικές όσο και με τις 

οικονομικές και στρατηγικές πτυχές του θέματος.  

 

1.2. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Στο πρώτο μέρος της παρούσας θα επιχειρηθεί μια ανάλυση του φαινομένου των 

Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών από άποψη οικονομική και στρατηγική που θα 

επικεντρωθεί στα βασικά πλεονεκτήματα που επιφέρουν για τις επιχειρήσεις και 

στους λόγους για τους οποίους επιλέγονται ως διαδικασίες από αυτές. Επιπλέον, θα 

αναζητηθούν οι ιστορικές καταβολές των διαδικασιών αυτών και θα καταγραφούν τα 

αποτελέσματα τους κατά κλάδο στην Ελλάδα. Τέλος, θα αναπτυχθούν οι παράγοντες 

που λαμβάνονται υπόψη για την λήψη της απόφασης πραγματοποίησης μιας 

Συγχώνευσης ή Εξαγοράς και θα επιχειρηθεί μία σύνδεση τους με τους συχνότερους 

λόγους αποτυχίας των διαδικασιών αυτών. Το δεύτερο μέρος της εργασίας θα 

ασχοληθεί με τη διερεύνηση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει τις 
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Συγχωνεύσεις και τις Εξαγορές, με την ανάλυση του νέου νόμου 4601/19 και με τη 

σχέση του με άλλους κλάδους δικαίου, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα θεμελιώδη 

και κεντρικά ζητήματα της «Σχέσης Ανταλλαγής Μετοχών» και της «Αύξησης 

Μετοχικού Κεφαλαίου». Στο τρίτο σκέλος της εργασίας θα αναπτυχθεί η διαδικασία 

που ακολουθείται για την πραγμάτωση των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών και 

στο τέταρτο κομμάτι θα επιχειρηθεί μέσα από την ανάλυση δύο πραγματικών 

παραδειγμάτων Συγχώνευσης από την ελληνική αγορά η πρακτική διερεύνηση των 

προηγουμένως θεωρητικώς αναπτυχθέντων ζητημάτων. 

 

1.3. ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

 

Το ζήτημα των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα 

πολυγραφότατο ζήτημα στην ελληνική βιβλιογραφία. Έχουν γραφτεί πολλά τόσο από 

πλευράς εμπορικού δικαίου όσο και από πλευράς στρατηγικής. Από πλευράς 

εμπορικού δικαίου θεμελιώδες είναι το σύγγραμμα της Αλίκης Κιάντου – Παμπούκη 

του 1963 που μπορεί να υποστηριχθεί ότι αποτέλεσε τη βάση για την μετέπειτα 

συγγραφή πολυάριθμων συγγραμμάτων που συνέβαλαν και αυτά σημαντικά στη 

νομική εξέλιξη του ζητήματος. Ενδεικτικά θα μπορούσαν να αναφερθούν 

συγγράμματα σημαντικών πανεπιστημιακών και δικηγόρων όπως του Νικολάου 

Ρόκα, της Ελίζας Αλεξανδρίδου, του Κωνσταντίνου Παμπούκη, του Ευάγγελου 

Περάκη και του Σπυρίδωνα Ψυχομάνη. Οι παραπάνω μελέτες σε γενικές γραμμές δεν 

παρουσιάζουν μεγάλες επιστημονικές διαφωνίες μεταξύ τους με την εξαίρεση στο 

ζήτημα της συνέχισης της νομικής προσωπικότητας των συγχωνευόμενων εταιριών 

και της λύσης της απορροφούμενης όπου εκεί οι νομικές απόψεις διίστανται όπως θα 

αναδειχθεί στα αντίστοιχα κεφάλαια της εργασίας. Από άποψη στρατηγική και 

οικονομική, το σύγγραμμα του Βασίλειου Παπαδάκη εισφέρει σημαντικά στην 

αντιμετώπιση του ζητήματος ως εταιρικής στρατηγικής. Επίσης, άλλα συγγράμματα 

επιφανών οικονομολόγων συνεισφέρουν στην ανάδειξη των οικονομικών 

παραμέτρων του ζητήματος. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν τα συγγράμματα 

του Δημήτριου Καραγιάννη, του Εμμανουήλ Σακέλλη και του Δημητρίου Κυριαζή. 

Επίσης, διδακτορικές διατριβές όπως του Ιωάννη Ταμπακούδη ασχολούνται ολιστικά 

με το ζήτημα των Συγχωνεύσεων και των Εξαγορών. Τέλος, νεότερες μελέτες όπως 
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του Δημητρίου Αυγητίδη, του Εμμανουήλ Μαστρομανώλη και της Αικατερίνης 

Σαββαίδου συνέβαλαν στην ερμηνεία του δικαίου των εταιρικών μετασχηματισμών 

υπό το νέο νομοθετικό καθεστώς υπό τον νόμο 4601/19. 

 

1.4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

 

Η προσέγγιση που ακολουθεί κατά κύριο λόγω η εργασία είναι αυτή της 

βιβλιογραφικής επισκόπησης και μάλιστα της αφηγηματικής ως μορφής 

δευτερογενούς επιστημονικής έρευνας. Στα πρώτα τρία μέρη που είναι πρωτίστως 

θεωρητικά θα αναλυθούν σημαντικά νομικά και οικονομικά ζητήματα όπως 

εξάγονται από την ελληνική βιβλιογραφία, κυρίως από επιστημονικά βιβλία αλλά και 

από επιστημονικά άρθρα και συνέδρια, ενώ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία 

όπου υπάρχουν διαφωνίες στη βιβλιογραφία. 

Στο τέταρτο κομμάτι που αφορά σε μελέτες πρακτικών περιπτώσεων, θα ληφθούν 

πληροφορίες από πραγματικές επιχειρήσεις σχετικά με τον τρόπο που οι ίδιες 

πραγματοποίησαν συγχωνεύσεις και θα αναζητηθεί κατά πόσο οι διαδικασίες που 

ακολουθήθηκαν ανταποκρίνονται στο θεωρητικό υπόβαθρο που προηγήθηκε. 
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2. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ:  Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 

2.1. ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

Ως συγκέντρωση επιχειρήσεων ορίζεται «η δημιουργία κοινής επιχείρησης, η οποία 

πληροί μόνιμα όλες τις λειτουργίες μιας αυτόνομης οικονομικής οντότητας» 

(Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού Κυπριακής Δημοκρατίας, 20191). Για 

συγκέντρωση επιχειρήσεων μπορεί να γίνει λόγος όταν πραγματοποιείται μια τόσο 

δραστική και οριστική αλλαγή στη δομή μιας επιχείρησης ώστε να επηρεάζεται και ο 

έλεγχος της. Η συγκέντρωση επιχειρήσεων, ανάλογα με ορισμένα χαρακτηριστικά, 

μπορεί να χωριστεί σε κατηγορίες (Σακέλλης, 1991). Πιο συγκεκριμένα: 

 Η Οριζόντια συγκέντρωση, αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία επιχειρήσεις 

ομοειδούς ή συγγενούς αντικειμένου συνενώνονται με σκοπό να καταργήσουν το 

μεταξύ τους ανταγωνισμό, να υπερισχύσουν στην αγορά και να λάβουν 

συνασπισμένες μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς από αυτό που κατείχαν χωριστά. Οι 

οριζόντιες συγκεντρώσεις αποτελούν την κύρια μορφή συγκέντρωσης στη 

βιομηχανία αλλά και σε άλλους κλάδους και οδηγούν στη δημιουργία πολυεθνικών 

επιχειρήσεων (Λεοντάρης, 2009). 

 Η Κάθετη ολοκλήρωση, αποτελεί τη διαδικασία κατά την οποία επιχειρήσεις ανήκουν 

σε διαφορετικά στάδια παραγωγής, έχοντας μεταξύ τους σχέση προμηθευτή – 

παραγωγού – διανομέα, συνενώνονται με σκοπό να καταπολεμήσουν τα 

μειονεκτήματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

διενέργεια των λειτουργιών σε κάθε στάδιο παραγωγής. Οι επιχειρήσεις που 

προβαίνουν σε κάθετη ολοκλήρωση μπορεί να είναι μεταξύ τους ανομοιοειδείς αλλά 

πάντως σχετικές (Λεοντάρης, 2009).  

 Η Συμπληρωματική είναι η συγκέντρωση μεταξύ επιχειρήσεων των οποίων τα 

αντικείμενα δραστηριοτήτων έχουν σχέση αλληλοσυμπληρωματική. 

 Η Διαγώνια συγκέντρωση, είναι η συγκέντρωση κατά την οποία συνασπίζονται 

επιχειρήσεις με τελείως διαφορετικό αντικείμενο δραστηριοτήτων.  

 

                                                           
1 Ιστοσελίδα της Κυπριακής Επιτροπής Ανταγωνισμού 

   http://www.competition.gov.cy/competition/competition.nsf/page13_gr/page13_gr?OpenDocument 
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Επιπλέον, οι μορφές συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων διακρίνονται σε: 

 Φανερές ή Τυπικές, που αποτελούν συμπράξεις που λαμβάνουν εξωτερικά τη μορφή 

κάποιας προβλεπόμενης από το νόμο διαδικασίας. 

 Αφανείς ή Άτυπες, που αποτελούν συνήθως χαλαρής δέσμευσης συμπράξεις που δεν 

εμφαίνονται εξωτερικά, όπως οι συμφωνίες κυρίων και οι κοινοπραξίες. 

 

2.2. ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 

Γίνεται δεκτό ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν από οικονομική άποψη 

την τελειότερη, τη συμπαγέστερη μορφή συγκέντρωσης μεταξύ επιχειρήσεων 

(Αλεξανδρίδου, 2012, Παναγιώτου, 2011). Πιο συγκεκριμένα, αυτές 

συγκαταλέγονται στις λεγόμενες φανερές μορφές συγκέντρωσης, ενώ μπορεί να 

αποτελέσουν τόσο μορφή οριζόντιας όσο και κάθετης ολοκλήρωσης.  

Ως συνέπεια των διαδικασιών της συγχώνευσης και της εξαγοράς, οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις λειτουργούν πλέον ως μία επιχείρηση (Καραγιάννης, 2012), παρόλο που 

πριν τη συγχώνευση λειτουργούσαν αυτοτελώς και χωριστά, συνεχίζοντας πλέον την 

επιχειρηματική τους δραστηριότητα υπό την «ομπρέλα» του νέου επιχειρηματικού 

φορέα που δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση, χάνοντας ωστόσο τη διοικητική 

αυτοτέλεια που προηγουμένως διέθεταν. Η πιο πάνω παραδοχή δικαιολογείται από το 

γεγονός ότι οι συγχωνεύσεις συνεπάγονται σημαντικά μεγάλη αναδιάρθρωση και 

αναδιοργάνωση στις προσωπικές σχέσεις και τα περιουσιακά στοιχεία των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων (Περάκης, 2001). Πέρα από την επιχειρηματική ένωση, 

επέρχεται και νομική ένωση των επιχειρήσεων έτσι ώστε πλέον τα δύο ή 

περισσότερα νομικά πρόσωπα που υπήρχαν αυτοτελώς να αντικαθίστανται από ένα 

νομικό πρόσωπο, το οποίο αποτελείται από το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων 

των συγχωνευόμενων εταιριών (Σακέλλης, 1991). Επιπλέον, η συγχώνευση και η 

εξαγορά εντάσσονται στην κατηγορία της λεγόμενης «εξωτερικής διεύρυνσης» των 

επιχειρήσεων με πρακτικό αντίκτυπο ότι επιφέρουν σχεδόν άμεσα τα αποτελέσματα 

τους, κάτι το οποίο δεν είναι εφικτό στις περιπτώσεις της λεγόμενης «εσωτερικής 

διεύρυνσης» που επιτυγχάνεται μέσω της παραγωγής νέων προϊόντων και είναι πιο 

χρονοβόρα. Έτσι, μέσω της διαδικασίας της συγχώνευσης, με μόνη τη διενέργεια μίας 

πράξης, αντί για παραπάνω, η περιουσία μιας μεταβιβάζεται ως σύνολο σε μία άλλη 
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εταιρία, η οποία είτε προϋφίσταται είτε ιδρύεται εκ νέου, η οποία πλέον λειτουργεί ως 

νέος επιχειρηματικός και νομικός φορέας (Σακέλλης, 1991). Εξάλλου από οικονομική 

άποψη, κύριο σκοπό στον οποίο αποβλέπουν οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν 

απόφασης να συμμετέχουν σε διαδικασίες συγχώνευσης αποτελεί η προσαρμογή τους 

στις νέες συνθήκες ανταγωνισμού που επικρατούν στην αγορά και η διατήρηση και 

ενίσχυση της ανταγωνιστικής τους θέσης (Ρόκας, 2018).   

Η νομική αυτή ένωση επιχειρήσεων που αποβλέπει στη δημιουργία μιας οικονομικής 

ένωσης όπως ορίστηκαν παραπάνω η συγχώνευση και η εξαγορά, θα μπορούσε να 

υποστηριχθεί (Κιάντου – Παμπούκη, 1963) ότι ομοιάζει με το λεγόμενο «trust», 

δεδομένου ότι ο νέος επιχειρηματικός φορέας που προκύπτει, «χαίρει της 

εμπιστοσύνης των μετόχων όλων των εταιριών» που βασίζονται πλέον στο πρόσωπο 

του νέου επιχειρηματικού φορέα τόσο για την επίτευξη κοινών στόχων όσο και των 

σκοπών της καθεμιάς. Διακρίνεται ωστόσο με ευκρίνεια από άλλου τύπου 

οικονομικές ενώσεις επιχειρήσεων, όπως τα Kartell. Ως «Kartell» ορίζεται η 

σύμπραξη μεταξύ επιχειρήσεων, που μεταξύ τους έχουν σχέση ανταγωνιστική και 

ομοειδή, με σκοπό την παρεμπόδιση και κατάλυση τόσο του μεταξύ τους 

ανταγωνισμού όσο και γενικότερα του ανταγωνισμού στην αγορά μέσω κάποιας 

άτυπης ή τυπικής συμφωνίας καθορισμού ενιαίας ή ελάχιστα διαφοροποιημένης τιμής 

στις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα προϊόντα τους (Ψυχομάνης, 2018). Μπορεί να 

υποστηριχθεί ότι τέτοιου τύπου οικονομικές ενώσεις, σε αντίθεση με τη συγχώνευση 

όπου οι επιχειρήσεις απαρνούνται και απομακρύνονται οριστικά από την αυτοτέλεια 

τους, έχουν ως αποτέλεσμα οι επιχειρήσεις να διατηρούν την νομική τους αυτοτέλεια 

(Κιάντου-Παμπούκη, 1963).  

 

2.3. ΕΙΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, οι συγχωνεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μορφές τόσο  

οριζόντιας όσο και κάθετης ολοκλήρωσης. Οριζόντιες είναι οι συγχωνεύσεις μεταξύ 

ομοειδών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο ίδιο στάδιο παραγωγής και 

συνήθως είναι μεταξύ τους ανταγωνιστικές, ενώ κάθετες είναι οι συγχωνεύσεις 

μεταξύ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικό στάδιο παραγωγής. 

Επιπλέον, συγχωνεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν ανάμεσα σε επιχειρήσεις που 



 7 

δραστηριοποιούνται σε τελείως διαφορετικό κλάδο (conglomerates). Σε αυτή την 

περίπτωση, οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις που έχουν ασυσχέτιστες μεταξύ τους 

δραστηριότητες, ενώ διατηρούν την οικονομική τους αυτοτέλεια, εντάσσονται υπό 

ενιαία διοίκηση, συνήθως σε Όμιλο Επιχειρήσεων (Περάκης, 2001). 

Με βάση τον κλάδο δραστηριότητας των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων οι 

συγχωνεύσεις διακρίνονται σε Συσχετισμένες και Ασυσχέτιστες. Οι Συσχετισμένες, 

στις οποίες εντάσσονται και οι οριζόντιες και οι κάθετες ολοκληρώσεις, αφορούν τη 

συγχώνευση επιχειρήσεων με συναφή αντικείμενα δραστηριότητας και συχνά 

σχετίζονται και με τη λεγόμενη στρατηγική συσχετισμένης διαφοροποίησης ενώ οι 

Ασυσχέτιστες αφορούν επιχειρήσεις με διαφορετικό αντικείμενο δραστηριότητας.   

Τέλος, με βάση το κριτήριο εάν η διοίκηση της απορροφώμενης ή εξαγοραζόμενης 

εταιρίας είναι σύμφωνη ή όχι ως προς τη διενέργεια της συγχώνευσης, οι 

συγχωνεύσεις διακρίνονται σε Εχθρικές και Φιλικές. Στις εχθρικές, η εξαγοράζουσα 

εταιρία προσπαθεί να απευθυνθεί απευθείας στους μετόχους της εταιρίας στόχου, 

δεδομένου ότι η διοίκηση της αντιτίθεται προς κάποιου είδους εξαγορά της. Οι 

συγχωνεύσεις είναι συνήθως φιλικές ενώ οι εξαγορές που πραγματοποιούνται με 

δημόσιες προσφορές, εχθρικές (Κυριαζής, 2007). 

 

2.4. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

Η εμφάνιση των συγχωνεύσεων και εξαγορών συναρτάται με διάφορους 

μικροοικονομικούς και μακροοικονομικούς παράγοντες, που παρατηρούνταν ανά 

περιόδους (Κυριαζής, 2007). Πρωτοστάτης στην εμφάνιση των συγχωνεύσεων και 

εξαγορών αποτέλεσαν οι Η.Π.Α. Ακολούθησε το Ηνωμένο Βασίλειο και αργότερα οι 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η χώρα με τις περισσότερες συγχωνεύσεις σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αναμφισβήτητα το Ηνωμένο Βασίλειο και ακολουθούν 

λοιπές ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία. Οι 

μεσογειακές χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, λόγω του παραδοσιακού 

τρόπου διάρθρωσης της εθνικής τους οικονομίας έχουν μείνει αρκετά πιο πίσω.  

Το φαινόμενο των εξαγορών και συγχωνεύσεων μπορεί να αναλυθεί ιστορικά σε 

τέσσερις περιόδους (Σακέλλης, 1991, Παπαδάκης, 2016). Η πρώτη περίοδος που 

αφορά κυρίως τα έτη 1898-1902 χαρακτηρίζεται κατά βάση από οριζόντιες 
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ολοκληρώσεις, που αποσκοπούσαν στη δημιουργία μονοπωλίων στην αγορά. Η 

δεύτερη περίοδος που ορίζεται από το 1925 έως και το 1930 χαρακτηρίζεται και πάλι 

από συγχωνεύσεις οριζόντιας ολοκλήρωσης, με τη διαφορά ότι δεν παρατηρήθηκε η 

κατάλυση του ανταγωνισμού στην αγορά με την επιβολή μονοπωλίων. Η τρίτη 

ιστορική φάση που κράτησε από το 1966 έως και το 1968 αφορούσε κυρίως τις 

λεγόμενες διαγώνιες συγχωνεύσεις. Κατά την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε μια τάση 

διαφοροποίησης και επέκτασης των επιχειρήσεων σε νέα προϊόντα και αγορές. Η 

τελευταία φάση που περιλαμβάνει το διάστημα από το 1974 μέχρι και σήμερα έχει ως 

κοινό χαρακτηριστικό την προσπάθεια μεγάλων επιχειρήσεων να «διεθνοποιήσουν» 

και να παγκοσμιοποιήσουν τις δραστηριότητες τους και μέσω αυτού να 

εκμεταλλευτούν τις λεγόμενες οικονομίες κλίμακας. Την ίδια περίοδο έκαναν και την 

εμφάνιση τους και οι λεγόμενες διασυνοριακές συγχωνεύσεις, οι οποίες σχετίζονται 

με την προσπάθεια κυρίως αμερικανικών επιχειρήσεων να εισέλθουν στον ευρωπαϊκό 

χώρο και να επωφεληθούν από την  διενεργούμενη τότε Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση.  

Από την παραπάνω σύντομη ιστορική ανασκόπηση προκύπτει βάσιμα ότι οι 

συγχωνεύσεις «γεννήθηκαν» μέσα από τις  οικονομικές συνθήκες που επικράτησαν 

στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου, οπότε κύρια ανάγκη της εποχής αποτέλεσε 

η δημιουργία μεγάλων και ισχυρών επιχειρήσεων (Αλεξανδρίδου, 2012). Φυσικά, 

σήμερα, η ανάγκη για τη δημιουργία μεγάλων επιχειρήσεων μέσω της συγκέντρωσης 

αυτών γίνεται πιο επιτακτική.  

Στη χώρα μας, παρατηρείται αργός ρυθμός εξοικείωσης των επιχειρηματιών σε σχέση 

με τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές (Ρόκας, 2018). Σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη 

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών στη χώρα μας διαδραματίζει ιστορικά η ένταξη 

της χώρας μας στην ΕΕ. Μέσω την εξέλιξης αυτής δημιουργήθηκε η ανάγκη 

ισχυροποίησης των παραδοσιακά ατομικιστικών και οικογενειακών επιχειρήσεων στη 

χώρα μας και δημιούργησε νέες ευκαιρίες. Έτσι ως αρχή των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών στη χώρα μας, ορίζεται η δεκαετία του 1990. Λόγω της ραγδαίας ανόδου 

του Χρηματιστηρίου κατά τα έτη 1997-1999 αυξήθηκαν οι συγχωνεύσεις και οι 

εξαγορές δεδομένης και της διαθεσιμότητας των κεφαλαίων. Η μετέπειτα πτώση του 

Χρηματιστηρίου οδήγησε σε μείωση των συγχωνεύσεων και των εξαγορών κάτι που 

ενισχύθηκε και κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης (Παπαδάκης, 1016).  

Ακολουθεί η παρουσίαση των Σ&Ε στην Ελλάδα κατά τα έτη 2015-2018, από την 
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οποία αναδεικνύεται ότι κυρίαρχος κλάδος είναι ο χρηματοοικονομικός. Ο αριθμός 

των Ε&Σ ανήλθε το 2015 σε 29, η συνολική αξία των οποίων ανήλθε στα 1,4 δις. 

 

Πηγή: PWC, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2015, Ιανουάριος 2016, 

https://www.pwc.com 

Ο αριθμός των Ε&Σ σημείωσε αύξηση το 2016 φτάνοντας τις 38, συνολική αξία των 

οποίων ανήλθε στα 4,4 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 230% σε σχέση με το 2015. 

Πηγή: PWC, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2016, Ιανουάριος 2017 

https://www.pwc.com 

Ο αριθμός των Ε&Σ σημείωσε μείωση το 2017 φτάνοντας τις 36, η συνολική αξία 

των οποίων ανήλθε στα 1,6 δις, κι έτσι το 2017 χαρακτηρίζεται ως έτος χαμηλής 

επενδυτικής δραστηριότητας αναφορικά με τις Ε&Σ. 

Κλάδοι Σ&Ε το 2015

Φαρμακευτικός

Χρηματοοικονομικός

Βιομηχανία

Ακίνητα

Τουρισμός

Τηλεπικοινωνίες

Ναυτιλία

Λοιποί (Μεταφορές, 
Τουρισμός κλπ)

Κλάδοι Σ&Ε το 2016

Χρηματοοικονομικός

Ακίνητα

Ναυτιλία

Υπηρεσίες

Λοιποί (Ψυχαγωγία, 
Τρόφιμα, Βιομηχανία κλπ)
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Πηγή: PWC, Δελτίο Τύπου, Έτος χαμηλής επενδυτικής δραστηριότητας το 2017 βάσει της ετήσιας μελέτης 

«Εξαγορές και συγχωνεύσεις στην Ελλάδα» της PwC Ελλάδας, Φεβρουάριος 2018, https://www.pwc.com 

Ο αριθμός των Ε&Σ αυξήθηκε σημαντικά το 2018, φτάνοντας τις 51, ενώ η συνολική 

αξία των συναλλαγών αυξήθηκε κατά € 1,9δισ. σε σύγκριση με το 2017, ανερχόμενη 

σε 3,8 δις. 

Πηγή: PWC, Εξαγορές και Συγχωνεύσεις Επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2018, Φεβρουάριος 2019 

https://www.pwc.com 

 

 

 

 

Κλάδοι Σ&Ε το 2017

Χρηματοοικονομικός

Ενέργειας

Τεχνολογία

Βιομηχανία

Υγεία

Λοιποί (Υπηρεσίες, Ακίνητα 
κλπ)

Κλάδοι Σ&Ε το 2018

Ναυτιλία

Χρηματοοικονομικός

Ενέργεια

Υπηρεσίες

Υποδομές

Υγεία

Τηλεπικοινωνίες

Βιομηχανία

Λοιποί (Τρόφιμα, Αναψυχή)
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2.5. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

Ιστορικά, κίνητρα των επιχειρήσεων για τη διενέργεια συγχωνεύσεων αποτέλεσαν 

ανά περιόδους  η επέκταση, η διαφοροποίηση, η εξειδίκευση, η ενίσχυση της θέσης 

στην αγορά, η αναδιάρθρωση, η ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης, η έμφαση στην 

παραγωγή και η ορθολογικότερη οργάνωση (Σακέλλης, 1991). Όπως γίνεται 

αντιληπτό από την παραπάνω ενδεικτική αναφορά των κινήτρων, αυτά μπορούν να 

διαφέρουν κατά τη φύση τους, ωστόσο σχετίζονται με τον κύκλο ζωής της 

επιχείρησης (Αλεξανδρίδου, 2019). Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες 

θεωρίες σε σχέση με τα κίνητρα των συγχωνεύσεων, οι οποίες εκκινούν από τη 

βασική διατύπωση ότι σε όλες τις συγχωνεύσεις παρατηρούνται 

αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και κίνητρα ανάμεσα στον κύκλο των μερών που 

επηρεάζονται από τη συγχώνευση (Κυριαζής, 2007). Είναι προφανές ότι κατά βάση 

τα κίνητρα που κυριαρχούν είναι οικονομικά. Αυτά επικεντρώνονται στη 

μεγιστοποίηση των κερδών των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων.  Πιο συγκεκριμένα, η 

μεγιστοποίηση των κερδών μπορεί να αποτελέσει συνέπεια τόσο της μείωσης του 

κόστους όσο και της αύξησης των εσόδων. Η μείωση του κόστους μπορεί να 

επιτευχθεί μέσω της αύξησης της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας που 

είναι αποτέλεσμα της συντέλεσης λειτουργικών και διοικητικών συνεργειών. Η 

συγκέντρωση των σταδίων παραγωγής και ο συντονισμός των διαφόρων τμημάτων 

που συμβάλλουν στα διάφορα στάδια παραγωγής υπό έναν ενισχυμένο 

επιχειρηματικό φορέα μειώνει σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα αφού αυτά θα 

επιμερίζονται ευχερέστερα στον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Επιπλέον, αυτή η 

συγκέντρωση των τμημάτων παραγωγής δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης ενός 

καλύτερου οικονομικού προγραμματισμού (Ηλιοκαύτου, 2007). Η αύξηση των 

εσόδων επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης του μεγέθους της επιχείρησης και της 

κατάκτησης μεγαλύτερου μεριδίου αγοράς. Είναι γεγονός, ότι η συγχώνευση έχει 

συχνά ως αποτέλεσμα την επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης με την 

είσοδο της σε νέες, εθνικές ή διεθνείς αγορές, σε νέες πηγές προμήθειας πρώτων 

υλών, και σε νέα κανάλια διανομής των προϊόντων (Σακέλλης, 1991).  

Προσφορότερος τρόπος για την μείωση του κόστους φαντάζει η κάθετη ολοκλήρωση, 

ενώ για την αύξηση των εσόδων η οριζόντια ολοκλήρωση. Βεβαίως τα οικονομικά 

πλεονεκτήματα και κίνητρα της συγχώνευση, εξαρτώνται και από τη θέση που θα 
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λάβει η κάθε εταιρία και την ιδιότητα της ως απορροφούσας ή απορροφούμενης 

(Κιάντου-Παμπούκη, 1963). Έτσι, συνήθως, μία απορροφούσα εταιρία ενισχύει κατά 

τα παραπάνω λεχθέντα την οικονομική της δύναμη και φερεγγυότητα. Από την άλλη 

πλευρά, η συγχώνευση για μία απορροφούμενη εταιρία συνήθως λειτουργεί ως ένας 

μηχανισμός διάσωσης και μία ευκαιρία να αξιοποιήσει αποδοτικότερα τα 

πλεονεκτήματα της και το σύνολο της περιουσίας της.  

Επίσης, κίνητρο για τη συγχώνευση συχνά αποτελεί και η διαφοροποίηση, δηλαδή η 

επέκταση των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε κατηγορίες προϊόντων που 

διαφοροποιούνται από τον ανταγωνισμό.  

Σε διοικητικό επίπεδο,  η απορρόφηση μιας επιχείρησης από μία άλλη που 

διοικείται με αποτελεσματικό τρόπο, μπορεί να χαρίσει στην νέα εταιρία τα 

πλεονεκτήματα ενός υγιούς και πρωτοπόρου τρόπου διοίκησης από εξειδικευμένο και 

έμπειρο προσωπικό, το οποίο έλειπε από την απορροφούμενη επιχείρηση.  

Σε στρατηγικό επίπεδο σημαντικά κίνητρα για τους επιχειρηματίες στη λήψη 

απόφασης για συγχώνευση μπορούν να αποτελέσουν και τα ακόλουθα (Σακέλλης, 

1991).  Μία επιχείρηση ενδέχεται να έχει εντοπίσει τον κίνδυνο να την εξαγοράσει 

μία ανταγωνίστρια εταιρία. Έτσι, επιλέγει η ίδια τη συγχώνευση ή την εξαγορά ως 

μία μορφή άμυνας, προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να ισχυροποιηθεί και έτσι να 

αποτρέψει τον κίνδυνο εξαγοράς της. Επιπλέον, ενδέχεται μία επιχείρηση να 

εξαγοράσει μία άλλη προκειμένου να μην προβεί σε αυτό – και έτσι να ισχυροποιηθεί 

– μία ανταγωνίστρια της εταιρία. Στην περίπτωση αυτή το κίνητρο έχει επιθετικό 

χαρακτήρα. Τέλος, δεν αποκλείεται μία εταιρία να προβεί σε εξαγορά ή συγχώνευση 

προκειμένου η ίδια να ισχυροποιηθεί, έχοντας ως απώτερο σκοπό να εξαγοραστεί με 

ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους από άλλη μελλοντικά. Στην περίπτωση αυτή, γίνεται λόγος 

για το κερδοσκοπικό κίνητρο. 

Σε επίπεδο χρηματοοικονομικό, δεν θα πρέπει να λησμονιέται ότι με την ένωση των 

καθαρών θέσεων των εταιριών που συμμετέχουν στη συγχώνευση, η απορροφούσα 

λόγω μεγαλύτερου ύψους ιδίων κεφαλαίων θα είναι σε θέση να αυξήσει την 

πιστοληπτική της ικανότητα στην αγορά κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να έχει 

μεγαλύτερη «απήχηση» στην αγορά (Λεοντάρης, 2008).  

Από νομικής άποψης, παρέχονται πλείστα φορολογικά πλεονεκτήματα, που 

συνίστανται σε σημαντικές φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές, τα οποία θα 

αναλυθούν στη συνέχεια.  
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Συγχρόνως, μπορούν να εντοπιστούν πολλοί ακόμα παράγοντες που δικαιολογούν 

την απόφαση για μία συγχώνευση ή εξαγορά όπως η αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας, η ανάγκη εξυγίανσης, η αντιμετώπιση νέων ποικίλων 

καταστάσεων στην αγορά, η προσαρμογή στις καταστάσεις αυτές και η 

εκμετάλλευση επιχειρηματικών ευκαιριών (Ψυχομάνης, 2016). 

Η συγχώνευση επιχειρήσεων πέρα του γεγονότος ότι προσφέρει σημαντικά 

πλεονεκτήματα για τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ευνοεί και την εθνική οικονομία, 

δεδομένου ότι η αύξηση του μεγέθους των επιχειρήσεων τις βοηθά να αντέξουν στον 

μεγάλο ανταγωνισμό έναντι των ξένων επιχειρήσεων. Συνεπακόλουθα, εντείνεται και 

ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά, κάτι που λειτουργεί προς όφελος τόσο των 

καταναλωτών όσο και του κοινωνικού συνόλου (Αλεξανδρίδου, 2012).  

Υπάρχουν και πιο πρακτικοί λόγοι που συνηγορούν υπέρ της συγχώνευσης και είναι 

συνυφασμένοι με τη διαδικασία που ακολουθείται. Με την εφαρμογή των 

διαδικασιών της συγχώνευσης, διευκολύνεται πραγματικά η συνένωση των 

επιχειρήσεων καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα έπρεπε να συντελεστούν η λύση, 

η εκκαθάριση και η εισφορά της περιουσίας της λυθείσας εταιρίας για τη σύσταση 

νέας (Περάκης, 2001) με αποτέλεσμα να μην απαιτούνται και τα έξοδα των 

διαδικασιών μεταβίβασης κάθε επιμέρους αντικειμένου της εταιρικής περιουσίας 

αυτοτελώς, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ειδικής διαδοχής (Ρόκας, 2018). 

Είναι αναμφίβολο, ότι οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές δύνανται να έχουν σοβαρές 

συνέπειες όχι μόνο για τις ίδιες τις εταιρίες αλλά και για ευρύτερες ομάδες, όπως οι 

εργαζόμενοι, το επενδυτικό κοινό, ακόμα και όλη η αγορά (Αυγητίδης, 2019). 

Συμπερασματικά, αν ήθελε κάποιος να συγκεντρώσει τους λόγους για τους οποίους 

οι επιχειρηματίες προβαίνουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές θα κατανοούσε ότι αυτοί 

είναι πλείστοι, ότι μπορούν να ερμηνευτούν μόνο συνδυαστικά (Παπαδάκης, 2016) 

και ότι ανταποκρίνονται γενικότερα στο δόγμα «η ισχύς εν τη ενώσει» (Κιάντου-

Παμπούκη, 1963). Επιγραμματικά μπορούν να συσσωρευτούν σε μια πρόταση τα 

ακόλουθα πλεονεκτήματα και κίνητρα: εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας και 

φάσματος, συγκέντρωση κεφαλαίου, αλληλοσυμπλήρωση πόρων, νέα στελέχη, 

αύξηση μεριδίου αγοράς, διαφοροποίηση, μείωση κόστους, υπέρβαση εμποδίων 

εισόδου στην αγορά, αποφυγή ανταγωνισμού, αύξηση παραγωγικότητας. Στον 

αντίποδα όλων των παραπάνω, ως «μειονεκτήματα» του νέου φορέα που προκύπτει 

από τη συγχώνευση μπορούν συνοπτικά να αναφερθούν η αύξηση της 
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γραφειοκρατίας, η μείωση της ευελιξίας και η χαλάρωση του ελέγχου του 

επιχειρηματία πάνω στην επιχείρηση (Λεοντάρης 2008). Όταν η συγχώνευση ως 

μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων υπερβαίνει τα αναγκαία όρια και αποβαίνει μη 

λελογισμένη και ανεξέλεγκτη, δύναται να οδηγήσει και σε κατάλυση του 

ανταγωνισμού στην αγορά (Κιάντου-Παμπούκη, 1963). 

 

2.6. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ EΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 

Είναι σαφές ότι προ της ενάρξεως της διαδικασίας συγχώνευσης συντελούνται 

ορισμένες προπαρασκευαστικές ενέργειες από την εταιρία που επιθυμεί να 

συμμετάσχει σε μία συγχώνευση ή εξαγορά, η οποίες περιλαμβάνουν τη διερεύνηση 

της εταιρίας «στόχου» και την έναρξη των διαπραγματεύσεων με αυτή. Κατά το 

στάδιο διερεύνησης της εταιρίας «στόχου» όσο και κατά τις διαπραγματεύσεις με 

αυτή υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη έτσι ώστε να εκτιμηθεί 

η «ελκυστικότητα» της ενδεχόμενης συγχώνευσης ή εξαγοράς και να αξιολογηθούν 

οι προοπτικές της (Ταμπακούδης, 2009). Η διερεύνηση της εταιρίας στόχου εκκινεί 

από μία επισκόπηση της ιστορικής της πορείας, με σημεία αναφοράς τους βασικούς 

χρηματοοικονομικούς της δείκτες και τις χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, με 

σκοπό να εντοπιστεί η χρηματοοικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και ο 

ρυθμός αύξησης των κερδών της. Μέσα από τα στοιχεία αυτά και σε συνδυασμό με 

τα αντίστοιχα στοιχεία της αγοράς και του κλάδου στον οποίο αυτή 

δραστηριοποιείται, μπορεί να γίνει μία σχετική πρόβλεψη σχετικά με τα μελλοντικά 

κέρδη της εταιρίας αυτής και της προοπτικές ανάπτυξης της. Φυσικά, με βάση την 

παραπάνω ανάλυση μπορεί να προσδιοριστεί προσεγγιστικά και το αντάλλαγμα που 

θα προταθεί για την εξαγορά ή τη συγχώνευση της. Είναι αναμφισβήτητο, ότι 

λαμβάνεται υπόψη και η πολιτική που ακολουθεί η εταιρία στόχος σχετικά με τη 

διανομή των κερδών της στους μετόχους της, η οποία αντικατοπτρίζει και τον 

«πλούτο» των μετόχων της. Η εξέταση των παραπάνω παραγόντων δεν εγγυάται 

φυσικά την επιτυχία της συγχώνευσης, ωστόσο εάν αυτοί ληφθούν υπόψη 

συνδυαστικά και με λοιπά στοιχεία όπως οι οικονομικές συγκυρίες και οι στρατηγικές 

επιλογές κάθε επιχείρησης μπορούν να οδηγήσουν σε μία ασφαλή κατά το δυνατό 
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εκτίμηση των προσδοκιών από μία συγχώνευση ή εξαγορά, έτσι ώστε να ούτε να 

υπερεκτιμηθούν ούτε να υποτιμηθούν οι δυνατότητες μιας τέτοιας συνένωσης. 

2.7. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ  

 

Συχνά, παρόλα τα πλεονεκτήματα και τα κίνητρα που προαναφέρθηκαν, οι 

διενεργηθείσες συγχωνεύσεις ναυαγούν. Κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί είτε στο 

στάδιο των διαπραγματεύσεων είτε και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας 

συγχώνευσης. Οι λόγοι αποτυχίας μπορεί να είναι διαφορετικοί και φυσικά 

εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες (Ταμπακούδης, 2009, Παπαδάκης, 2016). 

Είναι προφανές ότι η διαδικασία διερεύνησης της «εταιρίας στόχου»  πρέπει να είναι, 

όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ενδελεχής και προσεκτική προκειμένου «να εκτιμηθεί η 

ελκυστικότητα της ενδεχόμενης συγχώνευσης ή εξαγοράς και να αξιολογηθούν οι 

προοπτικές της». Όταν η παραπάνω διαδικασία διερεύνησης δεν γίνεται προσεκτικά 

και επιλεγεί μία «ακατάλληλη» εταιρία ως  στόχος, τότε η συγχώνευση ή η εξαγορά 

έχουν πολλές πιθανότητες αποτυχίας καθώς υπερεκτιμώνται τα οφέλη και 

υποτιμώνται τα κόστη της εταιρίας «στόχου». Η λανθασμένη εκτίμηση που 

αναφέρθηκε παραπάνω, μπορεί να μη σχετίζεται μόνο με την εταιρία «στόχο», αλλά 

και με τα προσδοκώμενα οφέλη γενικότερα από τη «σύμπραξη». Ένα ακόμα λάθος 

στο οποίο προβαίνουν συχνά οι επιχειρήσεις που επιθυμούν προβούν σε μία εξαγορά 

ή σε μία συγχώνευση, είναι ότι προτίθενται να καταβάλλουν ιδιαίτερα μεγάλο τίμημα 

προς το σκοπό της συγχώνευσης, το οποίο ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται πλήρως 

στην πραγματική αξία της συγχωνευόμενης ή εξαγοραζόμενης επιχείρησης και το 

οποίο είναι υπέρογκο για τις οικονομικές δυνατότητες της εξαγοράζουσας εταιρίας.  

Είναι επίσης συχνό, κυρίως στο στάδιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ των 

διοικήσεων των ενδιαφερόμενων εταιριών, να προκύψουν προβλήματα «αλαζονείας» 

των διοικούντων της εξαγοράζουσας εταιρίας, με την έννοια ότι αντιμετωπίζουν τα 

στελέχη της εξαγοραζόμενης μειονεκτικά. Τέλος, μία από τις βασικότερες αιτίες 

αποτυχίας των συγχωνεύσεων και των εξαγορών, η οποία μπορεί να προκύψει τόσο 

κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων όσο και μετά την ολοκλήρωση της 

συμφωνίας, είναι η διαφορετική εταιρική κουλτούρα, η οποία διακατέχει την κάθε 

εταιρία. Η κουλτούρα μιας επιχείρησης ως ενότητα αξιών, συνηθειών, αντιλήψεων 

και νοοτροπιών είναι υψίστης σημασίας και μπορεί να αποτελέσει κομβικό σημείο 

για την ομαλή ενοποίηση μεταξύ των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Διαφορετικά, 
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όταν οι αντιλήψεις περί εταιρικής κουλτούρας ανάμεσα σε δύο επιχειρήσεις απέχουν, 

ενδέχεται να μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο ακόμα και συγχωνεύσεις που ως προς τα 

οικονομικά τους στοιχεία και τις προοπτικές παρουσιάζονται αρκετά ελκυστικές. Με 

το ίδιο ζήτημα σχετίζεται και το ζήτημα των ανθρωπίνων πόρων στις εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις. Όταν μία συγχώνευση ή εξαγορά έχει ως αποτέλεσμα να μεταβάλλει σε 

βάρος των εργαζομένων τις εργασιακές συνθήκες και τους όρους εργασίας, κάτι 

τέτοιο δύναται να προκαλέσει τη σφοδρή αντίδραση των εργαζομένων (Παπαδάκης, 

2016). 

 

2.8. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 

Από μακροοικονομική άποψη η συγχώνευση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, 

καθώς επηρεάζει δύο βασικούς μακροοικονομικούς παράγοντες, αυτόν της 

προσφοράς και αυτόν της ζήτησης. Θεμιτές μακροοικονομικά είναι οι συγχωνεύσεις 

που φέρνουν σε ισορροπία την προσφορά και της ζήτηση, οδηγώντας σε 

σταθεροποίηση των τιμών στην αγορά και αυτές που δεν επηρεάζουν έντονα τον 

ανταγωνισμό. Στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό δεν επιφέρουν συνήθως συγχωνεύσεις 

επιχειρήσεων που διαθέτουν μικρό μερίδιο στην αγορά. Αντίθετα αυτές προωθούν 

και προστατεύουν τον ανταγωνισμό καθώς δημιουργούν βιώσιμες επιχειρηματικές 

μονάδες. Στον αντίποδα, συγχωνεύσεις μεταξύ επιχειρήσεων που κατέχουν μεγάλο 

μερίδιο στην αγορά περιορίζουν τον ανταγωνισμό και ενδέχεται να δημιουργήσουν 

ολιγοπωλιακά και μονοπωλιακά φαινόμενα στην αγορά (Περάκης, 2001). 

Από μικροοικονομική άποψη μέσω της συγχώνευσης, επιτυγχάνεται η συγκέντρωση 

στο πρόσωπο του νέου επιχειρηματικού φορέα όλων των παραγόντων αυτών,  με τους 

οποίους οι συγχωνευόμενες εταιρίες συμμετέχουν στην οικονομική ζωή και 

συγκεκριμένα των κεφαλαίων, της εργασίας και των τεχνικών μέσων, 

συμπεριλαμβανομένων και άλλων παραγόντων όπως η πελατεία, η τεχνογνωσία και 

οι ευρεσιτεχνίες. Σε εθνικές οικονομίες που βρίσκονται σε φάση ύφεσης η 

συγκέντρωση αυτή ενδέχεται να έχει εξυγιαντικά αποτελέσματα για τις επιχειρήσεις 

και να συμβάλλει στην ενίσχυση της παραγωγικότητας των συγχωνευόμενων 

επιχειρήσεων. Θεμιτές μικροοικονομικά είναι οι συγχωνεύσεις που οδηγούν σε 

μείωση των λειτουργικών εξόδων με ταυτόχρονη αύξηση της παραγωγικότητας, 

επιτυγχάνοντας έτσι οικονομίες κλίμακας (Περάκης, 2001). 
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2.9. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα των συγχωνεύσεων και των 

εξαγορών μπορούν να χωριστούν σε δύο ευρύτερες κατηγορίες, στους 

μακροπρόθεσμους και τους βραχυπρόθεσμους (Κυριαζής, 2007). Οι πρώτοι 

σχετίζονται με την απόφαση συγχώνευσης ως κομμάτι της εταιρικής στρατηγικής και 

συγκεκριμένα ως στρατηγική ανάπτυξης, είτε αυτή αναφέρεται σε οριζόντια είτε σε 

κάθετη ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτά, ένας παράγοντας που παίζει ρόλο για την 

αποδοτικότητα της συγχώνευσης αναφέρεται στο βαθμό συσχέτισης των 

δραστηριοτήτων των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων και με άλλα λόγια στο εάν η 

διενεργούμενη συγχώνευση είναι συσχετισμένη ή ασυσχέτιστη. Κατά βάση οι 

συσχετισμένες συγχωνεύσεις συνεπάγονται υψηλότερα κέρδη για τις επιχειρήσεις σε 

σχέση με τις ασυσχέτιστες, γεγονός που οφείλεται στην επίτευξη συνεργειών σε 

λειτουργικό κυρίως επίπεδο, πράγμα που μειώνει τα κόστη και αυξάνει την 

παραγωγικότητα. Το παραπάνω, δεν σημαίνει ότι οι ασυσχέτιστες δεν επιφέρουν 

αξία. Αυτό οφείλεται στην επίτευξη διοικητικών και χρηματοοικονομικών συνεργιών 

μεταξύ των συγχωνευόμενων επιχειρήσεων, οι οποίες σε ένα βαθμό «αναπληρώνουν» 

την απουσία λειτουργικών συνεργιών στις ασυσχέτιστες συγχωνεύσεις. Άλλη μία 

παράμετρος που είναι σημαντική για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των 

συγχωνεύσεων σχετίζεται με το στάδιο ανάπτυξης στο οποίο βρίσκεται ο κλάδος 

που ανήκουν οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Έτσι, εάν ο κλάδος γενικότερα 

βρίσκεται σε μία τάση συρρίκνωσης ίσως μία συγχώνευση που στοχεύει στην 

ανάπτυξη και μεγέθυνση της επιχείρησης να μην έχει την αναμενόμενη ανταπόκριση 

σε σχέση με αυτή που θα είχε εάν ο κλάδος βρισκόταν σε στάδιο ανόδου και 

ανάπτυξης. Αντίθετα, μία συγχώνευση που στοχεύει στην αναδιοργάνωση και 

εξυγίανση των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων να είναι αποδοτικότερη όταν ο κλάδος 

βρίσκεται σε φάση συρρίκνωσης και πτώσης απ’ ότι εάν αυτός βρίσκεται σε φάση 

ανάπτυξης.  

Οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες σχετίζονται με τις συγκεκριμένες συνθήκες κάτω από 

τις οποίες πραγματοποιείται μία συγχώνευση και συγκεκριμένα με τον τρόπο που 

έρχονται σε επαφή οι δύο ή περισσότερες εταιρίες και με το πως θα διαμορφώσουν τη 
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μεταξύ τους συμφωνία. Οι εχθρικές εξαγορές, δηλαδή αυτές που πραγματοποιούνται 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης της εταιρίας, φαίνεται να έχουν μεγαλύτερες 

αποδόσεις για τους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών απ’ ότι οι φιλικές. Ως 

προς τον τρόπο καταβολής του τιμήματος, υποστηρίζεται ότι οι εξαγορές των οποίων 

το τίμημα καταβάλλεται με μετρητά προσφέρουν μεγαλύτερες αποδόσεις για τους 

μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιριών απ’ ότι οι συγχωνεύσεις που ως αντάλλαγμα 

δίνονται μετοχές.  

Από έρευνα του Παπαδάκη (Παπαδάκης, 2010) και των συνεργατών του για το 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών σχετικά με τα εμπειρικά αποτελέσματα των 

συγχωνεύσεων και των εξαγορών στην ελληνική αγορά προέκυψαν τα κάτωθι 

αποτελέσματα. Αρχικά, οι συσχετισμένες και οριζόντιες εξαγορές και συγχωνεύσεις 

είναι οι πιο δημοφιλείς κατηγορίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Βασικές 

προσδοκίες και κίνητρα αποτελούν η αύξηση του μεριδίου αγοράς και η αύξηση του 

πλούτου των μετόχων. Ιδιαίτερα δημοφιλείς παρουσιάζονται οι συγχωνεύσεις και 

εξαγορές στον τομέα των εισηγμένων επιχειρήσεων. Το τίμημα που καταβάλλεται 

είναι ανώτερο από ότι αρχικά υπολογιζόταν στην περισσότερες περιπτώσεις. 

Αποτυπώνεται επίσης η ελλιπής προετοιμασία των εμπλεκόμενων εταιριών πριν τη 

συγχώνευση όπως και η έλλειψη μακροπρόθεσμου επιχειρηματικού και στρατηγικού 

σχεδίου. Έξι στις δέκα επιχειρήσεις είδαν την απόδοση τους να μειώνεται μετά τη 

συγχώνευση σε σχέση με την απόδοση πριν τη συγχώνευση. Οι μικρότερες 

επιχειρήσεις επηρεάζονται περισσότερο από τα παραπάνω σε σχέση με τις 

μεγαλύτερες. Τέλος, παραπάνω από το 60% των επιχειρήσεων θεωρούν ότι οι 

προσδοκίες που είχαν από τη συγχώνευση, εν τέλει δεν θα υλοποιηθούν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

3. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ:  Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΗ 

ΑΠΟΨΗ 

 

3.1. ΝΟΜΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ2 

 

 

Από νομικής απόψεως, με τον όρο συγχώνευση νοείται η «νομική ένωση δύο ή 

περισσότερων εταιριών σε μία, με σύμβαση». Συνέπεια της νομικής ένωσης αυτής 

είναι ότι μία τουλάχιστον εκ των συγχωνευόμενων εταιριών παύει να υπάρχει. Οι 

περιουσίες των εταιριών που συμμετέχουν στη συγχώνευση συνενώνονται 

(Αλεξανδρίδου, 2012) και οι μέτοχοι της εταιρίας που παύουν να υφίστανται 

συμμετέχουν από εκείνο το σημείο στην απομένουσα εταιρία ή σε μία νέα 

(Ψυχομάνης, 2018). Κατά την κρατούσα άποψη κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης 

επέρχεται η μεταβίβαση, με οιονεί καθολική διαδοχή3 των περιουσιακών στοιχείων 

των εταιριών. Η οιονεί καθολική διαδοχή σε αντίθεση με την ειδική διαδοχή όπου 

επέρχεται μεταβίβαση καθενός περιουσιακού στοιχείου της εταιρικής περιουσίας 

ξεχωριστά, συνεπάγεται μειωμένο κόστος για την όλη διαδικασία και μειωμένη 

γραφειοκρατία (Αυγητίδης, 2019). Οι εταιρίες που παύουν να υφίστανται λύνονται, 

χωρίς ωστόσο να ακολουθεί εκκαθάριση. Ζήτημα που διχάζει την επιστήμη είναι 

αυτό της νομικής προσωπικότητας της απορροφούμενης εταιρίας (Καραγκουνίδης, 

1997). Η κρατούσα άποψη υποστηρίζει ότι η εταιρία που απορροφάται, λύεται χωρίς 

εκκαθάριση και έτσι εξαφανίζεται η νομική της προσωπικότητα. Η αντίθετη άποψη 

υποστηρίζει ότι η απορροφούμενη εταιρία δεν λύεται ούτε εκκαθαρίζεται και έτσι δεν 

εξαφανίζεται η νομική της προσωπικότητα, απλά αυτή χάνει την ατομικότητα που 

προηγουμένως διέθετε αφού πλέον εντάσσεται νέο φορέα (Παμπούκης, 1991). Η 

άποψη αυτή υποστηρίζει ότι δεν επέρχεται λύση καθώς η λύση είναι συνυφασμένη με 

τη διακοπή της παραγωγικής λειτουργίας μιας επιχείρησης, κάτι που δεν συμβαίνει 

στη συγχώνευση (Κιάντου-Παμπούκη, 1963). Άλλη άποψη υποστηρίζει ότι η 

συνέχιση της νομικής προσωπικότητας των συγχωνευόμενων εταιριών επέρχεται ως 

συνέπεια της οιονεί καθολικής διαδοχής, ωστόσο η συνέχιση αυτή συντρέχει πλέον 

«υπό διαφορετικές εκδοχές» (Αυγητίδης, 2019). Από τα παραπάνω εκτεθέντα, 

                                                           
2 βλ. και ΑΠ 746/2011, ΑΠ 702/2012, ΑΠ 312/2015, ΑΠ 591/2017 
3 Ο όρος «οιονεί καθολική διαδοχή» χρησιμοποιείται για να δείξει την διαφοροποίηση του από την «καθολική      

διαδοχή» που χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις κληρονομικής διαδοχής. 
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προκύπτει ότι κύρια εννοιολογικά στοιχεία της συγχώνευσης είναι 

(Τριανταφυλλάκης, 2018):  

 

1) Η μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφώμενης εταιρίας στην εταιρία που 

προκύπτει από τη συγχώνευση, απορροφώσα ή νέα, με οιονεί καθολική διαδοχή. 

2) Η λύση χωρίς εκκαθάριση της απορροφώμενης εταιρίας.  

3) Η απόδοση στους μετόχους της απορροφώμενης, μετοχών της εταιρίας που 

προκύπτει από τη συγχώνευση - ενδεχομένως και ποσού σε µετρητά - σε αντάλλαγµα 

των συµµετοχών τους στην πρώτη.  

 

 

3.2. ΓΝΗΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ 

 

Η διάκριση των συγχωνεύσεων σε γνήσιες και καταχρηστικές σχετίζεται με το εάν η 

διενεργούμενη συγχώνευση προβλέπεται ως διαδικασία από το νόμο. Στις 

περιπτώσεις συγχωνεύσεων οι οποίες ακολουθούν την προβλεπόμενη από το νόμο 

διαδικασία συγχώνευσης μιλάμε για γνήσιες συγχωνεύσεις. Στις γνήσιες 

συγχωνεύσεις η μεταβίβαση της περιουσίας της απορροφούμενης στην απορροφώσα 

ή τη νέα εταιρία πραγματοποιείται με οιονεί καθολική διαδοχή. Αντίθετα, στις 

περιπτώσεις που μένουν αρρύθμιστες από το νόμο, δηλαδή που δεν προβλέπονται 

ρητά ως διαδικασίες, γίνεται λόγος για καταχρηστικές συγχωνεύσεις και αυτές 

προϋποθέτουν πρώτα λύση της εταιρίας και εκκαθάριση της εταιρικής περιουσίας και 

στη συνέχεια μεταβίβαση της με ειδική και όχι οιονεί καθολική διαδοχή 

(Παναγιώτου, 2011). Ομοιότητα τόσο των καταχρηστικών όσο και των γνήσιων 

συγχωνεύσεων είναι ότι καταλήγουν στο «ίδιο οικονομικό αποτέλεσµα», δηλαδή, στη 

μεταβολή του επιχειρηματικού φορέα, η οποία όµως, στις καταχρηστικές, σε 

αντίθεση με τις γνήσιες που ακολουθούν μία ομαλή διαδικασία, επιτυγχάνεται, µε τη 

διενέργεια µίας σειράς χρονοβόρων νοµικών πράξεων, όπως η λύση, η εκκαθάριση, η 

διανοµή, η ίδρυση νέας εταιρίας και η εισφορά περιουσίας σε αυτή µε τα µέσα του 

κοινού περιουσιακού δικαίου. Οι διαδικασίες αυτές που ακολουθούνται στις 

καταχρηστικές συγχωνεύσεις, σε αντίθεση με τις γνήσιες, δεν είναι καθόλου απλές 

και ασφαλείς (Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19). 
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Κατά το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς του ν. 2190/20 προβλεπόταν μόνο η 

συγχώνευση μεταξύ ανωνύμων εταιριών και ως εκ τούτου δεν επιτρεπόταν η 

συγχώνευση κάποιας ΑΕ με εταιρία άλλου τύπου όπως για παράδειγμα με ΕΠΕ ή 

ΙΚΕ. Έτσι, σε αυτές τις περιπτώσεις η συγχώνευση μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

μόνο εφόσον οι τελευταίες μετατρέπονταν πρώτα στον εταιρικό τύπο της ΑΕ. Αν 

αυτού του είδους μετατροπή στον εταιρικό τύπο της ΑΕ δεν ήταν δυνατή, τότε 

απαιτούταν η λύση τους και η θέση τους σε εκκαθάριση και στη συνέχεια η 

μεταβίβαση της περιουσίας τους στην ΑΕ με ειδική διαδοχή (Ρόκας, 2018). Έτσι, 

κατά το προϊσχύον νομοθετικό καθεστώς, φαίνεται να είχε ιδιαίτερη σημασία η 

λεγόμενη «αρχή του κλειστού αριθμού» των συγχωνεύσεων. Σύμφωνα με αυτήν μόνο 

οι γνήσιες συγχωνεύσεις μπορούσαν να πραγματοποιηθούν κατά το νόμο. Σε 

περίπτωση που δεν πληρούταν η αρχή του κλειστού αριθμού, τότε αναγκαστικά 

έπρεπε η συγχώνευση να λάβει τη μορφή καταχρηστικής. Έτσι, ο μηχανισμός των 

καταχρηστικών συγχωνεύσεων λειτούργησε ως εργαλείο «τεχνικής φύσης» μέσω του 

οποίου καθίστατο δυνατή η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων από μία εταιρία σε 

άλλη, με την εφαρμογή των διατάξεων του κοινού εταιρικού δικαίου για τη λύση, 

εκκαθάριση, διανομή, ίδρυση και εισφορά περιουσίας (Διακόπουλος, 2019).  

Με τις διατάξεις του νέου ν. 4601/2019, η αρχή του κλειστού αριθμού περιορίστηκε 

σημαντικά. Όπως προβλέπει το Άρθρου 2 παρ. 1 του νέου νόμου4, σε διαδικασία 

συγχώνευσης μπορούν να μετάσχουν σχεδόν όλες οι μορφές των εμπορικών εταιριών, 

έτσι ώστε πλέον, λίγες μορφές να είναι αυτές δεν καλύπτονται από το πεδίο 

εφαρμογής του νόμου. Αυτές, κατά τα οριζόμενα του νέου νόμου, είτε θα εμπίπτουν 

σε κάποιο άλλο ειδικό νομοθέτημα, είτε θα αντιμετωπιστούν ως καταχρηστικές 

συγχωνεύσεις (Διακόπουλος, 2019).  

 

3.3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

 

Τα βασικά νομοθετήματα που ρύθμιζαν τη διαδικασία συγχωνεύσεις εμπορικών 

εταιριών ήταν ο ν. 2190/20 που ρύθμιζε τη συγχώνευση ανωνύμων εταιριών στα 

άρθρα 68-80, όπως αναμορφώθηκε με τον ν. 4548/18, ο ν. 3190/55 τις ΕΠΕ, ο ν. 

4072/12 για τις ΙΚΕ. Πλέον, βασικό νομοθέτημα που ρυθμίζει τη διαδικασία 

συγχώνευσης είναι ο ν. 4601/19 που αναμόρφωσε το δίκαιο των εταιρικών 

                                                           
4 βλ. Άρθρο 2 ν. 4601/19 
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μετασχηματισμών5. Στα νομοθετήματα αυτά προστίθενται και ειδικά νομοθετήματα 

που προβλέπουν τη συγχώνευση ειδικών κατηγοριών εταιριών, όπως οι ν. 2515/1997 

για τις τραπεζικές ανώνυμες και το  ν.δ. 400/70 για τις ασφαλιστικές ανώνυμες. Στα 

παραπάνω, προστίθεται και ο ν. 3777/2009 για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Όλα 

τα παραπάνω, συνδυάζονται με μια πληθώρα φορολογικών και αναπτυξιακών νόμων 

όπως οι ν. 1297/72, 2166/93.  

 

3.4. Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ (4601/19) 

 

Ο νέος νόμος ήταν καινοτόμος στο βαθμό που εισήγαγε για πρώτη φορά ένα 

συστηματοποιημένο και ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για τους εταιρικούς 

μετασχηματισμούς6. Αποτέλεσε κομμάτι των λεγόμενων «μνημονιακών 

υποχρεώσεων» της χώρας που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της τέταρτης αξιολόγησης 

(Αυγητίδης, 2019) και έχει ευρωπαική προέλευση καθώς με αυτόν ενσωματώθηκε η 

Οδηγία 2017/11327. Πρωταρχικό σκοπό του νέου νόμου αποτέλεσε η ρύθμιση 

ζητημάτων που καθίσταντο προβληματικά κατά το προϊσχύον δίκαιο. Έτσι, συνεπής 

προς το σκοπό του, κατευθύνθηκε για πρώτη φορά προς τη νομοθετική ρύθμιση όλων 

των γνήσιων μετασχηματισμών και τη διευκόλυνση τους μέσω της ενιαίας 

αντιμετώπισης των διαδικαστικών τους προϋποθέσεων. Κατά το παλιό νομοθετικό 

πλαίσιο, κατά το οποίο ήταν εμφανής η απουσία μιας ενιαίας ρύθμισης των εταιρικών 

μετασχηματισμών, παρατηρούνταν συχνά φαινόμενα ανασφάλειας δικαίου, καθώς 

αμφισβητούνταν το σύννομο των καταχρηστικών, με σοβαρό αντίκτυπο στον 

επιχειρηματικό κόσμο που θιγόταν υπέρμετρα από την αβεβαιότητα του νόμου 

(Διακόπουλος, 2019). Ο νέος νόμος 4601/2019 αναμόρφωσε το δίκαιο, 

συστηματοποιώντας και κωδικοποιώντας το για πρώτη φορά σε ένα ενιαίο κείμενο, 

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτή η ανασφάλεια δικαίου και η αβεβαιότητα 

κυρίως με τον περιορισμό των αποκαλούμενων καταχρηστικών μετασχηματισμών 

(Σαββαίδου, 2019). Ο νέος νόμος έδωσε προβάδισμα στην αρχή της ελευθερίας των 

συμβάσεων έναντι αυτής του κλειστού αριθμού των μετασχηματισμών και έτσι 

                                                           
5 Ο ν. 4601/19 τέθηκε σε ισχύ τη 15.04.2019 

6 Ο όρος «μετασχηματισμός» πέρα από τις συγχωνεύσεις και τις εξαγορές περιλαμβάνει τόσο τις μετατροπές 

εταιριών όσο και τις διασπάσεις. 
7 Κύριο πρότυπο για το νέο θεσμικό πλαίσιο, που αποτελείται συνολικά από 157 άρθρα, αποτέλεσε το γερμανικό 

δίκαιο. 
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κατέστησε πλέον την πλειονότητα των συγχωνεύσεων γνήσιες (Παναγιώτου, 2019). 

Τέλος, οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ν. 3777/2009 δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Νόμου 4601/2019 (Νικηφορόπουλος, 2019). 

 

 

3.5. ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ 

 

Η μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ του ν. 4601/19 (όπως και του προγενέστερου 2190/20) 

με τα αναπτυξιακά νομοθετήματα ν. 2166/1993 και 1297/1972 είναι ότι σε αντίθεση 

με αυτά, ο πρώτος δεν παρέχει φοροαπαλλαγές στις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις 

(Κυριαζής, 2007, Καραγιάννης, 2012). Ανάμεσα στα σημαντικότερα φορολογικά 

κίνητρα που παρέχουν ο ν.1297/1972 και ο ν. 2166/1993, συγκαταλέγονται τα 

ακόλουθα (Ψαριανού, 2016. ΝΕΡΑ, 2016). Αρχικά, τα αφορολόγητα αποθεματικά 

που σχηματίζονταν κατά τον χρόνο της συγχώνευσης και μεταφέρονταν στην νέα 

εταιρία, δεν φορολογούνται κατά το χρόνο της συγχώνευσης εφόσον αυτά τηρούνται 

σε ειδικό λογαριασμό. Το ίδιο συμβαίνει και για την υπεραξία που προκύπτει κατά το 

διάστημα της συγχώνευσης, η οποία δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος. Ένα μέτρο 

που αφορά τη σύμβαση συγχώνευσης είναι ότι αυτή απαλλάσσεται από φόρους και 

τέλη, όπως το τέλος χαρτοσήμου ή τέλη υπέρ Δημοσίου, ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. 

Το σημαντικότερο ενδεχομένως φορολογικό πλεονέκτημα συνίσταται στην απαλλαγή 

των ακινήτων που μεταβιβάζονται ως συνέπεια της συγχώνευσης από το φόρο 

μεταβίβασης ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό χρησιμοποιείται για τις 

ανάγκες της απορροφώσας ή νέας εταιρίας. Τέλος, ο τρόπος υπολογισμού του φόρου 

συγκέντρωσης κεφαλαίου διαφοροποιείται δεδομένου ότι ο υπολογισμός γίνεται επί 

τη βάσει του υπόλοιπου κεφαλαίου, μετά την αφαίρεση του κεφαλαίου που 

εισφέρουν οι συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. 
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3.6. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ 

 

Συχνό φαινόμενο στην πράξη αποτέλεσε και αποτελεί η διενέργεια συγχώνευσης με 

τις κοινές διατάξεις του εταιρικού διακαίου8 σε συνδυασμό με κάποιο από τα 

φορολογικά νομοθετήματα έτσι ώστε να παρασχεθούν και οι απαλλαγές των νόμων 

αυτών με απώτερο σκοπό η συγχώνευση να είναι σχεδόν οικονομικά ανώδυνη 

(Λεοντάρης, 2008). Ωστόσο, παρόλο που η ανάμειξη του φορολογικού με το εταιρικό 

δίκαιο είναι καταρχήν δικαιοπολιτικά θεμιτή και αναπόφευκτη, η σχέση αυτή 

παρουσιάζεται συχνά ως προβληματική, εντείνοντας την ανασφάλεια δικαίου, καθώς 

ο φορολογικός νομοθέτης προβαίνει σε αντικρουόμενες ρυθμίσεις με αυτές της 

εταιρικής νομοθεσίας. Για παράδειγμα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 

2166/19939 προβλέπεται ότι ως προς τη διαδικασία επιτρέπεται η απλή λογιστική 

ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των εμπλεκόμενων 

επιχειρήσεων, παρεκκλίνοντας έτσι από πρόσθετες εγγυήσεις που προβλέπει το 

εταιρικό δίκαιο. Η παρέκκλιση συνίσταται στο ότι κατά τον φορολογικό νομοθέτη 

δεν απαιτείται εκτίμηση της εταιρικής περιουσίας από την επιτροπή 

Εμπειρογνωμόνων του Άρθρου 9 ν. 2190/1920, αλλά αρκεί λογιστική ενοποίηση των 

περιουσιακών στοιχείων που διενεργείται είτε από την αρμόδια εφορία στο πλαίσιο 

φορολογικού ελέγχου κατ’ αίτηση των επιχειρήσεων είτε από ορκωτό ελεγκτή 

(Περάκης, 2001).  

Τέτοιου είδους προβλήματα συμβατότητας ήταν γνωστά στο νομοθέτη, κάτι που 

αποτυπώνεται και στην αιτιολογική έκθεση του ν. 4601/2019. Έτσι, ο νέος νόμος 

κλήθηκε να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, και τα προβλήματα αυτά (Αλεξανδρίδου, 

2019). Προς αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού το άρθρο 4 του νέου νόμου10 

θέτει σαφή όρια στη σχέση μεταξύ εταιρικού και φορολογικού δικαίου προβλέποντας 

ότι «η φορολογική νομοθεσία περιορίζεται πλέον αποκλειστικά και μόνο στην 

πρόβλεψη και παροχή φορολογικών κινήτρων και δεν μπορεί να παρεμβαίνει στην 

εταιρική νομοθεσία προβλέποντας νέες μορφές μετασχηματισμών ή θεσπίζοντας 

παρεκκλίσεις από την εταιρική διαδικασία συγχώνευσης». Έτσι πλέον, οι 

φορολογικοί νόμοι θα πρέπει να ερμηνεύονται υπό το πρίσμα του άρθρου 4 του νέου 

νόμου, που δίνει προβάδισμα στις διατάξεις του εταιρικού δικαίου έναντι αυτών του 

                                                           
8 ν. 2190/20 και 4601/19 
9 βλ. Άρθρο 2 ν. 2166/93 
10 βλ. Άρθρο 4 ν. 4601/19 
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φορολογικού. Συνεπώς, το ζήτημα που αναφέρθηκε παραπάνω και συγκεκριμένα η 

απλή λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των 

εμπλεκόμενων επιχειρήσεων που προβλέπει ο ν. 2166/1993 θα μπορεί να 

πραγματοποιηθεί μόνο σε μία περίπτωση που τελεί σε αρμονία με το ν. 4601/19 και 

συγκεκριμένα όταν όλοι οι εταίροι συμφώνησαν να μην εξεταστεί το σχέδιο 

σύμβασης συγχώνευσης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα και να μη συνταχθεί 

έκθεση (Σαββαίδου, 2019). Στην πράξη11επομένως, ο νέος νόμος επιτρέπει στη 

φορολογική νομοθεσία να περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή ευεργετημάτων 

και κινήτρων (Αυγητίδης, 2019). Στο μέτρο που εισχωρεί στα χωράφια του εταιρικού 

δικαίου προβλέποντας αποκλίσεις και ειδικές ρυθμίσεις ως προς τη διαδικασία και τις 

προϋποθέσεις της συγχώνευσης, αυτές θα παραμερίζονται και θα τυγχάνουν 

εφαρμογής οι διατάξεις του νόμου 4601/2019. Είναι αυτονόητο, ότι για την εφαρμογή 

των φοροελαφρύνσεων των φορολογικών νόμων σε συνδυασμό με το ν. 4601/2019 

θα πρέπει να συντρέχουν και κάποιες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στα 

νομοθετήματα αυτά, στο μέτρο που είναι συμβατές με το εμπορικό δίκαιο με την 

έννοια ότι δεν καταλύουν τις εγγυήσεις που αυτό προβλέπει. Έτσι για παράδειγμα, θα 

πρέπει να συντρέχει η πρόβλεψη για το ελάχιστο ύψος κεφαλαίου για να εφαρμοστεί 

ο ν. 2166/1993.   

Προς όφελος της ασφάλειας δικαίου και της προώθησης των επενδύσεων και 

γενικότερα της ανάπτυξης στη χώρα, θα ήταν αναγκαία κάποια νομοθετική 

πρωτοβουλία «που θα επανεκτιμά το καθεστώς παροχής φορολογικών κινήτρων και 

θα το εξορθολογήσει και θα το εναρμονίζει με το σύστημα του νέου νόμου» 

(Σαββαίδου, 2019). 

 

 

3.7. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Η συγχώνευση είναι προφανές ότι οδηγεί σε μεγέθυνση των επιχειρήσεων και έτσι 

μία αλόγιστη μεγέθυνση ελλοχεύει κινδύνους για τον υγιή ανταγωνισμό στην αγορά 

καθώς μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων και ολιγοπωλίων. Για το 

λόγο αυτό ο ν. 3959/2011 για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού, απαιτεί 

                                                           
11 βλ. Εγκύκλιο ΑΑΔΕ 2048/2019 Κοινοποίηση διατάξεων ν. 4601/19 «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και 

εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου» 
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υπό ορισμένες προϋποθέσεις, όταν εμφανίζεται ένας τέτοιος κίνδυνος ως πιθανός, τη 

γνωστοποίηση τους στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία, ελέγχει τις ενδεχόμενες 

συνέπειες που μπορεί να έχει η συγχώνευση στην αγορά και στην περίπτωση που 

διαπιστώσει συντρέχει σοβαρός κίνδυνος κατάλυσης του ελεύθερου ανταγωνισμού 

δεν τις εγκρίνει. Η Επιτροπή προβαίνει σε έλεγχο της εταιρίας που προέκυψε από τη 

συγχώνευση και συγκεκριμένα εστιάζει στο εάν έχει αποκτήσει καταχρηστική 

εκμετάλλευση της δεσπόζουσας θέσης της στην αγορά, την οποία και απαγορεύει. 

Αντίστοιχες ρυθμίσεις υπάρχουν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έτσι ώστε να 

διασφαλίζεται και η λειτουργία του ελεύθερου ανταγωνισμού και στην ευρωπαϊκό 

αγορά στα άρθρα 101 επόμενα της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ (Αλεξανδρίδου, 

2012).  

Υποχρέωση γνωστοποίησης κατά το άρθρο 4β του ν. 703/1997 συντρέχει: α) όταν με 

τη συγκέντρωση αποκτάται ή αυξάνεται μερίδιο αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών, που 

αφορά η συγκέντρωση, που αντιπροσωπεύει στην εθνική αγορά ή σε σημαντικό 

βαθμό, σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών, τμήμα της, 

τουλάχιστον 35% του συνολικού κύκλου εργασιών ή β) όταν ο συνολικός κύκλος 

εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται 

στην εθνική αγορά τουλάχιστον σε 150.000.000 Ευρώ και δύο τουλάχιστον από τις 

συμμετέχουσες πραγματοποιούν κάθε μία χωριστά συνολικό κύκλο εργασιών άνω 

των 15.000.000 Ευρώ. Στην περίπτωση που μία επιχείρηση παραλείψει υπαίτια (δηλ. 

είτε εκ δόλου, είτε εξ’ αμελείας) την υποχρέωσης γνωστοποίησης της συγχώνευσης 

στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η Επιτροπή δύναται να της επιβάλλει υπέρογκα 

πρόστιμα, ενώ επιπροσθέτως δύναται να διατάξει και το διαχωρισμό των 

επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγχώνευση ή  των περιουσιακών στοιχείων ή  

και λοιπά μέτρα για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού στην αγορά 

(Περάκης, 2001). 

Πέρα από το φορολογικό και το δίκαιο ανταγωνισμού παρατηρείται έντονη σχέση και 

με άλλους τομείς όπως αυτούς του δικαίου της κεφαλαιαγοράς εάν μιλάμε για 

εισηγμένες εταιρίες και του εργατικού δικαίου. Οι παραπάνω κλάδοι ασχολούνται με 

την προστασία των αγαθών που αυτοί προστατεύουν, τα οποία κινδυνεύουν να 

καταλυθούν μέσω μεθοδεύσεων από πλευράς των εταιριών που συμμετέχουν στη 

συγχώνευση (Αυγητίδης, 2019).  
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3.8. ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Με βάση το νομικό πλαίσιο πραγματοποίησης της συγχώνευσης, δηλαδή τον τρόπο 

διενέργεια της, η συγχώνευση διακρίνεται σε συγχώνευση με Απορρόφηση, σε 

συγχώνευση με Σύσταση νέας εταιρίας και Εξαγορά. Υπάρχει διχογνωμία σχετικά με 

το εάν υπάρχουν δύο ή τρεις τρόποι διενέργειας της συγχώνευσης και συγκεκριμένα, 

εάν η εξαγορά αποτελεί αυτοτελή τρόπο συγχώνευσης. Σύμφωνα με την μάλλον 

κρατούσα άποψη, που συνάγεται και από τη γραμματική ερμηνεία του νόμου, 

προβλέπονται δύο τρόποι συγχώνευσης, δηλαδή με απορρόφηση και με σύσταση 

νέας εταιρίας, ενώ η εξαγορά αποτελεί μορφή απορρόφησης για την οποία 

εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την απορρόφηση και έτσι εξομοιώνεται με 

τη συγχώνευση με απορρόφηση. Η ίδια άποψη αποτυπώνεται και από τον ίδιο το 

νόμο στο Άρθρο 612 όπου αναφέρεται ρητά ότι η συγχώνευση πραγματοποιείται με 

απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρίας. Ειδικές μορφές, αποτελούν και η 

απορρόφηση εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της 

απορροφούμενης και η συγχώνευση με συμμετοχή εταιρίας εισηγμένης στο 

Χρηματιστήριο. 

Με τη συγχώνευση με απορρόφηση13, μία ή περισσότερες εταιρίες που 

αποκαλούνται «απορροφούμενες», λύνονται και χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 

μεταβιβάζουν το σύνολο της περιουσίας τους, δηλαδή το ενεργητικό και το παθητικό 

τους, σε μία άλλη εταιρία που ήδη υπάρχει, την αποκαλούμενη «απορροφούσα». Οι 

μέτοχοι των απορροφούμενων εταιριών, λαμβάνουν πλέον την ιδιότητα των μετόχων 

της απορροφούσας. Η μετοχική αυτή ιδιότητα αποκτάται μέσω της παροχή σε αυτούς 

μετοχών της απορροφούσας εταιρίας (Ρόκας, 2018, Αλεξανδρίδου 2012). Η 

απορροφούσα εταιρία, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, προβαίνει συνήθως σε αύξηση 

του μετοχικού της κεφαλαίου και στη συνέχεια εκδίδει νέες μετοχές που αποδίδει 

στους μετόχους των απορροφούμενων εταιριών, όπως ορίζει η λεγόμενη «σχέση 

ανταλλαγής» των παλαιών μετοχών με νέες που προσδιορίζεται στη σύμβαση 

συγχώνευσης. Ενδεχομένως, πέρα από τις μετοχές μετοχών, να λάβουν οι μέτοχοι 

των απορροφούμενων εταιριών ένα αναγκαίο χρηματικό ποσό σε μετρητά «προς 

συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται» (Ψυχομάνης, 2018).  

                                                           
12 βλ. Άρθρο 6 παρ.1 ν. 4601/19 
13 βλ. Άρθρο 6 παρ. 2 ν. 4601/19 
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Με τη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας14, όλες οι συγχωνευόμενες εταιρίες 

που προηγουμένως υφίσταντο ανεξάρτητα και αυτοτελώς (και καλούνται όλες 

απορροφούσες), συνενώνονται και ιδρύουν παράλληλα μία νέα εταιρία, η οποία 

αποτελείται από το σύνολο των περιουσιών και από το σύνολο των μετόχων τους. 

Κάθε συγχωνευόμενη εταιρία μεταβιβάζει την περιουσία της ως σύνολο στη νέα 

εταιρία και ως αντάλλαγμα για τους μετόχους των εταιριών αυτών που λύνονται, 

παρέχονται μετοχές της νέας εταιρίας. Για την όλη διαδικασία της συγχώνευσης με 

σύσταση νέας εταιρίας, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις της συγχώνευσης με 

απορρόφηση (Ρόκας, 2018), συνδυαστικά με τις διατάξεις περί ελαττωματικής 

ίδρυσης εταιρίας15. Ενδεχομένως, όπως και στην περίπτωση της απορρόφησης, πέρα 

από μετοχές, να αποδίδεται στους μετόχους των απορροφούμενων εταιριών και 

χρηματικό ποσό σε μετρητά «προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται». 

Στην συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας πρέπει να τηρηθούν και ορισμένες 

επιπλέον προϋποθέσεις σε σχέση με την κλασική περίπτωση της συγχώνευσης με 

απορρόφηση και συγκεκριμένα όλες οι αναγκαίες διατυπώσεις για την ίδρυση νέας 

εταιρίας, το καταστατικό της οποίας, πρέπει να κωδικοποιηθεί (Ψυχομάνης, 2018), 

κάτι το οποίο αποτελεί και τη σπουδαιότερη διαφορά σε σχέση με τη συγχώνευση με 

απορρόφηση (Περάκης, 2001). 

Ειδική και απλοποιημένη μορφή συγχώνευσης με απορρόφηση αποτελεί η 

απορρόφηση εταιρίας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της, δηλαδή 

μεταξύ εταιριών που έχουν μία σχέση μητρικής προς θυγατρική16 (Περάκης, 2001). 

Προβλέπεται στην περίπτωση αυτή μία σχετικά απλοποιημένη διαδικασία, κάτι που 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η απορροφούμενη εταιρία έχει μόνο έναν μέτοχο, ο 

οποίος είναι η απορροφώσα εταιρία. Συνεπώς, ορισμένες εγγυήσεις που έχουν ταχθεί 

για την προστασία των μετόχων, δεν βρίσκουν λόγο ύπαρξης. Έτσι, δεν απαιτείται η 

εφαρμογή ιδιαίτερων εγγυήσεων και διατυπώσεων καθώς δεν προκύπτει ανάγκη 

προστασίας των λεγόμενων μετόχων της μειοψηφίας. Στην περίπτωση αυτή επίσης, 

δεν πραγματοποιείται έκδοση νέων μετοχών ούτε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

Με τη συγκεκριμένη διαδικασία, η περιουσία της απορροφούμενης εταιρίας 

μεταβιβάζεται ως σύνολο στην απορροφούσα, ενώ οι μετοχές της απορροφούμενης 

που κατείχε προηγουμένως η απορροφούσα ακυρώνονται. Αυτό οφείλεται στο 

                                                           
14 βλ. Άρθρο 6 παρ. 4 ν. 4601/19 
15 βλ. Άρθρο 22 ν. 4601/19 
16 βλ. Άρθρο 35 ν. 4601/19 
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γεγονός ότι  πλέον οι μετοχές αυτές δεν έχουν λόγο ύπαρξης καθώς δεν 

ενσωματώνουν κάποια ενεργή μετοχική σχέση. Συνεπώς, είναι λογικό ότι δεν νοείται 

στην περίπτωση αυτή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας. Από 

λογιστικής απόψεως, οι μετοχές αυτές που καταργούνται και ακυρώνονται παύουν να  

αναγράφονται και στο ενεργητικό του ισολογισμού της απορροφούσας. Έτσι, 

δεδομένου ότι δεν εισφέρονται μετοχές, εισφέρονται στην απορροφούσα τα 

περιουσιακά στοιχεία της απορροφώμενης που μεταβιβάζονται στην απορροφούσα. 

Σε σχέση με την βασική διαδικασία που ρυθμίζει τη συγχώνευση με απορρόφηση, η 

απλοποιημένη διαδικασία που ρυθμίζει τη συγχώνευση μητρικής με θυγατρική δεν 

απαιτεί ορισμένα στοιχεία της βασικής διαδικασίας, όπως τον καθορισμό στο σχέδιο 

σύμβασης συγχώνευσης της σχέσης ανταλλαγής μετοχών, έκθεση ΔΣ,  έκθεση των 

Εμπειρογνωμόνων. Επίσης, είναι δυνατή και η συγχώνευση με απορρόφηση ΑΕ από 

άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της ακόμα και αν η τελευταία έχει αρνητική 

καθαρή θέση. Στην περίπτωση αυτή η ζημιά θα απεικονιστεί σε ειδικό λογαριασμό 

ως «ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΟ»17 

Η εξαγορά18 μιας ή περισσότερων ανωνύμων εταιριών από άλλη εξομοιώνεται με τη 

συγχώνευση με απορρόφηση βάσει του άρθρου 37 του ν. 4601/19, ωστόσο στην 

πράξη αποτελεί συνηθέστερη και ευχερέστερη μορφή. Με τη διαδικασία της 

εξαγοράς μεταβιβάζεται η περιουσία μιας ή περισσότερων εταιριών που 

αποκαλούνται «εξαγοραζόμενες», σε άλλη που αποκαλείται «εξαγοράζουσα», μετά 

από λύση των τελευταίων και χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση. Οι μέτοχοι των 

εξαγοραζόμενων, σε αντίθεση με την περίπτωση της απορρόφησης, δεν θα 

συμμετέχουν στην εξαγοράζουσα, λόγω του ότι, αντί να χορηγηθούν σε αυτούς νέες 

μετοχές, καταβάλλονται σε αυτούς μετρητά. Ενδεχομένως, μπορεί να συνδυάζονται 

και με μετοχές. Σύμφωνα με το νόμο, λογίζεται ως εξαγορά και αυτή η διαδικασία 

κατά την οποία μία εταιρία πέρα από χρηματικό αντάλλαγμα παρέχει και μετοχές, 

υπό την προϋπόθεση όμως ότι το παρεχόμενο χρηματικό αντίτιμο καλύπτει άνω του 

10% της αξίας των μετοχών διότι διαφορετικά θα γινόταν λόγος για συγχώνευση και 

όχι για εξαγορά (Παμπούκης, 1991). Με την εξαγορά, το ενεργητικό της 

εξαγοράζουσας εταιρίας δεν αυξάνεται, αφού τα μετρητά που καταβάλλονται 

αντιστοιχούν στην αξία της καθαρής περιουσίας της εξαγοραζόμενης εταιρίας, ενώ οι 

                                                           
17 βλ. Εγκύκλιο Κ2-2175/21-04/1989 Υπουργείου Εμπορίου 
18 βλ. Άρθρο 37 ν. 4601/19 
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μέτοχοι της τελευταίας δεν καθίστανται μέτοχοι της πρώτης. Η εξαγοράζουσα 

εταιρία, μετά την εξαγορά, θα εμφανίσει στις καταστάσεις της τα στοιχεία του 

ενεργητικού και του παθητικού της εξαγοραζόμενης τα οποία της μεταβιβάσθηκαν 

αυτούσια λόγω της εξαγοράς. (Λεοντάρης, 2008). Επίσης, δεν πραγματοποιείται 

αύξηση κεφαλαίου (Περάκης, 2001). Αυτή αποτελεί και η «ειδοποιός διαφορά» σε 

σχέση με τη συγχώνευση με απορρόφηση και τη συγχώνευση με τη σύσταση νέας 

εταιρίας. Έτσι κατά κανόνα στην εξαγορά δεν προσδιορίζεται κάποια σχέση 

ανταλλαγής μετοχών στο σχέδιο σύμβασης εξαγοράς, ωστόσο είναι και πάλι 

αναγκαία η εκτίμηση της αξίας της περιουσίας της εξαγοραζόμενης ώστε να 

εξακριβωθεί το εύλογο και το δίκαιο του τιμήματος εξαγοράς19. Κατά μία άποψη, 

όπως ακριβώς και στη σχέση ανταλλαγής μετοχών στα πλαίσια της συγχώνευσης, 

έτσι και στην εξαγορά, για την εξεύρεση του δίκαιου τιμήματος, πέρα από την 

αποτίμηση της εταιρικής περιουσίας πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι προοπτικές 

επίτευξης εσόδων (Ρόκας, 2019).  Έτσι, γίνεται αντιληπτό ότι στην εξαγορά του 

άρθρου 37 καλείται σε εφαρμογή η διαδικασία της συγχώνευσης χωρίς ιδιαίτερες 

αποκλίσεις και συγκεκριμένα πρέπει να λάβουν χώρα τα παρακάτω, δηλαδή, η 

κατάρτιση Σχεδίου Σύμβασης Εξαγοράς, η Εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων από 

Εμπειρογνώμονες για δίκαιο και εύλογο αντιτίμου, η Έγκριση συμβάσεως εξαγοράς 

από τις ΓΣ, η Συμβολαιογραφική σύμβαση εξαγοράς, η Έγκριση από την αρμόδια 

διοικητική αρχή κ.α. (Λεοντάρης, 2008). Αναλογικά, επέρχονται και τα ίδια 

αποτελέσματα με την συγχώνευση. Η εξαγορά υποστηρίζεται ότι δύναται να 

αποτελέσει συμφέρουσα κίνηση και για τους μετόχους της εξαγοραζόμενης εταιρίας, 

καθώς συνήθως συντελείται με ευνοϊκότερους όρους  για τους μετόχους της από 

αυτούς που θα επέρχονταν σε περίπτωση λύσης και εκκαθάρισης της εταιρίας 

(Κιάντου-Παμπούκη, 1963).  

Βασική διάκριση στο πεδίο των εξαγορών αποτελεί το λεγόμενο asset deal ή 

εμπράγματη εξαγορά, δηλαδή η αγορά ορισμένων ή όλων των περιουσιακών 

στοιχείων της εξαγοραζόμενης εταιρίας και το λεγόμενο share deal δηλαδή η αγορά 

μετοχών (Ρόκας, 2019). Ομοιότητα μεταξύ των δύο αυτών ειδών εξαγορών είναι ότι 

και στις δύο περιπτώσεις οι μέτοχοι της εξαγοραζόμενης «αποξενώνονται από το 

μετοχικό τους δικαίωμα». Στην περίπτωση της αγοράς μετοχών (share deal) η εταιρία 

της οποίας οι μετοχές άλλαξαν κύριο συνεχίζει να υπάρχει και να λειτουργεί, 

                                                           
19 βλ.  Εγκύκλιο Κ3/2371/18.3.1988 Υπουργείου Εμπορίου 
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(Λεοντάρης, 2008) ωστόσο με διαφορετική «δομή». Συνήθης σκοπός της διαδικασίας 

αυτής είναι η μεταβολή του ελέγχου της επιχείρησης και έτσι με την εξαγορά ο 

έλεγχος της εξαγοραζόμενης επιχείρησης περνάει στα χέρια της εξαγοράζουσας 

εταιρίας.  

Άλλη διάκριση στο πεδίο των εξαγορών αποτελεί αυτή σε φιλικές και εχθρικές. Η 

φιλική εξαγορά, πραγματοποιείται όταν οι εταιρίες που πρόκειται να εμπλακούν στην 

εξαγορά, έπειτα από διαπραγματεύσεις, έρχονται σε συμφωνία με τη διοίκηση της 

εξαγοραζόμενης σχετικά με τους όρους και το αντίτιμο εξαγοράς. Η δεύτερη 

διαδικασία η οποία χαρακτηρίζεται εχθρική καθώς βαίνει αντίθετα από τη βούληση 

της διοίκησης της εταιρίας, αποτελεί διαδικασία δημόσιας προσφοράς και εκκινεί με 

δημόσια δήλωση κάποιου φυσικού ή νομικού προσώπου στους μετόχους της υπό 

αγοράς εταιρίας ότι προτίθεται να αγοράσει τις μετοχές τους σε τιμή μεγαλύτερη 

εκείνης του χρηματιστηρίου (Σακέλλης, 1991). Ο θεσμός των δημόσιων προτάσεων 

αγοράς κινητών αξιών (takeover bids) εντάσσεται στο δίκαιο της κεφαλαιαγοράς και 

εφαρμόζεται μόνο για τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο εταιρίες (Ρόκας, 2019).  

Οι τρόποι πραγμάτωσης είναι σαφές ότι μπορούν κατά μία έννοια να «συμπλέουν» 

(Κιάντου-Παμπούκη, 1963) δεδομένου ότι σε μία συγχώνευση με σύσταση νέας, οι 

τροποποιήσεις καταστατικού να είναι τόσο λίγες σε σχέση με το καταστατικό της 

μίας από τις συγχωνευόμενες ώστε στην πράξη να μοιάζει περισσότερο με 

απορρόφηση. Φυσικά μπορεί να παρουσιαστεί και το αντίστροφο φαινόμενο υπό την 

έννοια ότι μια συγχώνευση με απορρόφηση μπορεί να συνοδεύεται από τόσες πολλές 

αλλαγές στο καταστατικό της απορροφούσας εταιρίας, ώστε στην πράξη να ομοιάζει 

με «νέα» εταιρία. Ευνόητο είναι όπως αναφέρθηκε παραπάνω ότι και η εξαγορά 

μπορεί να συνδυαστεί με τους υπόλοιπους τρόπους πραγμάτωσης στο βαθμό που 

πέρα από τις μετοχές καταβάλλονται και μετρητά. 

Τέλος, ειδική περίπτωση που συνοδεύεται από πρόσθετες διατυπώσεις αποτελεί η 

συγχώνευση όταν απορροφούμενη, απορροφώσα ή νέα εταιρία είναι εισηγμένη στο 

Χρηματιστήριο. Στις εισηγμένες, η απόφαση ΔΣ για έναρξη διαδικασιών 

συγχώνευσης, το ΣΣΣ, η απόφαση έγκρισης του ΣΣΣ και η απόφαση για αύξηση 

κεφαλαίου και τροποποίηση καταστατικού, γνωστοποιούνται υποχρεωτικά στο 

Χρηματιστήριο και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επίσης, απαιτείται σύμφωνα με 

τον Κανονισμό ΧΑΑ αποτίμηση περιουσίας και των δύο εταιριών, με βάση 
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τουλάχιστον δύο διαφορετικές μεθόδους αποτίμησης. 20 Στις εισηγμένες εταιρίες που 

έχουν σχέση μητρικής προς θυγατρική είναι συνήθης η διαδικασία κατά την οποία 

αρχικά γίνεται η εξαγορά ενός πλειοψηφικού πακέτου μετοχών μέσω δημόσιας 

προσφοράς και στη συνέχεια η μητρική πλέον εταιρία προκαλεί τη συγχώνευση με 

απορρόφηση. Η περίπτωση αυτή παρουσιάζει νομικές δυσχέρειες δεδομένου ότι δεν 

μπορεί να γίνει λόγος για διαπραγμάτευση της σχέσης ανταλλαγής στο βαθμό που η 

μητρική εταιρία έχει συμφέρον να καθορίσει την αξία της θυγατρικής όσο δυνατόν 

χαμηλότερα (Πολίτης, 2009). 

Η επιλογή της διαδικασίας και του τρόπου πραγμάτωσης της συγχώνευσης υπόκειται 

φυσικά στη διακριτική ευχέρεια των εταιριών και αποτελεί προϊόν διαπραγμάτευσης 

που αξιολογείται με όρους επιχειρηματικής σκοπιμότητας. Ωστόσο, ανάλογα με τα 

χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης, θα μπορούσε να ανιχνεύσει κανείς ορισμένες 

ενδείξεις που ανάλογα με τις περιστάσεις φαίνεται να κατευθύνουν τις επιχειρήσεις 

ως προς την επιλογή του πιο συμφέροντος τρόπου πραγμάτωσης της συγχώνευσης 

(Κιάντου-Παμπούκη, 1963). Έτσι, γίνεται κατανοητό ότι στην περίπτωση που δύο ή 

περισσότερες εταιρίες χαίρουν σχετικά παρόμοιας δυναμικότητας και φήμης στην 

αγορά, τότε συνήθως προτιμάται η συγχώνευση με τη σύσταση νέας εταιρίας αφού 

ακόμα και για λόγους γοήτρου καμία από αυτές δεν θα ήθελε να απορροφηθεί. Κατά 

ανάλογο σκεπτικό, όταν μία εταιρία εμφανίζει σημαντική οικονομική ανωτερότητα 

από άλλη, τότε προτιμάται η συγχώνευση με απορρόφηση. Συναφώς, όταν μία 

εταιρία κατέχει ήδη μέρος ή το σύνολο της περιουσίας άλλης προκρίνεται η μέθοδος 

της απορρόφησης. Η εξαγορά από την άλλη, προτιμάται όταν μία επιχείρηση που από 

τη μία έχει μεγαλύτερη δυναμικότητα από άλλη,  δεν επιθυμεί ως «συνεταίρους» τους 

μετόχους άλλης εταιρίας.  

 

3.9. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

 

Κατά μία άποψη, η κύρια και σημαντικότερη συνέπεια που παρατηρείται στην 

απορροφούσα εταιρία από τη συγχώνευση είναι η αύξηση του κεφαλαίου της 

(Δούβλης, 1986), προκειμένου να καταστεί δυνατή η έκδοση και απόδοση των 

                                                           
20 βλ. Άρθρο 4.1.3.13.2 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών 
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μετοχών που δίνονται ως αντάλλαγμα στους μετόχους των απορροφούμενων 

εταιριών. Η περιουσία των εταιριών που απορροφούνται, έχει το ρόλο της εισφοράς 

σε είδος προς την απορροφούσα (Ρόκας, 2018). Είναι γεγονός, ότι από τη γραμματική 

ερμηνεία του νόμου προκύπτει πως δεν προβλέπεται ρητά η αύξηση κεφαλαίου της 

απορροφώσας εταιρίας ως αναγκαίος όρος για τη διενέργεια της συγχώνευσης, 

ωστόσο η αύξηση αποτελεί αναγκαίο όρο για την έκδοση νέων μετοχών. Η αύξηση 

κεφαλαίου δεν απαιτείται μόνο σε ελάχιστες περιπτώσεις.  Συγκεκριμένα, όταν η 

απορροφώσα διαθέτει ήδη κάποιον αριθμό μετοχών παλαιάς έκδοσης, τις οποίες 

μπορεί να δώσει στους μετόχους της απορροφώμενης, τότε η αύξηση δεν αποτελεί 

αναγκαία συνέπεια της συγχώνευσης. Η επιλογή αυτή της χρήση των ίδιων μετοχών, 

ως υποκατάστατο της αύξησης κεφαλαίου, ανήκει στη διακριτική ευχέρεια της 

εταιρίας, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Πρέπει επίσης 

να αναφερθεί ότι το μέγεθος της αύξησης δεν είναι καθοριστικό για τον καθορισμό 

της σχέσης ανταλλαγής (Περάκης, 2010). 

Επιπλέον, εξαίρεση από την υποχρέωση αύξησης κεφαλαίου αποτελεί και η 

περίπτωση που η απορροφώσα εταιρία κατέχει το 100% του κεφαλαίου της 

απορροφώμενης, άρα έχουν μία σχέση μητρικής προς θυγατρική, καθώς και η 

περίπτωση της εξαγοράς. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις, η αύξηση δεν καθίσταται 

λογικά νοητή, δεδομένου ότι δεν δημιουργούνται νέες μετοχικές σχέσεις από τη 

στιγμή που στην πρώτη περίπτωση δεν υπάρχει άλλος μέτοχος πέρα από αυτόν της 

μητρικής - απορροφώσας που κατέχει το 100% των μετοχών της απορροφούμενης, 

ενώ στη δεύτερη η μετοχική σχέση καταλύεται εκ του νόμου ως συνέπεια της 

εξαγοράς (Περάκης, 2001). Το συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει κάποιος εκ των 

ανωτέρω είναι, ότι η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας εταιρίας 

αποτελεί προϋπόθεση της συγχώνευσης όταν με σύμφωνα με τη σχέση ανταλλαγής 

που καθορίζεται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης γεννώνται νέα μετοχικά 

δικαιώματα στο όνομα των μετόχων της απορροφώμενης εταιρίας (Περάκης, 2001). 

Στην περίπτωση αυτή τα εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία της απορροφούμενης 

«προσθέτουν αξία» στην περιουσία της απορροφώσας.  

Γίνεται δεκτό ότι η απόφαση της ΓΣ για την έγκριση της συγχώνευσης καλύπτει και 

την αύξηση του κεφαλαίου και συνεπώς δεν απαιτείται χωριστή απόφαση για την 

αύξηση κεφαλαίου. Ωστόσο σκόπιμο θα ήταν σε κάθε περίπτωση να καθίσταται 

σαφές στους μετόχους ότι θα ακολουθήσει και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ως 
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συνέπεια της συγχώνευσης, προκειμένου αυτοί να είναι πλήρως ενημερωμένοι 

(Περάκης, 2001).  

Ως προς τη διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου εφαρμόζονται οι ανάλογες 

διατάξεις του εταιρικού δικαίου21. Όταν η συγχώνευση πραγματοποιείται με βάση τις 

γενικές διατάξεις το κεφάλαιο της απορροφώσας πρέπει να είναι τουλάχιστον 25.000 

ευρώ σύμφωνα με άρθρο 15 παρ. 2 ν. 4548/18. Όταν όμως τυγχάνουν εφαρμογής οι 

φορολογικοί νόμοι, τότε το κεφάλαιο της απορροφούσας πρέπει να ανέρχεται κατ’ 

ελάχιστον σε 300.000 ευρώ, καθώς αυτοί αποβλέπουν στη δημιουργία μεγάλων 

οικονομικών μονάδων (Παναγιώτου, 2019). Ο νέος νόμος 4548/18 που αναμόρφωσε 

το δίκαιο των ανωνύμων εταιριών, προβλέπει τόσο τη λεγόμενη τακτική όσο και την 

λεγόμενη έκτακτη αύξηση κεφαλαίου, κάτι που δρα ευνοϊκά για τη διαδικασία 

αύξησης κεφαλαίου (Περάκης, 2018).  

Επιπρόσθετα, είναι σαφές τίθεται νομοθετικά ανώτατο όριο στην ονομαστική αξία 

των νέων μετοχών που εκδίδει η απορροφώσα εταιρία και ως τέτοιο ορίζεται η 

καθαρή θέση της περιουσίας της απορροφούμενης εταιρίας, όπως αυτή 

προσδιορίστηκε από τους Εμπειρογνώμονες. Ωστόσο, σε αντίθεση με την περίπτωση 

του ανωτάτου ορίου, ο νόμος δεν επιβάλλει κάποιο κατώτατο όριο και επομένως αυτό 

μπορεί να προσδιοριστεί ελεύθερα σε ποσό μικρότερο του ανωτάτου ορίου που 

αναφέρθηκε. Από τα παραπάνω (Σακέλλης, 1991) συνάγεται το συμπέρασμα ότι «ο 

νόμος επιτρέπει την έκδοση των νέων μετοχών υπέρ το άρτιο και απαγορεύει την 

έκδοση μετοχών υπό το άρτιο». Εξάλλου, σκοπός αυτών των νομοθετικών 

προβλέψεων είναι η προστασία των συμφερόντων των πιστωτών της απορροφούσας 

εταιρίας και της «αλήθειας του κεφαλαίου της» (Σακέλλης, 1991). Με τη 

συγχώνευση, ως συνέπεια της συνένωσης των περιουσιών των εμπλεκόμενων 

εταιριών, η εταιρία που θα προκύψει, είναι ευνόητο ότι θα έχει κεφάλαιο ίσο με το 

άθροισμα των κεφαλαίων των συγχωνευόμενων εταιριών (Κιάντου-Παμπούκη,1963). 

Οι μετοχές που εκδίδονται λόγω της αύξησης του κεφαλαίου ως συνέπεια της 

απορρόφησης προορίζονται αποκλειστικά για τους μετόχους της απορροφούμενης 

εταιρίας και συνεπώς δεν παρέχεται δικαίωμα προτίμησης για τους παλαιούς 

μετόχους της απορροφούσας, όπως αυτοί έχουν σε κάθε άλλη αύξηση κεφαλαίου και 

ούτε μπορούν αυτοί να συμμετάσχουν στην αύξηση (Σακέλλης, 1991). Ο τρόπος με 

τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η κάλυψη των νέων μετοχών πρέπει να προβλέπεται 

                                                           
21 βλ. ν. 4548/18 



 35 

από τη σύμβαση συγχώνευσης. Το ίδιο ισχύει και για  την καταβολή του νέου 

κεφαλαίου. Η τμηματική καταβολή των εισφορών σε είδος, όπως γίνεται στην 

περίπτωση της συγχώνευσης, απαγορεύεται (Σακέλλης, 1991).  

Διαφορετική είναι η περίπτωση της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου ως συνέπεια της 

συγχώνευσης. Η μείωση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί όταν η απορροφώμενη 

εταιρία παρουσιάζει παθητικό. Η μείωση του κεφαλαίου, σε αντίθεση με την αύξηση, 

θα πρέπει να αποτελεί και ειδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη της ΓΣ και να ληφθεί 

και ειδική προς τούτο απόφαση. Τόσο για την αύξηση όσο και για τη μείωση του 

μετοχικού κεφαλαίου, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, απαιτείται και τροποποίηση του 

καταστατικού της απορροφώσας εταιρίας καθώς μετά από αυτές προκύπτει 

διαφορετική ποσότητα κεφαλαίου (Περάκης, 2018). Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, με 

την επιφύλαξη την αλλαγής του εταιρικού σκοπού, δεν απαιτείται τροποποίηση του 

καταστατικού (Περάκης, 2001).  

 

3.10. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Στη συγχώνευση που συντελείται με απορρόφηση και με σύσταση νέας εταιρίας 

παρουσιάζεται το φαινόμενο της «ανταλλαγής μετοχών» των συγχωνευόμενων 

εταιριών. Επομένως καθίσταται παραπάνω από επιτακτική η ανάγκη προσδιορισμού 

της λεγόμενης «σχέσης ανταλλαγής», πράγμα το οποίο αποτελεί ίσως και το πιο 

κομβικό σημείο της συγχώνευσης (Πολίτης, 2019). Η σχέση αυτή μπορεί να οριστεί 

ως τον αριθμό των μετοχών της απορροφούσας ή της νέας εταιρίας που πρέπει να 

ανταλλαγεί με κάθε μία μετοχή της απορροφούμενης ή συγχωνευόμενης εταιρίας 

(Σακέλλης, 1991). Με άλλα λόγια, αποτυπώνεται η αξία των εταιριών που μετέχουν 

στη συγχώνευση, η οποία όμως προκύπτει μέσα από τη συσχέτιση και τη σύγκριση 

τους. Υπό την έννοια αυτή, η σχέση ανταλλαγής ορίζει σε πόσες μετοχές της 

συγχωνεύουσας εταιρίας αντιστοιχεί η μετοχή της συγχωνευόμενης. Ο 

προσδιορισμός της σχέση αυτής είναι αποτέλεσμα ελεύθερης διαπραγμάτευσης 

μεταξύ των συγχωνευόμενων εταιριών (Σακέλλης, 1991).  

Κυριαρχούν διάφορες απόψεις σε σχέση με τον τρόπο υπολογισμού της σχέσης 

ανταλλαγής (Κιάντου-Παμπούκη, 1963). Κατά μία γνώμη, η ονομαστική αξία των 
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μετοχών αποτελεί το ορθότερο κριτήριο για τη βάση προσδιορισμού της σχέσης 

ανταλλαγής. Η ονομαστική αξία των μετοχών προκύπτει από τη διαίρεση του 

μετοχικού κεφαλαίου της κάθε εταιρίας με τον αριθμό των μετοχών της. Έτσι οι 

μετοχές της απορροφούμενης εταιρίας θα αντικατασταθούν με μετοχές ίσης 

ονομαστικής αξίας της εταιρίας που προκύπτει από τη συγχώνευση. Η μέθοδος αυτή 

παρότι χαρακτηρίζεται από απλότητα δεν αποτελεί ορθό τρόπο προσδιορισμού της 

σχέσης ανταλλαγής καθώς η ονομαστική αξία δεν ανταποκρίνεται συνήθως στην 

πραγματική αξία των μετοχών αφού μένει σταθερή και δεν προσαρμόζεται στις 

διακυμάνσεις και τις μεταβολές. Η ονομαστική αξία της μετοχής συμπίπτει με την 

πραγματική μόνο κατά την έναρξη μιας εταιρίας δεδομένου ότι δεν έχουν 

μεσολαβήσει πράξεις που παράγουν απαιτήσεις και υποχρεώσεις από και προς 

τρίτους. 

Κατά δεύτερη άποψη η αγοραία ή χρηματιστηριακή αξία πρέπει να αποτελεί τη βάση 

υπολογισμού. Η σχέση αυτή παρόλο που ότι εξευρίσκεται με ευκολία και 

ανταποκρίνεται περισσότερο στην πραγματική αξία της μετοχής απ’ ότι η ονομαστική 

αξία, υστερεί στο βαθμό που είναι πολύ ευαίσθητη σε ποικίλους παράγοντες που 

επηρεάζουν το χρηματιστήριο οι οποίοι δεν σχετίζονται πάντα με την οικονομική 

κατάσταση της εταιρίας.  

Κατά την ορθότερη άποψη (Κιάντου-Παμπούκη, 1963) βάση προσδιορισμού θα 

πρέπει να αποτελέσει η πραγματική ή εσωτερική αξία της μετοχής που την βρίσκουμε 

με διαίρεση της αξίας της εταιρικής περιουσίας με τον αριθμό των μετοχών. Ο τρόπος 

αυτός είναι ο δικαιότερος καθώς ανταποκρίνεται στην πραγματική αξία της 

επιχείρησης κατά το χρόνο πραγματοποίησης της συγχώνευσης. Έτσι, προκειμένου 

να μην είναι αυθαίρετος ο προσδιορισμός της σχέσης ανταλλαγής θα πρέπει να 

προκριθεί η εσωτερική – πραγματική αξία τα μετοχής έναντι της ονομαστικής ή της 

αγοραίας και για την οποία είναι αναγκαία η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων 

τόσο της απορροφούμενης όσο και της απορροφούσας εταιρίας (Πολίτης, 2009). Με 

τον τρόπο αυτό αποδίδεται η πραγματική οικονομική κατάσταση της εταιρίας που 

κατά περίπτωση μπορεί να απέχει αρκετά από την ονομαστική αξία των μετοχών 

(Σαρρής, 2004).  

Όπως ειπώθηκε παραπάνω, η κρατούσα και ορθότερη άποψη επιτάσσει ότι ο 

προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής πρέπει να βασίζεται στην καθαρή θέση των 
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εταιριών και την εσωτερική αξία κάθε μετοχής όπως προκύπτουν από τους 

Ισολογισμούς των εταιριών22 (Ηλιοκαύτου, 2007). Οι αξίες αυτές δεν πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη μόνο τη λογιστική αξία κάθε εταιρίας ή το μετοχικό κεφάλαιο της, 

αλλά πρέπει κατά το δυνατό να ανταποκρίνονται στην πραγματική αξία 

(Δημήτρακας, 2005). 

Ο προσδιορισμός μπορεί να γίνει περισσότερο κατανοητός μέσα από το ακόλουθο 

παράδειγμα (Σακέλλης, 1991). Ας υποτεθεί ότι υπάρχουν 2 εταιρίες, η Α και η Β από 

τις οποίες η Α θέλει να απορροφήσει τη Β.  Εάν το ενεργητικό της Α είναι 

200.000.000 ευρώ και το παθητικό της 100.000.000 ευρώ, τότε η καθαρή της θέση 

είναι 100.000.000, άρα και τα ίδια κεφάλαια της ανέρχονται σε 100.000.000 ευρώ. 

Εάν το σύνολο των μετοχών της είναι 50.000, τότε η εσωτερική αξία της μετοχής της 

είναι 100.000.000/50.000 = 2.000 ευρώ. Αν πάμε στην απορροφούμενη Β με 

παρόμοιους υπολογισμούς βρίσκουμε ότι τα Ίδια κεφάλαια της είναι 50.000.000 ευρώ 

και αν κατέχει 100.000 μετοχές και η εσωτερική αξία της μετοχής της 500 ευρώ. Για 

να βρούμε τη σχέση ανταλλαγής, δηλαδή πόσες μετοχές της εταιρίας Β δοθούν για 1 

μετοχή της εταιρίας Α, θα διαιρέσουμε την εσωτερική αξία μετοχής της Α με αυτή 

της Β. Έτσι, μετά από πράξεις βρίσκουμε ότι 2.000/500 = 4 μετοχές της Β θα 

ανταλλαγούν για 1 μετοχή της Α.  

Υποστηρίζεται πάντως και η άποψη ότι προκειμένου η σχέση ανταλλαγής να είναι 

«δίκαιη και λογική», πρέπει να λαμβάνει υπόψη της πέρα από την αξία της καθαρής 

περιουσίας, δηλαδή την καθαρή θέση (που προκύπτει από τη διαφορά του 

ενεργητικού από το παθητικό) κάθε συγχωνευόμενης και τη συνεισφορά καθεμιάς 

συγχωνευόμενης στα μελλοντικά κέρδη της απορροφούσας (Σακέλλης, 1991). Τα 

μελλοντικά κέρδη της εταιρίας καθώς και η συνεισφορά σε αυτά καθεμιάς από τις 

συγχωνευόμενες είναι σαφές ότι εμπεριέχουν βαθμό υποκειμενικότητας και επομένως 

προκύπτει ότι αποτελούν κατά βάση αντικείμενα εκτιμήσεων και ελεύθερης 

συμφωνίας. Η πρακτική εμπειρία στην Ελλάδα μας ωθεί να καταλήξουμε στο 

συμπέρασμα ότι η σχέση ανταλλαγής προσδιορίζεται αποκλειστικά με βάση τις 

καθαρές θέσεις των συγχωνευόμενων εταιριών (Σακέλλης, 1991). 

Η σπουδαιότητα του ορθού και προσεκτικού προσδιορισμού της σχέσης ανταλλαγής 

αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι μία ενδεχόμενη υποεκτίμηση της αξίας της 

                                                           
22 βλ. Εγκύκλιο Κ3-4234/10-06-1998 Υπουργείου Εμπορίου 
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απορροφούμενης εταιρίας ελλοχεύει τον κίνδυνο να «αδικηθούν» οι μέτοχοι της και 

σε βάρος τους να ωφεληθούν οι μέτοχοι της απορροφούσας (Σακέλλης, 1991). 

Αντίθετα, μία ενδεχόμενη υπερεκτίμηση ωφελεί τους μετόχους της απορροφούμενης 

και ζημιώνει τους μετόχους της απορροφούσας. Το αντίστροφο, δηλαδή η 

υποεκτίμηση και η υπερεκτίμηση της αξίας της απορροφούσας εταιρίας ωφελεί και 

ζημιώνει αντίστοιχα τους μετόχους της, ενώ το αντίθετο αποτέλεσμα επέρχεται για 

τους μετόχους της απορροφούσας. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η εκτίμηση της 

αξίας των περιουσιών της απορροφούσας και της απορροφούμενης αποτελεί καίριο 

σημείο για τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής αλλά και για την αύξηση του 

μετοχικού κεφαλαίου της απορροφούσας (Σακέλλης, 1991).  

Είναι αλήθεια ότι τα δεδομένα που θα χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της 

σχέσης ανταλλαγής εμπεριέχουν μεγάλο βαθμό υποκειμενικότητας, όσο 

αντικειμενικά και αν φαίνονται (Κυριαζής, 2007). Επίσης, δεδομένου ότι η 

αποτίμηση της καθαρής θέσης των εταιριών σχετίζεται εκ φύσεως άρρηκτα με 

παράγοντες που έχουν σχέση με τα χαρακτηριστικά της επιχείρησης, τον κλάδο, την 

οικονομία και την αγορά γενικότερα, αποτυπώνει την κατάσταση όπως αυτή ισχύει 

σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και επομένως είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις 

μεταβολές των παραπάνω παραγόντων, οι οποίοι αναμφισβήτητα μεταβάλλονται με 

το πέρασμα του χρόνου (Κυριαζής, 2007). Ιδιαίτερη σημασία για μια σωστή 

αποτίμηση έχει η λήψη υπόψη όλων των παραπάνω των ιδιαιτεροτήτων για κάθε 

επιχείρηση. Εξάλλου, όσο προσεχτική και ολιστική και να είναι μια αποτίμηση, 

πάντα υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο λάθους. Πέραν των παραπάνω αναφερθέντων, την 

υποκειμενικότητα επιτείνουν και άλλοι παράγοντες που δεν μένουν πάντα σταθεροί, 

όπως για παράδειγμα εάν η εταιρία είναι εισηγμένη, εάν έχει μεγάλες υπεραξίες από 

ακίνητα, μεγάλη αύξηση κερδών και μερισμάτων, από το κλάδο της δραστηριότητας, 

από την τεχνολογία και άλλα.  

Αρμόδιο αποκλειστικά όργανο για να καθορίσει τη σχέση ανταλλαγής είναι η ΓΣ, η 

οποία θα εγκρίνει το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που θα συντάξουν τα ΔΣ και θα 

ελέγξουν οι Εμπειρογνώμονες (Περάκης, 2001). Οι ΓΣ των συγχωνευόμενων 

εταιριών έχουν μάλιστα τη δυνατότητα να αποφασίσουν ιδία βουλήσει, με κριτήρια 

επιχειρηματικής σκοπιμότητας, τη σχέση ανταλλαγής (Πολίτης, 2009) όπως το 

τίμημα μιας αγοραπωλησίας των μετοχών μιας εταιρίας.  
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4. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Η διαδικασία πραγματοποίησης της συγχώνευσης ανωνύμων εταιριών ακολουθεί 

συγκεκριμένα στάδια. Αξίζει να αναφερθεί ότι η διαδικασία αυτή που εστιάζει στη 

συγχώνευση με απορρόφηση, εφαρμόζεται αναλογικά αλλά με ορισμένες 

παρεκκλίσεις και για τις άλλες μορφές συγχώνευσης, δηλαδή για τη συγχώνευση με 

σύσταση νέας εταιρίας, τη συγχώνευση με απορρόφηση όταν η απορροφούσα κατέχει 

το 100% των μετοχών της απορροφούμενης και για την εξαγορά. Επιγραμματικά, η 

διαδικασία ακολουθεί τα παρακάτω στάδια, τα οποία θα αναλυθούν λεπτομερώς στη 

συνέχεια: 

1)  Σύνταξη σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης με ελάχιστο κατά νόμο περιεχόμενο και 

υπαγωγή του στην εμπορική δημοσιότητα του ΓΕΜΗ. (Άρθρο 7) 

2)  Σύνταξη λεπτομερούς και γραπτής έκθεσης από τα ΔΣ των εμπλεκόμενων εταιριών για 

ενημέρωση των ΓΣ. (Άρθρο 9) 

3)  Υποβολή των ανωτέρω Εκθέσεων ΔΣ σε ΓΣ.  

4)  Εξέταση σχεδίου συγχώνευσης από Εμπειρογνώμονες και σύνταξη έκθεσης προς τη ΓΣ. 

(Άρθρο 10) 

5)  Λήψη απόφασης από τη ΓΣ. (Άρθρο 14) 

6)  Κατάρτιση σύμβασης συγχώνευσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο αν πρόκειται για ΑΕ. 

(Άρθρο 15) 

7) Προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τη Διοίκηση, δηλαδή από Υπουργό Οικονομικών 

ή Περιφερειάρχη. (Άρθρο 17) 

8)  Ενδεχόμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. 

9)  Πραγματοποίηση συστατικής δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ. (Άρθρο 18) 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω στην ενότητα για το νομοθετικό πλαίσιο των 

συγχωνεύσεων, κύριο νομοθέτημα που ρυθμίζει πλέον τη διαδικασία είναι ο ν. 

4601/19 ο οποίος εφαρμόζεται συνδυαστικά με το νόμο 4548/18 και τους 

φορολογικούς νόμους  1297/72 και 2166/93. Βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του 

νέου αυτού νόμου είναι η ολιστική ρύθμιση των μορφών γνήσιων συγχωνεύσεων, η 
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επίταση προστασίας του κύρους της συγχώνευσης μετά την τέλεση των διατυπώσεων 

της εμπορικής δημοσιότητας και η τεκμηρίωση της εταιρικής απόφασης μέσω της 

πρόβλεψης έκθεσης εμπειρογνώμονα23. Επιπλέον στάδια της διαδικασίας αποτελούν 

η θεώρηση από το αρμόδιο επιμελητήριο της πράξης συγχώνευσης για το δικαίωμα 

χρήσης της επωνυμίας και η πληρωμή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου 1% και 

εισφορών υπέρ του Ταμείου Νομικών και του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων 

(Παναγιώτου, 2019).  

 

4.1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (ΣΣΣ) (Άρθρο 7)24 

 

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης (ΣΣΣ) αποτελεί το πρώτο «προσχέδιο» αυτού του 

εγγράφου που στη συνέχεια θα αποτελέσει τη σύμβαση συγχώνευσης. Το σχέδιο αυτό 

αποτελεί το στάδιο που ακολουθεί τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των 

συγχωνευόμενων εταιριών (Σακέλλης, 1991). Αναγκαία στοιχεία του σχεδίου 

αποτελούν τα στοιχεία που εξατομικεύουν τις εταιρίες που συμμετέχουν στις 

διαδικασίες συγχώνευσης (Αλεξανδρίδου, 2012), δηλαδή η μορφή, η επωνυμία, ο 

αριθμός μητρώου και η έδρα των εταιριών. Επιπλέον (Ρεβανόγλου, 2006), 

προτείνεται η σχέση ανταλλαγής μετοχών που μπορεί να μαζί το ύψος των μετρητών 

που ενδεχομένως παρέχονται προς συμψηφισμό. Επιπρόσθετα, πρέπει γίνεται 

αναφορά όλων των όρων σχετικά με τη διαδικασία συγχώνευσης όπως για 

παράδειγμα της ημερομηνίας από την οποία θα αποτυπώνεται λογιστικά ότι οι 

πράξεις των απορροφούμενων εταιριών θα γίνονται για λογαριασμό της 

απορροφούσας, των οικονομικών αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή την 

ημερομηνία, των εξωεταιρικών συμφωνιών και των συμφωνιών κυρίων (gentlemen’s 

agreement) μεταξύ των εταιριών και κάθε λογής πλεονεκτημάτων που παρέχονται 

στα μέλη ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών (Περάκης, 2001). Το σχέδιο 

καταρτίζεται από τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών, το οποίο ΔΣ έχει προς τούτο 

αποκλειστική αρμοδιότητα και η οποία είναι αυστηρά αμεταβίβαστη. Κατά κανόνα, 

οι ενέργειες που προβλέπει ο νόμος για τα ΔΣ, πρέπει να υλοποιούνται αυτοτελώς για 

κάθε εταιρία, δηλαδή με χωριστές αποφάσεις (Παμπούκης, 1991), ωστόσο δεν 
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αποκλείεται το σχέδιο να καταρτιστεί από κοινού από τα ΔΣ όλων των εταιριών που 

συμμετέχουν στη συγχώνευση με κοινή τους συνεδρίαση. Το ΔΣ στο σχέδιο αυτό 

αποφασίζει σε πρώτο τουλάχιστον στάδιο σχετικά με τον τρόπο διενέργειας της 

συγχώνευσης, δηλαδή εάν αυτή θα διενεργηθεί με απορρόφηση ή σύσταση νέας 

εταιρίας, αξιολογεί την οικονομική σκοπιμότητα της συγχώνευσης και αποφαίνεται 

για την ενδεχόμενη γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού (Περάκης, 2001). 

Το σχέδιο αυτό, δεν έχει ωστόσο νομικές συνέπειες καθώς τελεί υπό την αίρεση της 

έγκρισης από τις ΓΣ των συγχωνευόμενων εταιριών, οι οποίες με τη σειρά τους έχουν 

την απόλυτη διακριτική ευχέρεια είτε να το αποδεχτούν ως σύνολο, είτε να το 

τροποποιήσουν ή ακόμα και να το απορρίψουν (Περάκης, 2001). Το σχέδιο πρέπει να 

λάβει τη δημοσιότητα του ΓΕΜΗ για κάθε μία από τις εταιρίες. Η προθεσμία 

δημοσίευσης του σχεδίου στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ είναι τουλάχιστον 1 

μήνας πριν την συνεδρίαση της ΓΣ που θα κληθεί να εγκρίνει ή να απορρίψει το 

σχέδιο. Η δημοσιότητα είναι άκρως σημαντική για τους πιστωτές των εταιριών, 

καθώς οι πιστωτές με απαιτήσεις υπαρκτές και μη ληξιπρόθεσμες πριν τη 

δημοσίευση, μπορούν να αιτηθούν και να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις από τις 

συγχωνευόμενες επιχειρήσεις (Ψυχομάνης, 2016). Πλέον έχει καταργηθεί η 

υποχρέωση δημοσίευσης σε οικονομική εφημερίδα. Πέρα από το ΓΕΜΗ η 

δημοσιότητα μπορεί να λάβει χώρα και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης 

(Μαστρομανώλης, 2018). 

 

4.2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΔΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΓΣ (Άρθρο 9)25 

 

Το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης ακολουθεί μία γραπτή έκθεση που συντάσσεται 

επίσης από τα ΔΣ των εμπλεκόμενων εταιριών. Η έκθεση αυτή είναι απολύτως 

συνδεδεμένη με το ΣΣΣ καθώς κύριος σκοπός της είναι να το αναλύσει λεπτομερώς 

από νομική και οικονομική άποψη (Ηλιοκαύτου, 2007). Κεντρικό ρόλο στην έκθεση 

αυτή εύλογα καταλαμβάνει η σχέση ανταλλαγής μετοχών, ενώ απαιτείται να 

αναγράφονται και τυχόν δυσχέρειες που τυχόν εμφανίστηκαν ή αναμένεται να 

εμφανιστούν (Ρεβανόγλου, 2006). Ειδικά επί Ομίλων εταιριών προβλέπεται η παροχή 

πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου και για όλες εταιρίες του Ομίλου η νομική 
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και οικονομική θέση των οποίων είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη 

δικαιολόγηση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι 

πληροφορίες δε δύνανται να προκαλέσουν σημαντική βλάβη σε κάποια από τις 

εμπλεκόμενες εταιρίες (Μαστρομανώλης, 2018). Το ΔΣ έχει την υποχρέωση να  

υποβάλλει την έκθεση αυτή στην ΓΣ μαζί με το ΣΣΣ προκειμένου αυτό να τύχει 

έγκρισης. Μοναδική εξαίρεση από την υποχρεωτική σύνταξη και υποβολή της 

έκθεσης στη ΓΣ αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία όλοι οι μέτοχοι των εταιριών 

που μετέχουν στη συγχώνευση, συμφωνούν εγγράφως προς τούτο, δηλαδή να μην 

καταρτιστεί έκθεση (Αλεξανδρίδου, 2012). Παρόλο που δεν υπάρχει πρόβλεψη για 

συγκεκριμένη προθεσμία για τη σύνταξη της έκθεσης, αυτή πρέπει να συνταχθεί 

τουλάχιστον 1 μήνα πριν τη συνεδρίαση της ΓΣ (Περάκης, 2001), προκειμένου να 

επιτελέσει τον κεντρικό της ρόλο που δεν είναι άλλος από την ενημέρωση των 

μετόχων των εταιριών. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται, όπως και το ΣΣΣ, στη 

δημοσιότητα του ΓΕΜΗ.  

 

4.3. ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΣΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟ 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ (Άρθρο 10)26 

 

Το επόμενο στάδιο από το οποίο διέρχεται το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης είναι η 

εξέταση του για καθεμία από τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση από 

Εμπειρογνώμονες. Οι Εμπειρογνώμονες αυτοί θα πρέπει να πληρούν κάποια κριτήρια 

ανεξαρτησίας έναντι της εταιρίας. Ο νέος νόμος έχει διευρύνει τις κατηγορίες των 

επαγγελματιών που μπορούν να αποτελέσουν Εμπειρογνώμονες (Μαστρομανώλης, 

2018). Βασικό κριτήριο για τον ορισμό αυτών αποτελεί εκ του νόμου το τρίπτυχο 

μέγεθος εταιρίας-βεληνεκές συγχώνευσης-ελεγκτικό κόστος ανά εταιρικό τύπο 

(Μαστρομανώλης, 2018). Για τις ανώνυμες εταιρίες ειδικότερα, οι εμπειρογνώμονες 

αυτοί πρέπει να έχουν τις ιδιότητες που προβλέπει η παρ. 3 του  Άρθρου 17 του ν. 

4548/18 και συγκεκριμένα να είναι δύο ορκωτοί ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτική 

εταιρία ή δύο ανεξάρτητοι πιστοποιημένοι εκτιμητές. Σε περίπτωση που απαιτούνται 

απολύτως εξειδικευμένες γνώσεις παρέχεται η δυνατότητα στους διορισμένους 

εμπειρογνώμονες να προσλάβουν και ειδικούς εκτιμητές για τις ανάγκες του έργου 
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τους. Ειδικά όταν συγχωνεύονται πιστωτικά ιδρύματα επιλαμβάνονται ως 

εμπειρογνώμονες έναν ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ένας ορκωτός εκτιμητής και ένας 

εκπρόσωπος του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τον ν. 2515/97 (Ρόκας, 2016). 

Προκειμένου να είναι οι εμπειρογνώμονες πραγματικά ανεξάρτητοι έναντι της 

εταιρίας πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο τους για 3 συναπτά έτη οι διατυπώσεις 

ανεξαρτησίας όπως ορίζονται στους ν. 4449/17 και 4548/18 (Διακόπουλος, 2018). Ο 

διορισμός των εμπειρογνωμόνων γίνεται με βάση το Άρθρο 10 παρ. 3 ν. 4601/19, το 

οποίο ορίζει ότι εάν αυτός είναι μέλος του δημοσίου Μητρώου Εμπειρογνωμόνων, 

αρκεί απόφαση της εταιρίας που τον διορίζει. Σε διαφορετική περίπτωση, ο διορισμός 

γίνεται μετά από αίτηση των εταιριών στο ΓΕΜΗ, η οποία εμπεριέχει πρόταση  των 

εταιριών.  

Έργο των Εμπειρογνωμόνων (Σακέλλης, 1991) αποτελεί «η εκτίμηση των 

περιουσιακών στοιχείων καθώς και των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που 

εμπλέκονται στη συγχώνευση», με άλλα λόγια η καθαρή θέση τους. Μετά από αυτή 

την εκτίμηση συντάσσουν γραπτή έκθεση, στην οποία μπαίνει στο μικροσκόπιο η 

προτεινόμενη στο Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης σχέση ανταλλαγής, προκειμένου 

να διαπιστωθεί αν αυτή είναι «δίκαιη και λογική», χάριν ιδίως των μετόχων 

μειοψηφίας (Ψυχομάνης, 2018). Πάντως27, δεδομένου ότι η αποτίµηση της καθαρής 

θέσης των εταιριών, αποτελεί λογικό προαπαιτούμενο για τον καθορισµό της σχέσης 

ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών, δεν είναι νοητή η εκφορά γνώµης από 

εμπειρογνώμονα, χωρίς να έχει προηγηθεί αποτίµηση της καθαρής θέσης. Η 

αποτίμηση που ως σκοπό έχει την εξεύρεση της καθαρής θέσης των εταιριών, 

περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των εταιριών. Εξάλλου, 

μέσω αυτής θα προσδιοριστεί και το μέγεθος της αύξησης του κεφαλαίου που θα 

πραγματοποιηθεί λόγω της συγχώνευσης (Περάκης, 2001). Για το σκοπό αυτό, 

συντάσσεται η έκθεση αυτή κατά κρατούσα πρακτική μόνο για την απορροφούμενη 

παρόλο που τόσο από το γράμμα του νόμου όσο για λόγους ασφάλειας των μετόχων 

της απορροφούμενης θα έπρεπε να συντάσσεται και για τις δύο εταιρίες. Στη 

συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρίας αυτονόητο είναι ότι η έκθεση συντάσσεται και 

για τις δύο εταιρίες. Πρέπει να σημειωθεί, ότι η έκθεση αυτή των εμπειρογνωμόνων 

δεν σχετίζεται και ούτε εξαρτάται από τον καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής που 

προτείνεται από τα ΔΣ των υπό συγχώνευση εταιριών (Σακέλλη, 1991). Η 

                                                           
27 βλ. Αιτιολογική έκθεση ν. 4601/19 



 44 

δεσμευτικότητα της περιορίζεται στο ποσό της καθαρής θέσης που θα προσδιορίσει 

και την αύξηση κεφαλαίου, δεδομένου ότι η απορροφώσα εταιρία θα προβεί σε 

αύξηση κεφαλαίου όσο και η καθαρή θέση της απορροφούμενης όπως 

προσδιορίστηκε από την έκθεση των Εμπειρογνωμόνων (Περάκης, 2001). Ωστόσο, 

είναι σημαντικό να αναφερθεί ο ρόλος των εμπειρογνωμόνων επικεντρώνεται στον 

έλεγχο και την εκφορά γνώμης σχετικά με τη σχέση ανταλλαγής και ότι κατά τα 

λοιπά αρμόδιο όργανο  για την προετοιμασία της συγχώνευσης και την αποτίμηση 

των καθαρών θέσεων των εταιριών ανήκει στα ΔΣ των εταιριών (Λεβαντής, 1995).  

Στο κομμάτι της αποτίμησης, είναι προφανές ότι ο νόμος δεν επιβάλλει συγκεκριμένο 

και δεσμευτικό τρόπο που πρέπει να αποτιμηθούν τα περιουσιακά στοιχεία και οι 

υποχρεώσεις των συγχωνευόμενων εταιριών. Για τον προσδιορισμό της αξίας το 

Opinion no 16 «Business Combination» (Αύγουστος 1970) από το Accounting 

Principles Board (APB) του American Institute of Public Accountants δίνει γενικές 

οδηγίες, όπως για παράδειγμα ότι «τα εμπορεύσιμα χρεόγραφα αποτιμούνται στην 

καθαρή ρευστοποιήσιμη τρέχουσα αξία τους και οι απαιτήσεις στην παρούσα αξία 

των ποσών που θα εισπραχθούν προσδιορισμένα με ένα κατάλληλο τρέχον ποσοστό 

τόκου, μειωμένα με τις επισφάλειες και εάν είναι απαραίτητο με το κόστος 

εισπράξεως τους» (Σακέλλης, 1991). Η αποτίμηση μπορεί να περιλαμβάνει και 

στοιχεία όπως η τεχνογνωσία, η εμπειρία, η φήμη και η πελατεία της επιχείρησης, 

από τη στιγμή που δύνανται να αποτιμηθούν χρηματικά (Περάκης, 2001). 

Το περιεχόμενο που πρέπει να διαθέτει η Έκθεση των Εμπειρογνωμόνων πρέπει κατά 

τη διάταξη του άρθρου 1028 να περιλαμβάνει την αναφορά στη μέθοδο ή τις μεθόδους 

αποτίμησης που χρησιμοποιήθηκαν, την εκφορά γνώμης για το αν η μέθοδος ή οι 

μέθοδοι αυτές υπήρξαν κατάλληλες για τη συγκεκριμένη περίπτωση της 

συγχώνευσης, τη γνώμη τους για τα ποσά που προέκυψαν από την εφαρμογή κάθε 

μεθόδου και για τη βαρύτητα που απέδωσαν στις μεθόδους αυτές, καθώς και τη 

περιγραφή των τυχόν δυσχερειών που προέκυψαν κατά τη διαδικασία αποτίμησης. Η 

έκθεση ωστόσο δύναται να μην περιλαμβάνει πληροφορίες και στοιχεία, η 

δημοσιοποίηση των οποίων μπορεί να προκαλέσει σημαντική βλάβη σε μία ή 

περισσότερες από τις εταιρείες που μετέχουν στη συγχώνευση ή επί Ομίλου 

Επιχειρήσεων σε άλλη εταιρεία του Ομίλου. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να 
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επεξηγούνται οι λόγοι για τους οποίους οι πληροφορίες και τα στοιχεία 

παραλείπονται.  

Πρέπει να σημειωθεί ότι η επιλογή της μεθόδου αποτίμησης των περιουσιακών 

στοιχείων εκ μέρους των εμπειρογνωμόνων δεν αποτελεί νομικό ζήτημα που μπορεί 

να εξεταστεί δικαστικά (Περάκης, 2001). Δικαστικής κρίσης μπορεί να τύχει ωστόσο 

το αποτέλεσμα της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε, καθώς αυτό αποτελεί ζήτημα 

ουσίας. Για την αποτίμηση της αξίας της επιχείρησης λαμβάνονται υπόψη κατά μία 

άποψη τόσο τα περιουσιακά στοιχεία της κάθε επιχείρησης, όσο και τα εκτιμούμενα 

μελλοντικά κέρδη που θα προκύψουν από τη συγχώνευση, καθώς αυτά «αντιστοιχούν 

στην αξία της ωφέλειας την οποία η επιχείρηση παράγει» (Αληφαντής, 2007).  

Κάθε εμπειρογνώμονας έχει το δικαίωμα να ζητεί από τις εταιρίες που μετέχουν στη 

συγχώνευση κάθε χρήσιμη πληροφορία και έγγραφο, καθώς και να προβαίνει σε κάθε 

απαραίτητη εξέταση29. Η σπουδαιότερη αρμοδιότητα των εμπειρογνωμόνων είναι 

όπως προαναφέρθηκε να εκφράσουν τη γνώμη τους εάν η σχέση ανταλλαγής είναι 

δίκαιη και λογική. Δίκαιη θεωρείται η σχέση όταν δεν έχει ως αποτέλεσμα να 

παράγονται αδικίες μεταξύ των μετόχων των συγχωνευόμενων εταιριών και λογική 

όταν ο καθορισμός της γίνεται με βάση κάποια μέθοδο από αυτές που 

αναγνωρίζονται ως επιστημονικά παραδεκτές (Σακέλλης, 1991). Επομένως, ο ρόλος 

των Εμπειρογνωμόνων σε σχέση με τη σχέση ανταλλαγής περιορίζεται στην 

εκτίμηση αυτής ως προς το δίκαιο και λογικό, και όχι στον καθορισμό της 

(Διακόπουλος, 2018). Από τα παραπάνω, καθίσταται αντιληπτό (Περάκης, 2001), ότι 

το ΔΣ και η ΓΣ δεν δεσμεύονται σχετικά με την κρίση των εμπειρογνωμόνων για τη 

σχέση ανταλλαγής, αφού αυτή αποτελεί εκφορά γνώμης. Ωστόσο, η σπουδαιότητα 

της αποτίμησης στην οποία προβαίνουν οι εμπειρογνώμονες προκειμένου να 

εκφέρουν γνώμη έγκειται στο γεγονός ότι σε αυτή θα βασιστεί και η ενδεχόμενη 

αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που θα πραγματοποιηθεί συνεπεία της 

συγχώνευσης (Περάκης, 2001).  

Με το νέο νόμο προβλέπεται η υποχρεωτικότητα της έκθεσης των Εμπειρογνωμόνων 

ακόμα και για τα είδη συγχωνεύσεων που βασίζονται στους φορολογικούς νόμους  

2166/93 και 1297/72, κάτι το οποίο παρακαμπτόταν στο παρελθόν. Οι 

εμπειρογνώμονες, θα ορίσουν στην έκθεση τους ένα εύρος τιμών, εντός του οποίου η 

                                                           
29 βλ. Άρθρο 10 ν. 4601/19 



 46 

σχέση ανταλλαγής κρίνεται δίκαιη και λογική και επομένως εάν η προτεινόμενη 

σχέση ανταλλαγής στο ΣΣΣ κινείται εντός του φάσματος τιμών,  τότε κρίνεται και 

δίκαιη και λογική (Διακόπουλος, 2019).  

Η ΓΣ όπως προαναφέρθηκε δεν δεσμεύεται από την κρίση των εμπειρογνωμόνων και 

μπορεί να αποφασιστεί διαφορετικά απ’ ότι την αποφάσισε το ΔΣ και την εκτίμησε η 

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων ως δίκαιη και εύλογη (Σακέλλης, 1991). Η κρίση της ΓΣ 

ως προς τη σχέση ανταλλαγής είναι αποκλειστική, με μοναδικό όριο την κατάχρηση 

δικαιώματος του 281 ΑΚ (Περάκης, 2001).  

Μοναδική εξαίρεση από την υποχρέωση εμπλοκής των εμπειρογνωμόνων στην όλη 

διαδικασία συγχώνευσης αποτελεί η περίπτωση κατά την οποία όλοι οι μέτοχοι και οι 

κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες 

που μετέχουν στη συγχώνευση συμφωνούν εγγράφως επ’ αυτού (Αλεξανδρίδου, 

2012). Η έκθεση καταχωρείται και αυτή με τη σειρά της στο ΓΕΜΗ και δημοσιεύεται 

στον διαδικτυακό του τόπο.  

 

4.4. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (Άρθρα 11,31,32)30 

 

Ιδιαίτερα σημαντικές φαντάζουν ορισμένες διατάξεις που σκοπεύουν στην  

προστασία των μετόχων και ιδιαίτερα αυτών της μειοψηφίας, δηλαδή αυτών που 

αντίκεινται στην απόφαση πλειοψηφίας όσο αφορά τη συγχώνευση. Κατ’ αρχάς η 

προστασία των μετόχων επιτυγχάνεται μέσω της πρόβλεψης για μια δίκαιη και 

λογική σχέση ανταλλαγής (Ρόκας, 2018). Το παραπάνω καθίσταται ευκρινές, 

δεδομένου ότι εάν μέσω του καθορισμού μιας ανισότιμης και άδικης σχέσης 

ανταλλαγής λάβουν οι μέτοχοι της απορροφούμενης μετοχές χαμηλότερης αξίας από 

αυτές που αντιστοιχούν στην πραγματική αξία των μετοχών που κατείχαν, τότε 

μειώνεται ο «πλούτος» τους. Βασικός κανόνας είναι ότι με τη συγχώνευση δεν πρέπει 

να μεταβάλλεται η αξία των μετοχών που προηγουμένως κατείχαν, αλλά πρέπει κατά 

το δυνατόν «να διατηρείται η εσωτερική αξία των μετοχών όλων των 

συγχωνευόμενων εταιριών» (Ψυχομάνης, 2018). Το κεφάλαιο της παρούσας που 

αναφέρεται στις δυνατότητες ακύρωσης της συγχώνευσης, αναφέρεται και σε 
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δικαιώματα των μετόχων σε περίπτωση που αυτοί θίγονται. Επιπλέον, το Άρθρο 11 ν. 

4601/19 καθιερώνει μία ένα σημαντικό δικαίωμα των μετόχων έναντι της εταιρίας  

που συνίσταται στην πλήρη ενημέρωση τους, για τα οικονομικά στοιχεία  όλων των 

εμπλεκόμενων εταιριών όσο και για όρους με βάση τους οποίους συμφωνήθηκε η 

συγχώνευση (Περάκης, 2001). Πιο συγκεκριμένα, οι μέτοχοι έχουν δικαίωμα να 

λαμβάνουν γνώση στην έδρα της εταιρίας, ακόμα και με ηλεκτρονικά μέσα, του 

σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης, των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων των τριών 

τελευταίων ετών των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, των εκθέσεων των ΔΣ, της 

έκθεσης των Εμπειρογνωμόνων και όλων των λοιπών εγγράφων και πληροφοριών. 

Τα έγγραφα αυτά πρέπει να είναι διαθέσιμα, ανέξοδα, μετά αίτηση του μετόχου 

(Ρεβανόγλου, 2006). Ωστόσο, το παραπάνω δικαίωμα ενημέρωσης προϋποθέτει την 

«ενεργοποίηση του μετόχου», δεδομένου ότι δύναται να εκπληρωθεί μετά από αίτηση 

του ίδιου. Τέλος, μέσω των διατάξεων για την ευθύνη των μελών ΔΣ που θα 

αναλυθούν πιο κάτω, προστατεύονται επίσης τα συμφέροντα των μετόχων.  

 

4.5. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΤΩΝ (Άρθρα 13,33,34)31 

 

Μία ακόμη ομάδα προσώπων που κρίνεται σκόπιμο να προστατευθεί από τις 

συνέπειες της συγχώνευσης είναι αυτή των πιστωτών – δανειστών των εταιριών που 

συμμετέχουν στη συγχώνευση. Αυτό συμβαίνει γιατί ενδέχεται αυτή η κατηγορία 

προσώπων να θίγεται από τα αποτελέσματα της συγχώνευσης. Η συγχώνευση 

επιφέρει μεταβολές και για τους πιστωτές καθώς ως συνέπεια της συγχώνευσης 

αλλάζει το πρόσωπο του οφειλέτη. Έτσι, εάν για παράδειγμα μία εταιρία είναι 

πιστωτής της απορροφούμενης εταιρίας, μετά τη συγχώνευση θα διεκδικήσει την 

απαίτηση της από την απορροφούσα ή τη νέα εταιρία (Σακέλλης, 1991). Έτσι 

κρίνεται απολύτως δικαιολογημένη η παροχή εγγυήσεων στους πιστωτές. Το Άρθρο 

13 προβλέπει ότι μέσα σε 30 ημέρες από την δημοσίευση του σχεδίου σύμβασης 

συγχώνευσης, οι πιστωτές των εταιρειών που μετέχουν στη συγχώνευση, των οποίων 

οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί 

ληξιπρόθεσμες, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να 

τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι, η 
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οικονομική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης, καθιστά 

απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες 

εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις θα πρέπει να είναι ανάλογες και αντίστοιχες προς την 

απαίτηση του κάθε δανειστή. Ο όρος εγγυήσεις ωστόσο θα πρέπει να ερμηνεύεται 

διασταλτικά, ώστε να καταλαμβάνει «κάθε είδους εξασφάλιση και όχι μόνο 

εμπράγματη» (Παναγιώτου, 2011).  

 

4.6. ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΓΣ (Άρθρο 14)32 

 

Δεν θα μπορούσαν φυσικά να επέλθουν τα δραστικά αποτελέσματα της συγχώνευσης  

χωρίς την απόφαση της ΓΣ , του οργάνου δηλαδή που εκφράζει κυρίαρχα τη βούληση 

του νομικού προσώπου της εταιρίας. Έτσι, οι ΓΣ των εταιριών που συμμετέχουν στη 

συγχώνευση αφού έχει προηγηθεί η κατάλληλη ενημέρωση των μετόχων τους και 

αφού παρέλθει ένας μήνας για την υποβολή των αντιρρήσεων των πιστωτών τους, 

πρέπει να συνεδριάσουν προκειμένου να εγκρίνουν το σχέδιο σύμβασης 

συγχώνευσης και τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού (Αλεξανδρίδου, 

2012). Μέχρι το σημείο αυτό, το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δεν μπορεί να 

παράγει έννομα αποτελέσματα καθώς τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης του από τις 

ΓΣ. Συνεπώς, προϋπόθεση για την απόκτηση νομικής ισχύος του σχεδίου αποτελεί η 

έγκριση του από τις ΓΣ όλων των εταιριών που μετέχουν στη διαδικασία της 

συγχώνευσης (Ρόκας, 2018). Μάλιστα, είναι προφανές ότι πρέπει να παρασχεθεί η 

έγκριση όλων των κατηγοριών των μετόχων (Μαστρομανώλης, 2018), η έγκριση των 

οποίων παρέχεται με απόφαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της 

κατηγορίας. Ως προς το περιεχόμενο της, η απόφαση της ΓΣ θα πρέπει να αναφέρεται 

και να αποφασίζει σχετικά με κάθε όρο ή ζήτημα σχετικά με τη συγχώνευση. 

Υποστηρίζεται η άποψη ότι η ΓΣ οφείλει να κρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης 

στο σύνολο του και επομένως δεν δύναται να το τροποποιήσει και να εγκρίνει το 

τροποποιημένο. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, εάν η ΓΣ επιθυμεί την τροποποίηση 

του σχεδίου, μπορεί να το υποβάλλει στο ΔΣ μαζί με τις επισημάνσεις της και όταν το 

ΔΣ ψηφίσει το νέο τροποποιημένο σχέδιο σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΓΣ, θα το 

επανυποβάλλει στη ΓΣ προς έγκριση (Περάκης, 2001). Καθίσταται ωστόσο φανερό, 
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ότι όλη αυτή η διαδικασία θα επέφερε μεγάλη καθυστέρηση και χρονοτριβή στην όλη 

διαδικασία της συγχώνευσης. Για το λόγο αυτό, υποστηρίζεται και η αντίθετη άποψη, 

σύμφωνα με την οποία η ΓΣ έχει την αρμοδιότητα ακόμα και να τροποποιήσει το 

σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ακόμα και να μεταβάλλει τον τρόπο συγχώνευσης. 

Άλλη μία διχογνωμία που ανακύπτει, σχετίζεται με το εάν απαιτείται ρητή απόφαση 

της ΓΣ της απορροφούμενης εταιριών σχετικά με τη λύση της που επέρχεται ως 

συνέπεια της απορρόφησης (Περάκης, 2001). Ορθότερο είναι να δεχτεί κανείς ότι 

ρητή απόφαση ως προς τη λύση της εταιρίας δεν απαιτείται, καθώς η λύση αποτελεί 

αναγκαία συνέπεια της συγχώνευσης. 

Οι διατάξεις του νέου νόμου δεν διαφοροποιούνται σε σχέση με το προγενέστερο 

καθεστώς και έτσι εάν δεν ορίζει διαφορετικά το καταστατικό εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του ν. 4548/18 και συγκεκριμένα το άρθρο 130 για την αυξημένη απαρτία 

που προβλέπει ½ για την αρχική και 1/3 ή 1/5 για την επαναληπτική και το άρθρο 132 

για την αυξημένη πλειοψηφία που προβλέπει τα 2/3 των ψήφων που εκπροσωπούνται 

(Διακόπουλος, 2019). Όπως προαναφέρθηκε, στην απόφαση της η ΓΣ δεν δεσμεύεται 

ούτε από την έκθεση των εμπειρογνωμόνων, ούτε φυσικά και από τις προτάσεις του 

ΔΣ. Ωστόσο, από την άλλη πλευρά, η απόφαση της ΓΣ δεσμεύει το ΔΣ, το οποίο θα 

πρέπει να καταρτίσει τη σύμβαση συγχώνευσης σύμφωνα με τις επιθυμίες, τις 

επιταγές και τις αποφάσεις της ΓΣ. Μία δυνατότητα την οποία διαθέτει η ΓΣ είναι με 

την απόφαση της να παρέχει στο ΔΣ ή σε κάποιο μέλος του την εξουσιοδότηση 

προκειμένου αυτό να ρυθμίσει κατά τη δική του βούληση ορισμένα επουσιώδη 

ζητήματα που μπορεί να προκύψουν. Ωστόσο, δεν μπορεί η ΓΣ να εκχωρήσει την 

αρμοδιότητα της και να απεκδυθεί της λήψης απόφασης. Η σπουδαιότητα της 

απόφασης της ΓΣ έγκειται στο γεγονός ότι εάν η ΓΣ μίας από τις εμπλεκόμενες στη 

συγχώνευση εταιρίες δεν εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, τότε ολόκληρη 

η διαδικασία της συγχώνευση που προηγήθηκε, ματαιώνεται και δεν συνεχίζεται. Σε 

κάθε περίπτωση, η ΓΣ ως το ανώτερο και αποφασιστικότερο όργανο κάθε εταιρίας, 

παραμένει ελεύθερη να αποφασίσει για τη συγχώνευση, ενώ μπορεί ακόμα και να 

ανακαλέσει την τυχόν απόφαση που έλαβε. Προβλήματα δημιουργεί η περίπτωση 

κατά την οποία υπάρχει ρήτρα στο καταστατικό εταιρίας που απαγορεύει τη 

συγχώνευση. Για την περίπτωση αυτή, γίνεται δεκτό (Περάκης, 2001) ότι αυτή δεν 

μπορεί να υλοποιηθεί χωρίς να προηγηθεί τροποποίηση του καταστατικού και στη 

συνέχεια να ψηφισθεί η συγχώνευση. Στις ΓΣ, κατά γενική αρχή του εταιρικού 
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δικαίου, εγκρίνονται πέρα από τη συγχώνευση και οι αναγκαίες τροποποιήσεις των 

καταστατικών των εταιριών και η απόφαση για αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση 

της ΓΣ είναι εύλογο ότι θα υποβληθεί επίσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας. 

Εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα της ρύθμισης για τη λήψη απόφασης της ΓΣ που 

θα εγκρίνει την συγχώνευση αποτελούν οι περιπτώσεις που η απορροφώσα εταιρία 

κατέχει το 100%, όπως προαναφέρθηκε στην ειδική περίπτωση συγχώνευσης μεταξύ 

μητρικής-θυγατρικής εταιρίας. Επίσης, η σύμπραξη όλων των μετόχων μπορεί να έχει 

ως αποτέλεσμα να παρακαμφθεί η αναγκαιότητα λήψης απόφασης ΓΣ. 

 

 

4.7. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (Άρθρο 15)33 

 

Με την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από τις ΓΣ, το στάδιο που 

ακολουθεί είναι αυτό της κατάρτισης της σύμβασης συγχώνευσης. Η υλοποίηση της, 

όπως συμβαίνει και σε οποιαδήποτε σύμβαση, προϋποθέτει σύμπτωση βουλήσεων 

των δύο μερών και στην περίπτωση της συγχώνευσης των συμβαλλόμενων εταιριών 

(Σακέλλης, 1991). Αρμόδιο όργανο για να συνάψει τη σύμβαση κατ’ επιταγή της ΓΣ 

είναι το ΔΣ κάθε εταιρίας ή άλλα εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η σύμβαση πρέπει να 

περιβληθεί τον τύπο συμβολαιογραφικού εγγράφου στην περίπτωση που συμμετέχει 

ανώνυμη εταιρία, ο οποίος είναι και συστατικός. Γίνεται δεκτό (Αλεξανδρίδου, 2012) 

ότι στη σύμβαση πρέπει να επισυναφθεί και υπεύθυνη δήλωση των ΔΣ στην οποία να 

βεβαιώνεται ότι οι πιστωτές δεν υπέβαλαν αντιρρήσεις για τη συγχώνευση ή ότι 

τυχόν αντιρρήσεις που υποβλήθηκαν υπήρχαν εκφράστηκαν αποσύρθηκαν. Όλα τα 

παραπάνω υποβάλλονται στις διατυπώσεις δημοσιότητας.  
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4.8. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ (Άρθρο 17)34 

 

Μετά από αίτηση των ΔΣ των εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση, η αρμόδια 

διοικητική αρχή καλείται να διαπιστώσει τη νομιμότητα των πράξεων και των 

διατυπώσεων που επιβάλλει ο νόμος που αφορούν στη διαδικασία που ακολουθήθηκε 

(Αλεξανδρίδου, 2012). Ο έλεγχος της Διοίκησης καταλαμβάνει όλες τις πράξεις και 

κυρίως τις εκθέσεις των Εμπειρογνωμόνων, τις αποφάσεις των ΓΣ, τη σύμβαση 

συγχώνευσης καθώς και τη δημοσιότητα αυτών. Ο έλεγχος αυτός εκ μέρους της 

Διοίκησης είναι από τη φύση του έλεγχος νομιμότητας (Διακόπουλος, 2019) και όχι 

σκοπιμότητας, δεδομένου ότι περιορίζεται στον έλεγχο όλων των 

προπαρασκευαστικών πράξεων της συγχώνευσης και ειδικότερα κατά πόσο αυτές 

ευθυγραμμίζονται με την εταιρική νομοθεσία και τα καταστατικά των εταιριών που 

συμμετείχαν στη συγχώνευση και μάλιστα έχει προληπτικό χαρακτήρα, δεδομένου 

ότι συντελείται προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης. Συναφώς, δεν 

πρόκειται ούτε για έλεγχο τυπικής νοµιµότητας, εξαντλούµενο στο «τύποις σύννοµο» 

και στην «πληρότητα» των πράξεων και διατυπώσεις της συγχώνευσης, αλλά ούτε 

και σε πλήρη και ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας µε σκοπό την «πραγµάτωση του 

συνόλου της έννοµης τάξης»35. Όταν πραγματοποιείται και αύξηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρίας και τροποποίηση του καταστατικού της, ο 

έλεγχος της Διοίκησης περιλαμβάνει και τις πράξεις αυτές ενώ εξέρχεται του ελέγχου 

η εξακρίβωση της υποχρέωσης γνωστοποίησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού 

(Περάκης, 2001). Αρμόδια όργανα για να πραγματοποιήσουν τον έλεγχο είναι ο 

Περιφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας της έδρας της απορροφώσας εταιρίας ή 

ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης αν πρόκειται για εταιρίες της παρ. 3 του 

Άρθρου 9 του ν. 4548/18 όπως για παράδειγμα αν πρόκειται για εταιρίες δημοσίου 

συμφέροντος, μεγάλες οντότητες και εισηγμένες στο Χρηματιστήριο ΑΕ. Με τη 

διάταξη που προβλέπει την αποκλειστική αρµοδιότητα του Περιφερειάρχη ή της 

υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια του οποίου ή της οποίας έχει την έδρα της η 

απορροφώσα εταιρία επιλύθηκε πλέον οριστικά από το νέο νόμο το ζήτηµα της τυχόν 

συντρέχουσας αρµοδιότητας περισσότερων διοικητικών οργάνων. Η διοικητική 

αρµοδιότητα διενέργειας του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της συγχώνευσης 
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καθορίζεται ως εξής36. Ανάλογα με τη µορφή της συγχωνευμένης εταιρίας, όταν 

δηλαδή στη συγχώνευση μετέχει ΑΕ, αρμοδιότητα έχει ο Περιφερειάρχης, στην 

Περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρία. Ανάλογα με το 

µέγεθος των συγχωνευμένων εταιριών, μπορεί αρμοδιότητα να έχει ο Υπουργός 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αρµόδια για την διενέργεια 

προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην Περιφέρεια της 

οποίας έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρία, η οποία ασκεί την αρµοδιότητά της 

αυτή χωρίς την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής απόφασης. Εφόσον από τον έλεγχο 

της εποπτεύουσας διοικητικής αρχής δεν προκύψει κάποια έλλειψη ή παράβαση, 

παρέχεται η έγκριση για τη συγχώνευση (Ρόκας, 2018). Αξίζει να σημειωθεί, ωστόσο, 

ότι ο έλεγχος της Διοίκησης και η έγκριση της συγχώνευσης δεν θεραπεύει 

ενδεχόμενα ελαττώματα της συγχώνευσης (Περάκης, 2001). Εφόσον το καταστατικό 

ή η σύμβαση συγχώνευσης δεν αντιβαίνει στο νόμο, η Διοίκηση δεν δικαιούται να 

αρνηθεί την έγκριση. Αν η Διοίκηση παραλείπει να προβεί στην έγκριση παρά το 

σύννομο της συγχώνευσης, ή δεν την εγκρίνει, η εταιρία μπορεί να προσβάλλει την 

παράλειψη ή την άρνηση της Διοίκησης με προσφυγή στο Συμβούλιο της 

Επικρατείας. Η απόφαση της Διοίκησης θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη, δεδομένου 

ότι η έλλειψη ή μη επάρκεια της αιτιολογίας αποτελεί αυτοτελή λόγο ακυρότητας που 

το Συμβούλιο της Επικρατείας.  

 

4.9. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, η συγχώνευση ως μορφή συγκέντρωσης επιχειρήσεων 

που κατά κανόνα αυξάνει το μέγεθος μιας επιχείρησης ενδέχεται να προκαλέσει 

τριγμούς στον ελεύθερο ανταγωνισμό στην αγορά, υπό την έννοια ότι ενδέχεται να 

μειώσει τον ανταγωνισμό και να οδηγήσει στη δημιουργία μονοπωλίων ή 

ολιγοπωλίων στην αγορά, παρουσιάζοντας φαινόμενα όπως τα εμπόδια εισόδου σε 

μία αγορά και την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης. Για το λόγο αυτό, μία συγχώνευση 

ενδέχεται να πρέπει να γνωστοποιηθεί στην αρμόδια εποπτική αρχή για τον 

ανταγωνισμό, που δεν είναι άλλη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η συγχώνευση 

υπόκειται σε προληπτική γνωστοποίηση στην Επιτροπή Ανταγωνισμού και απαιτείται 

                                                           
36 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
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κάθε φορά που το μερίδιο αγοράς ή ο συνολικός κύκλος εργασιών των υπό 

συγχώνευση εταιριών υπερβαίνουν τα οριζόμενα στο νόμο όρια37. Η  προληπτική 

γνωστοποίηση γίνεται πριν την επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. 

Μέχρι να αποφανθεί η Επιτροπή δίνεται αναστολή πραγματοποίησης της 

συγχώνευσης (Περάκης, 2001).   

 

4.10. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (Άρθρο 18)38 

 

Η ρύθμιση νέου νόμου του διαφοροποιείται σε σχέση µε εκείνη του άρθρου 75 του ν. 

2190/1920 στο ότι ως χρονικό σημείο επέλευσης των αποτελεσμάτων της 

συγχώνευσης, προσδιορίζεται η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύμβασης 

συγχώνευσης και μάλιστα µόνο ως προς την απορροφώσα εταιρία. Η υποβολή σε 

δημοσιότητα, για κάθε εταιρία που μετέχει στη συγχώνευση, των λοιπών πράξεων, 

όπως για παράδειγμα των αποφάσεων των ΓΣ και της εγκριτικής απόφασης της 

διοικητικής αρχής, παραμένει µεν αναγκαία, πλην όχι αποφασιστική για την 

επέλευση των αποτελεσμάτων της συγχώνευσης. Συνεπώς, η δημοσίευση της 

σύμβασης συγχώνευσης από την απορροφώσα εταιρία έχει «συστατικό χαραχτήρα» 

(Διακόπουλος, 2019). Από το σημείο αυτό και έπειτα, τα αποτελέσματα της 

συγχώνευσης τόσο για τις συγχωνευόμενες εταιρίες, όσο και έναντι των τρίτων, 

επέρχονται αυτοδίκαια (Ρεβανόγλου, 2006) και χωρίς καμία άλλη διατύπωση, δηλαδή 

«εκ του νόμου και ταυτόχρονα» για όλες τις συγχωνευόμενες εταιρίες (Σακέλλης, 

1991). 

 

4.11. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ (Άρθρο 18)39 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα αποτελέσματα της συγχώνευσης επέρχονται από τη 

δημοσίευση της σύμβασης συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ από την απορροφώσα εταιρία. 

Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτά επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς καμία άλλη 

                                                           
37 βλ. Άρθρο 4β του ν. 703/1997 
38 βλ. Άρθρο 18 ν. 4601/19 
39 βλ. Άρθρο 18 ν. 4601/19 
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διατύπωση για όλες τις εταιρίες που μετέχουν στη συγχώνευση καθώς και έναντι των 

τρίτων. Κατά το νόμο, τα αποτελέσματα που επέρχονται είναι τα εξής:   

α) Η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της 

περιουσίας, δηλαδή στο σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των 

έννομων σχέσεων της απορροφώμενης εταιρίας, συμπεριλαμβανομένων των 

διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης. Πιο συγκεκριμένα, 

η απορροφούσα αποκτά εκ του νόμου την πλήρη κυριότητα όλων των περιουσιακών 

στοιχείων που μέχρι πρότινος ανήκαν κατά κυριότητα στην απορροφούμενη εταιρία. 

Χρήζει ειδικής αναφοράς το γεγονός ότι όπου απαιτούνται ιδιαίτερες διατυπώσεις, 

όπως η μεταγραφή ή καταχώριση στο Κτηματολόγιο για τη μεταβίβαση ακινήτων και 

η οπισθογράφηση για τη μεταβίβαση τίτλων σε διαταγή, αυτές πρέπει να τηρηθούν 

για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση. Ως προς τις υποχρεώσεις, αξίζει να σημειωθεί ότι 

η απορροφούσα αναλαμβάνει σαν σύνολο όλες όσες υπήρχαν και βάραιναν την 

απορροφούμενη εταιρία, ενώ λόγω της φύσης της οιονεί καθολικής διαδοχής, δεν 

μπορεί να συμφωνηθεί ότι ορισμένες υποχρεώσεις εξαιρούνται της μεταβιβάσεως. 

Τυχόν βάρη που ήταν εγγεγραμμένα σε βάρος της περιουσίας της απορροφούμενης, 

όπως υποθήκες και ενέχυρα, εξακολουθούν να βαραίνουν τις απαιτήσεις αυτές 

(Σακέλλης, 1991). Σημειώνεται ότι δεν είναι απαραίτητο για τη μεταβίβαση της 

κυριότητας να περιγράφονται στη σύμβαση συγχώνευσης ένα προς ένα τα 

περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στις συγχωνευόμενες εταιρίες. Αυτό συμβαίνει 

και πάλι εξαιτίας της οιονεί καθολικής διαδοχής, που έχει ως συνέπεια την 

αυτοδίκαιη και εκ του νόμου υποκατάσταση. Η ακριβής περιγραφή «συντελεί μόνο 

στην απόδειξη του περιεχομένου της μεταβιβαζόμενης περιουσίας» (Περάκης, 2001). 

β) Οι μέτοχοι ή της απορροφώμενης καθίστανται πλέον μέτοχοι της απορροφούσας. 

Το μετοχικό δικαίωμα που αποκτούν οι μέτοχοι της απορροφούμενης  δεν 

προϋποθέτει την παραλαβή του τίτλου της μετοχής αλλά αποκτάται από τη συντέλεση 

της συγχώνευσης (Σακέλλης, 1991). Συνεπώς, από εκείνο το χρονικό σημείο και 

έπειτα δεν είναι δυνατή η διενέργεια πράξης με αντικείμενο μετοχή της 

συγχωνευόμενης εταιρίας. Το ίδιο αποτέλεσμα επέρχεται και στην περίπτωση που η 

μετοχή της απορροφούμενης είναι εισηγμένη, με περαιτέρω συνέπεια το τέλος της 

διαπραγμάτευσης αυτής στο χρηματιστήριο (Περάκης, 2001). 
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γ)  Η απορροφώμενη εταιρία παύουν να υπάρχουν. Από το σημείο αυτό επέρχεται η 

λύση της απορροφούμενης εταιρίας, δίχως να ακολουθεί εκκαθάριση. Έτσι, 

εξαφανίζεται το νομικό πρόσωπο της απορροφούμενης εταιρίας και συνεπώς οι 

δανειστές αυτής αποξενώνονται από την αρχική οφειλέτρια εταιρία και η οφειλή 

μεταφέρεται στην απορροφούσα εταιρία, η οποία ευθύνεται για την οφειλή αυτή 

απεριόριστα και εις ολόκληρο με την απορροφούμενη. Επίσης, είναι προφανές ότι η 

μεταβολή του προσώπου του οφειλέτη δεν ασκεί επιρροή και στην παραγραφή της 

απαίτησης (Σακέλλης, 1991). 

δ) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση από την 

απορροφώσα εταιρεία, χωρίς να διακοπούν. Το ίδιο ισχύει και για τις εκκρεμείς 

συμβατικές σχέσεις οι οποίες δεν λύνονται αλλά συνεχίζονται από την απορροφώσα. 

Η απορροφούσα συνεχίζει και την άσκηση των αξιώσεων της απορροφούμενης 

εταιρίας, κάτι που πραγματοποιείται με την κοινοποίηση και επίδειξη στους οφειλέτες 

των νομιμοποιητικών της εγγράφων. Επίσης, υπεισέρχεται και στις μισθωτικές 

σχέσεις της συγχωνευόμενης εκ του νόμου, και συνεπώς η υπεισέλευση αυτή δεν 

πρόκειται για υπομίσθωση. Αξιώσεις τρίτων κατά της απορροφούμενης 

κατευθύνονται και επιδιώκονται πλέον κατά της απορροφούσας, ενώ και αποφάσεις 

που έχουν εκδοθεί σε βάρος της απορροφούμενης αναπτύσσουν αποτελέσματα σε 

βάρος της απορροφούσας (Ψυχομάνης, 2018). 

 

4.12. ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΤΗΣ 

(Άρθρο 20)40 

 

Η ανώμαλη εξέλιξη της διαδικασίας της συγχώνευσης αποτελεί από τα πιο 

ενδιαφέροντα ζητήματα από νομικής απόψεως (Καραγκουνίδης, 1997). Σε αντίθεση 

με το προϊσχύον νομοθετικό πλαίσιο, πλέον, μειώνονται και περιορίζονται σημαντικά 

οι λόγοι ακυρότητας ενώ συστέλλεται και ο κύκλος των προσώπων που 

νομιμοποιούνται ενεργητικά να υποβάλουν σχετική διαπλαστική αίτηση στο 

δικαστήριο. Επιπλέον, συρρικνώνονται και οι προθεσμίες υποβολής της σχετικής 

αίτησης, καθώς και της τριτανακοπής κατά της απόφασης που κηρύσσει την 

                                                           
40 βλ. Άρθρο 20 ν. 4601/19 
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ακυρότητα, σε τρεις 3 µήνες από την καταχώριση της σύμβασης συγχώνευσης στο 

ΓΕΜΗ41. Έτσι, οι λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης περιορίζονται πλέον στην 

παράλειψη έγκρισης της συγχώνευσης από τουλάχιστον κάποια από τις ΓΣ των 

εταιριών που μετέχουν στη συγχώνευση ή στην ακυρότητα, ακυρωσία ή στο 

ανυπόστατο της τυχόν ληφθείσας απόφασης. Αρμόδιο δικαστήριο είναι το 

Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της απορροφούσας εταιρίας και δικάζει με τη 

διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Με το νέο νόμο δεν ανάγονται πλέον σε 

λόγους ακυρότητας της συγχώνευσης η έλλειψη διοικητικής έγκρισης, άρα και η 

ελαττωματική έγκριση, καθώς και ο καθορισμός μη δίκαιη σχέσης ανταλλαγής 

(Μαστρομανώλης, 2018). Η σχέση ανταλλαγής όπως αναφέρθηκε και στο οικείο 

κεφάλαιο μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο δικαστικού ελέγχου μόνο εντελώς 

οριακού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 281 ΑΚ42, και μόνο υπό την οριακή 

προϋπόθεση ότι θίγει και παραβιάζει κατάφωρα τα περιουσιακά δικαιώματα των 

μετόχων της μειοψηφίας (Πολίτης, 2009)43. Το αντίθετο είναι αναμφισβήτητο ότι θα 

διακινδύνευε την ασφάλεια δικαίου. Στην τελευταία αυτή την περίπτωση, κάθε 

θιγόμενος μέτοχος μπορεί ωστόσο να αξιώσει από την απορροφώσα εταιρεία την 

καταβολή αποζημίωσης μέσα σε 12 μήνες από τη συντέλεση της συγχώνευσης. 

Η ενεργητική νοµιµοποίηση προς άσκηση αίτησης προς κήρυξη της ακυρότητας της 

συγχώνευσης οριοθετείται ως εξής. Κατ’ αρχάς νοµιµοποιείται κάθε µέτοχος εταιρίας 

που συγχωνεύθηκε, εφόσον δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης της ΓΣ για την 

έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκε στη λήψη της. Επιπλέον, στις περιπτώσεις 

που παραλείφθηκε εντελώς η λήψη απόφασης ή η τυχόν ληφθείσα είναι ανυπόστατη 

ή άκυρη, νοµιµοποιούνται και πιστωτές εταιρίας που συγχωνεύθηκε, εφόσον 

αποδείξουν έννοµο συµφέρον. Τέλος, εφόσον προτεινόµενος λόγος ακυρότητας της 

συγχώνευσης είναι η ακυρωσία απόφασης συνέλευσης ή εταίρων, οι µέτοχοι που 

εκπροσωπούν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των 

δικαιωμάτων ψήφου εταιρίας που συγχωνεύθηκε, εφόσον δεν έλαβαν µέρος στη 

λήψη της απόφασης για την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη 

της44, νομιμοποιούνται και αυτοί ενεργητικά. 

                                                           
41 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
42 Κατά το Άρθρο 281 ΑΚ (Κατάχρηση δικαιώματος) ορίζεται ότι η άσκηση του δικαιώματος απαγορεύεται αν 

υπερβαίνει προφανώς τα όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή ο κοινωνικός ή οικονομικός 

σκοπός του δικαιώματος. 
43 Προς τούτου συμφωνεί τόσο η θεωρία όσο και η νομολογία (βλ. ΜΠΑ 6273/2003, 3069/2004) 
44 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
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Στην περίπτωση εισηγμένης εταιρίας, οι λόγοι ακυρότητας της συγχώνευσης είναι 

ακόµη πιο περιορισμένοι. Μέτοχοι εισηγµένων εταιριών που δεν συγκεντρώνουν τα 

αναγκαία ποσοστά ή των οποίων η αίτηση ακύρωσης απορρίφθηκε από το 

δικαστήριο, διατηρούν και μπορούν να επιδιώξουν χρηµατική αξίωση κατά της 

απορροφώσας εταιρίας για αποκατάσταση της ζηµίας που τους προκάλεσε το 

ελάττωµα της απόφασης που ενέκρινε τη συγχώνευση45. Επομένως εάν η 

απορροφώσα είναι εισηγμένη δεν παρέχεται ευχερώς η δυνατότητα κήρυξης 

ακυρότητας (Μαστρομανώλης, 2018). 

Ως μηχανισμοί διάσωσης του κύρους της συγχώνευσης ορίζονται με το νέο νόμο η 

δυνατότητα θεραπείας του ελαττώματος μέχρι τη συζήτηση στο Δικαστήριο, η 

παροχή προθεσμίας από το Δικαστήριο για θεραπεία του ελαττώματος και η 

στάθμιση από το Δικαστήριο της αναλογικότητας μεταξύ απαγγελίας της ακυρότητας 

και ελαττώματος. Για την εξειδίκευση της έννοιας του δυσαναλόγου κρίσιµα στοιχεία 

είναι ενδεικτικά: η βαρύτητα του ελαττώματος, τα πρακτικής φύσεως προβλήµατα 

και η διατάραξη των συναλλαγών που θα προξενούσε η απαγγελία της ακυρότητας46. 

Προβλέπεται η ενδεχόμενη επιδίκαση χρηματικού ποσού στον αιτούντα κατά της 

απορροφώσας. Γενικά είναι σημαντικό να αναφερθεί, ότι σε περίπτωση κήρυξης 

ακυρότητας, δεν θίγονται οι πραγματοποιηθείσες συναλλαγές της απορροφώσας 

καθώς η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το κύρος 

των συναλλαγών της απορροφώσας εταιρίας που πραγματοποιήθηκαν µετά την 

καταχώριση της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. Τέλος, προβλέπεται η δημοσίευση στο 

Γ.Ε.ΜΗ. τόσο της αίτησης για κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευσης όσο και της 

απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα, µε την οποία µπορεί να ληφθούν, ύστερα 

από σχετικό αίτηµα ή και αυτεπαγγέλτως, όλα τα αναγκαία κατά την κρίση του 

δικαστηρίου µέτρα για την προστασία των συµφερόντων που τίθενται σε 

διακινδύνευση. Διευκρινίζεται επίσης ότι τα αποτελέσµατα της απόφασης επέρχονται 

µε την τελεσιδικία της.  

 

 

                                                           
45 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
46 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
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4.13. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Άρθρο 12)47 

 

Η προστασία των εργαζομένων κατά τη συγχώνευση εταιριών, συνίσταται στην 

εξασφάλιση της συνέχειας και τη διατήρηση των δικαιωμάτων τους, τόσο σε ατομικό 

όσο σε συλλογικό επίπεδο, στα πλαίσια της ενιαίας εταιρίας (Περάκης, 2001). Έτσι, 

το άρθρο 12 ν. 4601/19 προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις για τη μεταβολή στο πρόσωπο του εργοδότη. Με τη διάταξη 

αυτή, γίνεται παραποµπή στη νομοθεσία του ατομικού και συλλογικού εργατικού 

δικαίου που ούτως ή άλλως θα ίσχυαν ακόµη και χωρίς αυτή την παραποµπή. Η 

ελληνική νοµοθεσία είναι συνεπής προς τις κατευθύνσεις της προστατευτικής για 

τους εργαζόμενους ευρωπαϊκής νουθεσίας, προς αποφυγή της χειροτέρευσης της 

θέσης τους εξαιτίας της µμεταβίβασης επιχείρησης µε τη µορφή της συγχώνευσης 

(βλ. Οδηγία 98/50/ΕΚ)48. 

 

4.14. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΥΘΥΝΗΣ (Άρθρο 19)49 

 

Τα μέλη του ΔΣ τόσο της απορροφώσας όσο και της απορροφώμενης εταιρείας 

υπέχουν ευθύνη κατ’ αρχάς έναντι των μετόχων των εταιριών τους για κάθε ζημία 

που οι αυτοί υπέστησαν λόγω κάποιας υπαίτιας πράξης ή παράλειψης τους, η οποία 

συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους και της επιμελούς διαχείρισης κατά την 

προετοιμασία και την πραγματοποίηση της συγχώνευσης. Η διάταξη αυτή όπως 

συνάγεται από τα παραπάνω, είναι προστατευτική για τους μετόχους. Μάλιστα, 

παρέχεται η δυνατότητα, κυρίως σε περιπτώσεις παντελούς ασυνεννοησίας,  ορισµού 

ειδικού εκπροσώπου για την άσκηση αξιώσεων κατά των µελών των οργάνων 

διοίκησης της απορροφώµενης εταιρίας, ακόμη και των εμπειρογνωμόνων που 

προέβησαν στη σύνταξη έκθεσης προς τη ΓΣ50. Γίνεται δεκτό (Περάκης, 2001), ότι η 

έννοια της ζημία των μετόχων περιλαμβάνει «τη μείωση της εσωτερικής αξίας της 

μετοχής λόγω μείωσης της περιουσίας της εταιρίας». Περαιτέρω, η μείωση αυτή 

                                                           
47 βλ. Άρθρο 12 ν. 4601/19 
48 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
49 βλ. Άρθρο 19 ν. 4601/19 
50 βλ. Αιτιολογική Έκθεση ν. 4601/19 
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μπορεί να πάρει τη μορφή πτώσης της αξίας των μετοχών ή ακόμα και της διανομής 

χαμηλότερου μερίσματος. Πιο συγκεκριμένα, η ευθύνη των μελών ΔΣ θεμελιώνεται 

όταν τα μέλη παραβιάζουν διατάξεις του καταστατικού της εταιρίας ή του νόμου, ή 

όταν παραβιάζουν το γενικό καθήκον επιμέλειας που τους δεσμεύει κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους και γενικότερα όταν δεν προστατεύουν τα 

συμφέροντα της εταιρίας και των μετόχων. Επίσης, ακόμα και τυχόν ζημία που 

πηγάζει από κακό και εσφαλμένο καθορισμό της σχέσης ανταλλαγής που πρότεινε το 

ΔΣ εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου αυτού.  

Όσον αφορά την ευθύνη των εμπειρογνωμόνων, αυτή μπορεί να προκύψει όταν οι 

τελευταίοι προβαίνουν σε ορισμένη πλημμέλεια κατά τη σύνταξη της έκθεσης τους, η 

οποία όμως απαιτείται να συνδέεται αιτιωδώς με τυχόν υποτίμηση της αξίας της 

περιουσίας της εταιρίας (Περάκης, 2001). Η έκταση της ευθύνης των 

εμπειρογνωμόνων περιορίζεται ωστόσο από λοιπά νομοθετήματα καθώς σύμφωνα με 

το άρθρο 37 ν. 4449/2017 που αναφέρεται στην την ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών, 

ορίζεται ότι το συνολικό ύψος αποζημίωσης  από όλο το ελεγκτικό έργο δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το δεκαπλάσιο της αμοιβής που δόθηκε για το έργο αυτό 

(Μαστρομανώλης, 2018). Πρέπει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο άρθρο δεν 

αποκλείει τυχόν ευθύνη των μελών ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων για ζημιές που 

προξένησαν σε τρίτους κατά τα άρθρα 914 επ. ΑΚ., όπως και την γενική τους ευθύνη 

έναντι της εταιρίας κατά τα άρθρα 102 επ. ν. 4548/2018.  Αρμόδιο δικαστήριο για την 

άσκηση της αξίωσης των μετόχων κατά των μελών ΔΣ και των εμπειρογνωμόνων 

είναι κατά το ν. 4601/19 το καθ’ ύλη αρμόδιο κατά τον ΚΠολΔ, ανάλογα με το ποσό 

της αποζημίωσης που επιδιώκεται. Πρέπει να σημειωθεί, ότι για την εφαρμογή του 

Άρθρου αυτού του ν. 4601/19 απαιτείται η έγκυρη συντέλεση της συγχώνευσης. 
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5. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ 

 

5.1. Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΧΑΛΚΟΡ ΚΑΙ ΕΛΒΑΛ51 

 

5.1.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η εταιρία ΧΑΛΚΟΡ ιδρύθηκε το 1977 με την επωνυμία «ΒΕΚΤΩΡ Α.Ε. 

Επεξεργασίας Μετάλλων» με έδρα την Αθήνα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο 

Αθηνών από το 1996 και αποτελεί θυγατρική εταιρία και μέλος του Ομίλου Viohalco. 

Οι κυριότερες δραστηριότητες της είναι η παραγωγή και εμπορία προϊόντων έλασης 

και διέλασης χαλκού και κραμάτων χαλκού και προϊόντων έλασης ψευδαργύρου και 

δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την Τουρκία. Η ΕΛΒΑΛ 

ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία «ΑΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ, 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ» με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί 

θυγατρική εταιρεία και μέλος της Viohalco S.A. Δραστηριοποιείται στην 

επεξεργασία, παραγωγή και εμπορία προϊοντικών λύσεων αλουμινίου σε διάφορες 

αγορές. Οι Οικονομικές Καταστάσεις τόσο της ΧΑΛΚΟΡ όσο και της ΕΛΒΑΛ 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της Viohalco S.A. που 

διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο EURONEXT του Βελγίου και στο 

Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Viohalco κατέχει ποσοστό 68,28% των μετοχών και των 

δικαιωμάτων ψήφου της ΧΑΛΚΟΡ και 100% των μετοχών και των δικαιωμάτων 

ψήφου της ΕΛΒΑΛ.  

Τα Διοικητικά Συμβούλια της ΧΑΛΚΟΡ και της ΕΛΒΑΛ αποφάσισαν την 

19.07.2017 την έναρξη των προπαρασκευαστικών ενεργειών για τη συγχώνευση με 

απορροφώμενη εταιρία την ΕΛΒΑΛ και απορροφώσα εταιρία τη ΧΑΛΚΟΡ, 

σύμφωνα με τα άρθρα 69 επ. του κ.ν. 2190/1920 και τα αρ. 1-5 του Ν. 2166/1993 

δηλαδή με το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς και με τα ευεργετήματα του 

αναπτυξιακού – φορολογικού νόμου 2166/1993. Τα Διοικητικά Συμβούλια των 

                                                           
51 βλ. Ενημερωτικό Σημείωμα Σεπτεμβρίου 2017 της εταιρίας ΧΑΛΚΟΡ  
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εταιριών συνέταξαν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης το οποίο και ενέκριναν την 

26.09.2017. Ως ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού ορίστηκε η 31.07.2017 

και συμφωνήθηκε ότι η Συγχώνευση θα διενεργούταν με την ενοποίηση των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των συγχωνευόμενων, ως αυτά 

παρουσιάζονταν στους ισολογισμούς των συγχωνευόμενων την 31.07.2017 και τα 

στοιχεία της απορροφούμενης ΕΛΒΑΛ θα μεταφέρονταν ως στοιχεία ισολογισμού 

της απορροφούσας ΧΑΛΚΟΡ. 

 

5.1.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Όπως προκύπτει από την επεξηγηματική έκθεση του ΔΣ της ΧΑΛΚΟΡ52 η 

οικονομική σκοπιμότητα της διενεργούμενης συγχώνευσης με απορρόφηση έγκειτo 

κατά βάση στην «επίτευξη μεγαλύτερης εμπορευσιμότητας των μετοχών της εταιρίας 

που προέκυψε από τη Συγχώνευση». Πιο συγκεκριμένα, κίνητρο της συγχώνευσης 

αποτέλεσε η μέσω της συγχώνευσης δημιουργία μίας εταιρίας με ισχυρή οικονομική 

θέση και που θα συγκαταλεγόταν στις ισχυρότερες του κλάδου.  

Επιπροσθέτως, δεδομένου ότι οι παραγωγικές εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών 

βρίσκονταν σε γειτονικά οικόπεδα, η ενοποίηση των ιδιοκτησιών ως αποτέλεσμα της 

συγχώνευσης, θα συντελούσε στη δημιουργία λειτουργικών με αποτέλεσμα τη  

βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων και την επέκταση των γραμμών 

παραγωγής.  

Έτσι, θα καθίστατο αποδοτικότερη και οικονομικότερη η προμήθεια των υλικών και 

μηχανημάτων και θα εξασφαλίζονταν ευνοϊκότεροι όροι αγοράς. Με αυτό τον τρόπο 

θα μπορούσε η εταιρία να πετύχει οικονομίες κλίμακας. Παράλληλα, η συνέργεια 

μεταξύ των εταιριών σε όλα τα επίπεδα παραγωγής, σε συνδυασμό με την ήδη 

υπάρχουσα τεχνογνωσία των δύο εταιριών, θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω 

ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας με στόχο «την παραγωγή ενός ευρύτερου 

φάσματος μη σιδηρούχων μεταλλικών κραμάτων». Τέλος, λόγω της αύξησης του 

μεγέθους και της επιχειρηματικής εμβέλειας που θα αποκτούσε η απορροφούσα 

εταιρία, θα πετύχαινε ευχερέστερη πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές53. 

 

                                                           
52 βλ. Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ ΧΑΛΚΟΡ, Σεπτέμβριος 2017 
53 βλ. Ετήσιο Απολογισμό 2017 ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 
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5.1.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, η συγχώνευση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί με βάση το 

ν. 2190/1920 και το ν. 2166/1993. Η διαδικασία πραγματοποιήθηκε όπως όριζαν τα 

παραπάνω νομοθετήματα, η οποία δεν παρεκκλίνει ουσιωδώς από όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω σε σχέση με το ν. 4601/2019. Πιο συγκεκριμένα, μετά την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων συντάχθηκε το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης από τα ΔΣ των 

συγχωνευόμενων εταιριών, τα οποία μαζί με την έκθεση τους υποβλήθηκαν στις ΓΣ 

των εταιριών προς έγκριση και τα οποία καθόρισαν και την προτεινόμενη σχέση 

ανταλλαγής μετοχών. Επίσης, ανατέθηκε σε ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία η 

αρμοδιότητα της αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων 

εταιριών και της σύνταξης και υποβολής έκθεσης στις ΓΣ των εταιριών στην οποία 

έκριναν το δίκαιο και λογικό της προτεινόμενης σχέσης ανταλλαγής. Στη συνέχεια 

ακολούθησε η έγκριση της συγχώνευσης από τις ΓΣ των εταιριών και η έγκριση από 

τη διοικητική αρχή που εν προκειμένω ήταν ο Υπουργός Οικονομικών και 

Ανάπτυξης. Επισημάνθηκε ότι δεν απαιτούταν γνωστοποίηση στην Επιτροπή 

Ανταγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3959/2011. Τέλος, συνήφθη η 

σύμβαση συγχώνευσης με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και έγιναν οι 

απαραίτητες δημοσιεύσεις. Τα αποτελέσματα επήλθαν από τη δημοσίευση της 

εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών όπως όριζε το προϊσχύον 

νομοθετικό καθεστώς, σε αντίθεση με το νέο που ορίζει ότι τα αποτελέσματα 

επέρχονται από τη δημοσίευση της σύμβασης συγχώνευσης. Λόγω του χαρακτήρα 

της ΧΑΛΚΟΡ ως εισηγμένης στο ΧΑΑ, η συγχώνευση δημοσιεύτηκε και στον οικείο 

διαδικτυακό τόπο του ΧΑΑ και έτσι η νέα εταιρία που προέκυψε εισήχθη και αυτή 

στο ΧΑΑ καθόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις, με την νέα επωνυμία 

«ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ» και συνεπακόλουθη τροποποίηση του καταστατικού της 

ΧΑΛΚΟΡ.  
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5.1.4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

                                                   

 

 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ 

 

Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της απορροφούσας εταιρίας που 

θα εκδοθούν και θα δοθούν στους μετόχους της απορροφούμενης εταιρίας, πρέπει να 

προσδιοριστεί η καθαρή θέση των συγχωνευόμενων εταιριών ώστε να εξευρεθούν τα ίδια 

κεφάλαια της κάθε εταιρίας και στη συνέχεια να προσδιοριστεί η εσωτερική αξία των  

μετοχών της κάθε εταιρίας. 

 

 

                                                           Ίδια Κεφάλαια απορροφούσας 

1. Εσωτερική αξία μετοχής απορροφούσας  = 

                                                            Σύνολο μετοχών απορροφούσας 

 

                                                              Ίδια κεφάλαια απορροφούμενης   

2. Εσωτερική αξία μετοχής απορροφούμενης = 

                                                                 Σύνολο μετοχών απορροφούμενης  

 

                             Εσωτερική αξία μετοχής απορροφούσας 

3. Σχέση ανταλλαγής μετοχών =  

                               Εσωτερική αξία μετοχής απορροφούμενης 
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Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.1.3 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα 

Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων εταιρειών ανέθεσαν σε ανεξάρτητους 

ελεγκτές, τη διενέργεια αποτιμήσεων της αξίας των Συγχωνευόμενων εταιρειών και 

τον προσδιορισμό ενός εύρους εύλογης και λογικής σχέσης ανταλλαγής των μετοχών 

τους. Στη συνέχεια τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών όρισαν την προτεινόμενη 

σχέση ανταλλαγής η οποία θα έπρεπε να ανταποκρίνεται στα πλαίσια που όρισαν οι  

ελεγκτές. Οι εμπειρογνώμονες θα έπρεπε να ελέγξουν κατά πόσο η προτεινόμενη 

σχέση ανταλλαγής των ΔΣ είναι δίκαιη και λογική και τέλος οι ΓΣ θα καθόρισαν επ’ 

ακριβώς τη σχέση αυτή.  

Για τους σκοπούς της αποτίμησης των Συγχωνευόμενων Εταιριών και τον 

προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών, καταλληλότερες θεωρήθηκαν η 

μέθοδος DCF, η μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης και η μέθοδος 

Ανάλυσης της Χρηματιστηριακής Αξίας, ως οι πλέον κατάλληλες μεθόδους, μεταξύ 

των συχνότερα χρησιμοποιούμενων μεθόδων, για την περίπτωση της αποτίμησης της 

ΧΑΛΚΟΡ, και η μέθοδος DCF και η μέθοδος της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής 

Θέσης ως κατάλληλες, μεταξύ των συχνότερα χρησιμοποιούμενων μεθόδων, για την 

περίπτωση της αποτίμησης της ΕΛΒΑΛ.54 

Τα αποτελέσματα αποτίμησης σταθμίστηκαν ανάλογα με την καταλληλότητα της 

κάθε μεθόδου και πιο συγκεκριμένα για τη ΧΑΛΚΟΡ δόθηκε μεγαλύτερη βαρύτητα 

στη μέθοδο DCF (60%) και μικρότερη στη μέθοδο της Χρηματιστηριακής Αξίας 

(20%) και της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης (20%). Αντίστοιχα η ΕΛΒΑΛ 

αποτιμήθηκε με την μέθοδο DCF και την Μέθοδο της Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής 

Θέσης, στις οποίες δόθηκε βαρύτητα 60% και 40% αντίστοιχα. Έτσι από τις 

μεθόδους αυτές προέκυψαν οι εξής σταθμισμένες τιμές αποτίμησης της αξίας της 

                                                           
54 Προεξόφληση Μελλοντικών Χρηματοροών (DCF). Η μέθοδος αυτή βασίζεται στην εκτίμηση των μελλοντικών 

χρηματοροών της εταιρίας έτσι όπως αυτές προκύπτουν από το επιχειρηματικό της σχέδιο. Οι εκτιμώμενες 

μελλοντικές χρηματοροές προεξοφλούνται βάσει του Μέσο-Σταθμικού Κόστους Κεφαλαίου (Weighted Average Cost 

of Capital ή WACC), που λαμβάνει υπόψη την κεφαλαιουχική δομή και τους κινδύνους που σχετίζονται με τον κλάδο 

στον οποίο δραστηριοποιείται η κάθε εταιρία.  

Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση. Η μέθοδος αυτή έχει ως βάση ότι η αξία μιας εταιρίας ισούται με την αξία της 

καθαρής θέσης όπως προκύπτει από τις οικονομικές της καταστάσεις κατά την ημερομηνία αποτίμησης, αφού 

ληφθούν υπόψη οι όποιες προσαρμογές στα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της.  

Μέθοδος Ανάλυσης της Χρηματιστηριακής Αξίας (κεφαλαιοποίηση). Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται σε εισηγμένες 

εταιρίες και λαμβάνει υπόψη την αξία της εταιρίας βάσει της αξίας κεφαλαιοποίησης όπως προκύπτει από το 

γινόμενο του αριθμού των υπό διάθεση μετοχών επί της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.  

Πηγή: Επεξηγηματική Έκθεση ΔΣ ΧΑΛΚΟΡ, Σεπτέμβριος 2017 
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κάθε εταιρίας. Ανευρέθηκαν οι μέγιστες τιμές, οι ελάχιστες τιμές και οι μέσες. Έτσι, 

σύμφωνα με την αποτίμηση, βρέθηκε μέγιστη τιμή 207.881.319,53 ευρώ για τη 

ΧΑΛΚΟΡ και 538.288.859,09 ευρώ για την ΕΛΒΑΛ, ελάχιστη τιμή 171.860.134,27 

ευρώ και 486.104.180,97 ευρώ αντίστοιχα και μέση τιμή 188.777.010,90 ευρώ για τη 

ΧΑΛΚΟΡ και 510.642.873,75 ευρώ για την ΕΛΒΑΛ. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

ΧΑΛΚΟΡ ανερχόταν σε € 38.486.258,26 διαιρούμενο σε 101.279.627 κοινές 

ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας € 0,38 εκάστη. Το μετοχικό κεφάλαιο της 

ΕΛΒΑΛ ανερχόταν σε € 105.750.180,62 διαιρούμενο σε 27.046.082 ανώνυμες 

μετοχές με ονομαστική αξία € 3,91 έκαστη. Για να βρούμε την εσωτερική αξία της 

μετοχής της κάθε εταιρίας σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα θα διαιρέσουμε τη 

μέση τιμή που αντιστοιχεί στα ίδια κεφάλαια κάθε εταιρίας με τον αριθμό των 

μετοχών της. Έτσι για την ΧΑΛΚΟΡ η εσωτερική τιμή της μετοχής της ανέρχεται σε 

(188.777.010,90/101.279.627=) 1,8639188995. Για την ΕΛΒΑΛ η εσωτερική αξία 

της μετοχής της ανέρχεται σε (510.642.873,75/27.046.082=) 18,880474952. Η σχέση 

ανταλλαγής προκύπτει από τη διαίρεση μεταξύ των εσωτερικών αξιών των δύο 

εταιριών και επομένως καθορίζεται ως 

1,8639188995/18,880474952=0,0987220344953534 κατά μέση τιμή. Αν κάνουμε την 

ίδια διαδικασία για τη μέγιστη και την ελάχιστη τιμή αποτίμησης των εταιριών 

βρίσκουμε 2,052183508/19,9026557373=0,1031110388 εάν λάβουμε υπόψη τη 

μέγιστη τιμή αποτίμησης των εταιριών  και 

1,6968875119/17,9731829908=0,0944121869 εάν λάβουμε υπόψη την ελάχιστη τιμή 

αποτίμησης των εταιριών. Επομένως, η σχέση ανταλλαγής θα λάβει μία τιμή εντός 

του πλαισίου τιμών από 0,0944121869 έως  0,1031110388 με μέση τιμή 

0,0987220344953534. 

Στη συνέχεια τα από 26.9.2017 Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων, 

καθόρισαν την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής ως 0,0987220346164922 που είναι 

εντός του φάσματος που προαναφέρθηκε. Έτσι, οι εμπειρογνώμονες έκριναν ότι η 

προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και λογική.  

Στη συνέχεια, προχώρησαν και σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Το μετοχικό 

κεφάλαιο της ΧΑΛΚΟΡ ανερχόταν σε 38.486.258,26 ευρώ που διαιρείτο σε 

101.279.627 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ και της ΕΛΒΑΛ σε 

105.750.180,62 ευρώ που διαιρείτο σε 27.046.082 μετοχές. Έτσι, ο αριθμός μετοχών 

της απορροφώσας εταιρείας που δικαιούνταν οι μέτοχοι της απορροφώμενης 

εταιρείας στο νέο μετοχικό κεφάλαιο είναι 27.046.082/0,0987220346164922= 
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273.961.959 . Έτσι συνολικά οι μετοχές της εταιρίας που θα προέκυπταν από τη 

συγχώνευση θα ήταν (101.279.627+273.961.959=) 375.241.586. Το μετοχικό 

κεφάλαιο θα έπρεπε να αυξηθεί κατά 105.750.180,62 ευρώ που αντιστοιχεί στο 

μετοχικό κεφάλαιο της ΕΛΒΑΛ (καθαρή θέση). Ωστόσο, αν πολλαπλασιάσουμε τον 

συνολικό αριθμό των μετοχών (375.241.586) με την ονομαστική τιμή της μετοχής της 

ΧΑΛΚΟΡ 0,38 μας βγάζει 142.591.802,68 που υπολείπεται του 144.236.438,88 (που 

προκύπτει από την πρόσθεση των μετοχικών κεφαλαίων των 2 εταιριών) κατά 

1.644.636,20 ευρώ κάτι που σημαίνει ότι θα έπρεπε να μειωθεί ο αριθμός των 

μετοχών της ΧΑΛΚΟΡ προκειμένου να φτάσουμε στο κεφάλαιο 144.236.438,88. 

Επομένως συμφωνήθηκε προκειμένου να μη μειωθεί οα αριθμός των μετοχών της 

απορροφούμενης εταιρίας να αυξηθεί η ονομαστική τιμή της μετοχής σε 0,39 ευρώ, η 

οποία πολλαπλασιαζόμενη με τον συνολικό αριθμό των μετοχών (375.241.586) μας 

βγάζει 146.344.218.54 ευρώ. Επομένως, συμφωνήθηκε να γίνει αύξηση του 

κεφαλαίου κατά 105.750.180,62 ευρώ που αντιστοιχεί στο μετοχικό κεφάλαιο της 

ΕΛΒΑΛ και να αυξηθεί και η ονομαστική τιμή της κάθε μετοχής από το σύνολο των 

375.241.586 και η διαφορά που θα προκύψει από των πολλαπλασιασμό του 

375.241.586 επί 0,39 με το μετοχικό κεφάλαιο, δηλαδή 146.344.218,58 – 

144.236.438,88 = 2.107.779,66 ευρώ, θα καλυφθεί με την έκδοση μετοχών υπέρ το 

άρτιο της απορροφώσας εταιρείας. Ενόψει των ανωτέρω το συνολικό κεφάλαιο της 

απορροφούμενης εταιρίας μετά τη συγχώνευση ανήλθε σε 146.344.218,58 ευρώ.  

 

5.1.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ 

 

Μεταξύ των δύο εταιριών, συμφωνήθηκε ότι από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

συγχώνευσης, οι μετοχές που προορίζονταν για τους μετόχους της απορροφώμενης 

εταιρείας, θα παρείχαν σ’ αυτούς το δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 

απορροφώσας εταιρείας.  

Από την επόμενη μέρα του Ισολογισμού Μετασχηματισμού, δηλαδή από 01.08.2017, 

όλες οι πράξεις της απορροφώμενης λογίζονταν ως πράξεις απορροφώσας. Το ίδιο 

συμφωνήθηκε να ισχύει και για τα οικονομικά αποτελέσματα που θα προέκυπταν 

κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα θεωρούνταν ως αποτελέσματα της 

απορροφούσας και θα ωφελούσαν ή θα βάρυναν αποκλειστικά και μόνο την 

απορροφώσα. Ομοίως, όλες οι συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονταν κατά το πιο 

πάνω χρονικό διάστημα με κάθε τρίτο στο όνομα της απορροφώμενης συνεχίστηκαν 
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από την απορροφώσα με το ίδιο περιεχόμενο. Την 01-02-2018 συμφωνήθηκε να 

αρχίσει η διαπραγμάτευση του συνόλου των 375.241.586 νέων μετοχών της 

απορροφούσας στο ΧΑΑ, με νέα ονομαστική αξία 0,39 ευρώ η καθεμία. Οι ως άνω 

νέες μετοχές αποφασίστηκε να πιστωθούν, βάσει της σχέσης ανταλλαγής. Από την 

ίδια ημερομηνία η επωνυμία της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών μεταβλήθηκε 

σε «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ 

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «EΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ 

Α.Ε.». Μέσω της εν λόγω συγχώνευσης με απορρόφηση, δημιουργήθηκε μια έντονα 

εξαγωγική, βιομηχανική και οικονομική οντότητα στον τομέα της επεξεργασίας μη 

σιδηρούχων μετάλλων, εισηγμένη στο Χ.Α.  Η εταιρία ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ θεωρήθηκε 

ότι θα ήταν σε θέση να αξιοποιήσει καλύτερα τις οικονομίες κλίμακας και συνέργειες 

που θα προκύψουν μελλοντικά. 
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5.2. Η ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ΚΑΙ 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ  

 

5.2.1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

 

Η εταιρία EUROXX ιδρύθηκε το έτος 1993 ως επενδυτική - συμβουλευτική εταιρεία. 

Μετά τη λήψη της σχετικής άδειας το 1995 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η 

εταιρεία μετατράπηκε σε Ανώνυμη Χρηματιστηριακή Εταιρεία και εισήχθη στο 

Χρηματιστηρίου Αθηνών, με την επωνυμία Euroxx Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., 

παρέχοντας πλέον ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες.55 Η εταιρία 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με έδρα στην 

Αθήνα, ιδρύθηκε το 2007 και ασχολείται με την εκμίσθωση ακινήτων. Το Μάιο του 

2019 τα ΔΣ των εταιριών αποφάσισαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων 

προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συγχώνευση των δύο εταιριών με απορρόφηση 

της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Α.Ε από την  EUROXX. Η συγχώνευση συμφωνήθηκε 

να πραγματοποιηθεί με τις διατάξεις του νέου νόμου για τους εταιρικούς 

μετασχηματισμούς Ν. 4601/2019, του νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες Ν. 

4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 

που προβλέπουν φοροελαφρύνσεις, με εισφορά της καθαρής θέσης της 

απορροφώμενης εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία (με μεταβίβαση όλων των 

στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της απορροφώμενης εταιρείας στην 

απορροφώσα εταιρεία). 

 

5.2.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ56 

 

Τα ΔΣ θεώρησαν ότι η διενεργούμενη Συγχώνευση θα ήταν σκόπιμη και επωφελής 

από οικονομικής απόψεως για τις συγχωνευόμενες εταιρίες. Πρωταρχικό κίνητρο για 

τις δύο εταιρίες αποτέλεσε η ενοποίηση των λειτουργιών τους και μέσω αυτής η 

δημιουργία «εκτεταμένων επιχειρηματικών συνεργειών» σε χρηματοοικονομικό 

επίπεδο, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του λειτουργικού κόστους 

                                                           
55 βλ. https://www.euroxx.gr/ Σύντομο Ιστορικό 
56 βλ. την από 23.08.2019 έκθεση ΔΣ της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 



 69 

και των  διαχειριστικών εξόδων. Επιπλέον η «συνένωση» των δύο επιχειρήσεων με 

την μορφή της συγχώνευσης με απορρόφηση θα οδηγούσε σύμφωνα με τα ΔΣ των 

εταιριών στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και της τεχνογνωσίας 

που η κάθε μία διέθετε. Όλα τα παραπάνω θα είχαν ως συνέπεια, τη δημιουργία  

αξίας για τους μετόχους των εταιριών και την επίτευξη μεγαλύτερης ρευστότητας και 

εμπορευσιμότητας της μετοχής της απορροφούσας εταιρίας. 

 

5.2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Όπως προαναφέρθηκε η συγχώνευση συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί με βάση τις 

διατάξεις του νέου νόμου για τους εταιρικούς μετασχηματισμούς Ν. 4601/2019, του 

νέου νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρίες Ν. 4548/2018, του άρθρου 54 του Ν. 

4172/2013 και του άρθρου 61 του Ν. 4438/2016 που προβλέπουν φοροελαφρύνσεις. 

Πιο συγκεκριμένα, μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων συντάχθηκε το Σχέδιο 

Σύμβασης Συγχώνευσης από τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών, τα οποία μαζί με 

την έκθεση τους υποβλήθηκαν στις ΓΣ των εταιριών προς έγκριση και τα οποία 

καθόρισαν και την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής μετοχών. Επίσης, ανατέθηκε σε 

ανεξάρτητη ελεγκτική εταιρία η αρμοδιότητα της αποτίμησης των περιουσιακών 

στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών και της σύνταξης και υποβολής έκθεσης 

στις ΓΣ των εταιριών στην οποία έκρινε το δίκαιο και λογικό της προτεινόμενης 

σχέσης ανταλλαγής. Στη συνέχεια ακολούθησε η έγκριση της συγχώνευσης από τις 

ΓΣ των εταιριών και η έγκριση από τη διοικητική αρχή. Τέλος, συνήφθη η σύμβαση 

συγχώνευσης με τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και έγιναν οι 

απαραίτητες δημοσιεύσεις57. Τα αποτελέσματα σύμφωνα με το νέο νόμο επέρχονται 

από τη δημοσίευση της σύμβασης συγχώνευσης. Λόγω του χαρακτήρα της EUROXX 

ως εισηγμένης στο ΧΑΑ, η συγχώνευση έπρεπε να δημοσιευτεί και στον οικείο 

διαδικτυακό τόπο του ΧΑΑ. Συνεπακόλουθα τροποποιήθηκε και το καταστατικού της 

EUROXX.  

 

 

                                                           
57 Σημειώνεται ότι μέχρι την 18.12.2019 δεν είχε δημοσιευτεί η Σύμβαση Συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ 
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5.2.4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

Τα ΔΣ των συγχωνευόμενων εταιριών καθόρισαν τη σχέση ανταλλαγής μετοχών σε 

834,50. Δηλαδή οι μέτοχοι της εταιρίας ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΕ αποφασίστηκε 

να λάβουν για κάθε μία μετοχή της απορροφούμενης εταιρίας τους, 834,50 μετοχές 

της εταιρίας EUROXX. Πλέον των μετοχών συμφωνήθηκε και η καταβολή μετρητών 

ύψους 27,16 ευρώ.  Το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας EUROXX 

ανερχόταν σε 3.522.240 ευρώ, διαιρούμενο σε 9.784.000 ονομαστικές μετοχές, 

ονομαστικής αξίας 0,36 η καθεμία. Η καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας 

ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ανερχόταν σε 1.802.547,16, ενώ διέθετε 6.000 μετοχές. 

Οι δύο επιχειρήσεις συμφώνησαν ότι το μετοχικό κεφάλαιο της EUROXX θα 

αυξανόταν μετά τη συγχώνευση κατά 1.802.520,00 ευρώ που αντιστοιχούσε στην 

καθαρή θέση της απορροφώμενης εταιρείας «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και από το οποίο θα αφαιρούταν το ποσό των 27,16 που θα 

καταβαλλόταν στους μετόχους της απορροφώμενης εταιρείας. Αντίστοιχα, θα 

εκδίδονταν 5.007.000 νέες ονομαστικές μετοχές της απορροφώσας εταιρείας, 

ονομαστικής αξίας 0,36 η καθεμία. Συνεπεία δηλαδή της συγχωνεύσεως, και μετά την 

ολοκλήρωση αυτής, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώσας εταιρείας θα 

διαμορφωνόταν σε 5.324.760,00 ευρώ διαιρούμενο σε 14.791.000 ονομαστικές 

μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,36 η κάθε μία. 

Για να κριθεί το εύλογο και το δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής οι εταιρίες ανέθεσαν σε 

εμπειρογνώμονα την αποτίμηση των περιουσιών των δύο εταιριών, έτσι ώστε να 

προσδιοριστεί η εσωτερική αξία των μετοχών των δύο εταιριών και στη συνέχεια να 

εξευρεθεί ένα φάσμα τιμών μέσα στο οποίο η σχέση ανταλλαγής θεωρείται εύλογη 

και λογική. Η εταιρία EUROXX αποτιμήθηκε με την Μέθοδο των Προεξοφλημένων 

Ελεύθερων Ταμειακών Ροών και η ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ με την Μέθοδο της 

Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης58. Το αποτέλεσμα αποτίμησης για την 

EUROXX προσδιορίστηκε από 3.135.775,42 έως 3.893.380,39 με μέση τιμή  

3.505.231,74 ευρώ και για την ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ σε 1.802.547,16 ευρώ. Έτσι 

η εσωτερική τιμή της EUROXX καθορίστηκε σε 0,3205003496 κατ’ ελάχιστη τιμή, 

σε 0,3979334004 κατά μέγιστη τιμή και 0,3582616251 κατά μέση τιμή. Η εσωτερική 

                                                           
58 βλ. Έκθεση Άρθρου 10 ν. 4601/19 Αύγουστος 2019 
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τιμή της ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ καθορίστηκε σε 300,4245266667. Έτσι η σχέση 

ανταλλαγής καθορίστηκε  σε ένα φάσμα από 937,3609952115 μέχρι 754,9618261868 

με μέση τιμή 838,5618375478. Έτσι, η σχέση ανταλλαγής που καθορίστηκε σε 

834,50 θεωρήθηκε λογική και δίκαιη.  

 

5.2.5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ59 

 

Όπως προελέχθη, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 1 του Ν. 4601/2019, η συγχώνευση 

συντελείται με μόνη την καταχώριση, της σύμβασης συγχώνευσης ως προς την 

απορροφώσα εταιρεία, ακόμα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της 

απορροφώμενης εταιρείας. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, η απορροφώμενη 

εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» 

συμφωνήθηκε να λυθεί, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, ενώ το σύνολο του 

ενεργητικού και του παθητικού της να μεταβιβαστεί κατά πλήρη κυριότητα στην 

απορροφώσα εταιρεία «EUROXX ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», η οποία ως συνέπεια της συγχώνευσης 

υποκαταστάθηκε ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο 

σύνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννομων σχέσεων της 

απορροφώμενης εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών αδειών, που 

είχαν εκδοθεί υπέρ της απορροφώμενης εταιρείας. Τυχόν εκκρεμείς δίκες και 

συμβάσεις συμφωνήθηκε να συνεχιστούν αυτοδικαίως από την απορροφώσα εταιρία 

χωρίς να επέλθει βίαιη διακοπή αυτών. Η απορροφώμενη εταιρεία συμφωνήθηκε να 

μεταβιβάσει το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό). Αντιστοίχως, η 

απορροφώσα εταιρεία απέκτησε την αποκλειστική κυριότητα, νομή, και κατοχή κάθε 

κινητής και ακίνητης περιουσίας και κάθε άλλου περιουσιακού στοιχείου της 

απορροφώμενης εταιρείας. Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, το 

Διοικητικό Συμβούλιο της απορροφώσας εταιρείας συμφωνήθηκε να προβεί σε κάθε 

αναγκαία ενέργεια ώστε οι πέντε εκατομμύρια επτά χιλιάδες (5.007.000) μετοχές της 

απορροφώσας εταιρείας που θα εκδίδονταν, σε λογιστική μορφή, λόγω της 

συγχώνευσης να πιστωθούν και να αποδοθούν σύμφωνα με το νόμο σε λογαριασμό 

της εταιρείας Casalini Holdings Ltd., που αποτελούσε και τη μοναδική μέτοχο της 

απορροφώμενης εταιρείας, στο Σύστημα Άυλων Τίτλων του Χρηματιστηρίου 

                                                           
59 βλ. το από 23.08.2019 Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης  
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Αθηνών. Από την 30.06.2019 όλες οι πράξεις της απορροφώμενης εταιρείας, 

θεωρούνταν από λογιστική άποψη, ότι διενεργήθηκαν για λογαριασμό της 

απορροφώσας εταιρείας. Το ίδιο συμφωνήθηκε να ισχύει και για τα οικονομικά 

αποτελέσματα, που θα προέκυπταν κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα και έτσι και 

αυτά θα θεωρούνταν ως αποτελέσματα της απορροφώσας εταιρίας. Ομοίως, όλες οι 

συμφωνίες και δικαιοπραξίες που γίνονταν κατά το πιο πάνω χρονικό διάστημα με 

κάθε τρίτο στο όνομα της απορροφώμενης εταιρείας θα συνεχίζονταν από την 

απορροφώσα εταιρεία με το ίδιο περιεχόμενο. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

Τα κυριότερα συμπεράσματα που προέκυψαν από την παρούσα βιβλιογραφική 

ανασκόπηση είναι τα κάτωθι : 

 Τα κίνητρα των επιχειρηματιών για να λάβουν μια απόφαση για διενέργεια 

συγχώνευσης ή εξαγοράς συνδέονται άρρηκτα με τα πλεονεκτήματα των 

διαδικασιών αυτών. Τα κίνητρα αυτά είναι πολυάριθμα και διατρέχουν όλες 

τις πτυχές που μπορεί να αφορούν μία επιχείρηση. Κατά βάση είναι 

οικονομικού περιεχομένου και σχετίζονται είτε με την αύξηση των εσόδων ως 

συνέπεια της οικονομικής μεγέθυνσης μιας επιχείρησης είτε με τη μείωση του 

κόστους ως συνέπεια συντέλεσης συνεργειών σε διάφορες λειτουργιές της 

επιχείρησης. Πέρα από τα οικονομικά κίνητρα δεν πρέπει να υποτιμώνται και 

άλλα κίνητρα όπως η ανάγκη εξυγίανσης και χρηματοοικονομικής 

σταθερότητας, η ανάγκη για προσαρμογή στον μεταβαλλόμενο ανταγωνισμό 

στην αγορά μέσω της διαφοροποίησης ή της εισόδου σε νέα αγορά, η 

επιθυμία αύξησης της πιστοληπτικής ικανότητας μέσω της συγκέντρωσης 

κεφαλαίων και η επιθυμία εκμετάλλευσης ορισμένων δυναμικών 

χαρακτηριστικών κάποιας άλλης επιχείρησης.  

 Η επιλογή ενός επιχειρηματία για τη διενέργεια μιας διαδικασίας εξαγοράς ή 

συγχώνευσης πρέπει να βασίζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες και χαρακτηριστικά 

της δικής του επιχείρησης, προκειμένου και να διαμορφώσει τους όρους κατά 

το συμφέρον της επιχείρησης του. Επομένως, αρχικό βήμα για έναν 

επιχειρηματία αποτελεί η ανίχνευση κάποιου «προβλήματος» της επιχείρησης 

του, το οποίο έχει την έννοια είτε ότι η επιχείρηση παρουσιάζει κάποια 

αδυναμία σε κάποιον τομέα της είτε ότι η επιχείρηση θα μπορούσε να αυξήσει 

την παραγωγικότητα της αλλά δεν το κάνει. Στη συνέχεια, ανάλογα με το 

«πρόβλημα» μπορεί να επιλεγεί και η απόφαση για μία συγχώνευση ή 

εξαγορά. Τα κίνητρα και ο τρόπος πραγμάτωσης της θα πρέπει να 

συναρτώνται με το «πρόβλημα» και με βάση αυτά θα προκύψουν και τα 

προσδοκώμενα οφέλη της διαδικασίας για την επιχείρηση. 

 Η επιλογή της εταιρίας «στόχου» πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτική, με την 

έννοια ότι πρέπει προτού ξεκινήσουν τυχόν προπαρασκευαστικές ενέργειες 

και συζητήσεις με αυτή για ενδεχόμενη συνένωση πρέπει να έχουν εξαχθεί 
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και αναζητηθεί πληροφορίες σχετικές με τη βιωσιμότητα της και τα 

οικονομικά της στοιχεία, με τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα και με την ιστορική και προσδοκώμενη της ανάπτυξη. Εφόσον 

η εταιρία που ανιχνεύτηκε ως στόχος δεν πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τις 

επιθυμίες του επιχειρηματία, τότε μία ενδεχόμενη συγχώνευση διατρέχεται εξ’ 

αρχής από πολλές πιθανότητες αποτυχίας. Γενικότερα, λόγω της 

συνθετότητας και της πολυπλοκότητας των διαδικασιών καθίσταται αναγκαία 

η σύμπραξη πολλών επαγγελματιών (όπως οικονομολόγων, λογιστών, 

δικηγόρων, συμβολαιογράφων κ.ά.) προκειμένου η διαδικασία να 

ολοκληρωθεί με τον ασφαλέστερο και γρηγορότερο δυνατό τρόπο. 

 Ο νόμος 4601/19 που αναμόρφωσε και συστηματοποίησε το δίκαιο των 

εταιρικών μετασχηματισμών αποτέλεσε ένα θετικό βήμα ως προς την 

περαιτέρω κατοχύρωση ασφάλειας δικαίου στον επιχειρηματικό κόσμο. 

Καθοριστική ρύθμιση στο πλαίσιο του νέου νόμου αποτέλεσε και η με 

πανηγυρική διατύπωση οριοθέτηση του νέου νόμου με τα φορολογικά 

νομοθετήματα, η οποία καθίστατο προβληματική στο παρελθόν. Πλέον, η 

νομική διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και αναλύθηκε ενδελεχώς 

παραπάνω είναι σαφής και ξεκάθαρη ενώ η εφαρμογή των φορολογικών 

νομοθετημάτων περιορίζεται αποκλειστικά στην παροχή φορολογικών 

κινήτρων. Η ρυθμίσεις του νέου νόμου μπορούν να συμβάλλουν στην 

γενικότερη ανάπτυξη του φαινομένου των συγχωνεύσεων και εξαγορών στη 

χώρα μας προκειμένου αυτές να αντιμετωπίζονται ως ένα ασφαλές και 

χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των επιχειρηματιών προκειμένου να πετύχουν τις 

κατ’ ιδίαν επιδιώξεις τους. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να ευνοηθεί και η 

γενικότερη ανάπτυξη σε όρους εθνικής οικονομίας. 

 Για τον προσδιορισμό της σχέσης ανταλλαγής των μετοχών της 

απορροφούσας εταιρίας που θα εκδοθούν και θα δοθούν στους μετόχους της 

απορροφούμενης εταιρίας, πρέπει να προσδιοριστεί η καθαρή θέση των 

συγχωνευόμενων εταιριών ώστε να εξευρεθούν τα ίδια κεφάλαια της κάθε 

εταιρίας και στη συνέχεια να προσδιοριστεί η εσωτερική αξία των  μετοχών 

της κάθε εταιρίας. Ο τρόπος αυτός είναι ο δικαιότερος καθώς ανταποκρίνεται 

στην πραγματική αξία των επιχειρήσεων κατά το χρόνο πραγματοποίησης της 

συγχώνευσης. 
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