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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η απόφαση για αγορά μιας άλλης επιχείρησης, ή της συγχώνευσης1 για να 
δημιουργηθεί μια μεγαλύτερη και ίσως αρκετά διαφορετική επιχείρηση, είναι μια από τις 
σημαντικότερες αποφάσεις που μια διοίκηση καλείται να πάρει. Η σωστή απόκτηση στο 
σωστό χρόνο μπορεί να είναι ο συντομότερος δρόμος για την επέκταση, την αυξανόμενη 
αποδοτικότητα, και μια νέα κατεύθυνση για την επιχείρηση. Με μια μόνο πράξη, η 
αποκτούσα επιχείρηση μπορεί να πραγματοποιήσει την ανάπτυξη που θα ήταν αδύνατη ή που 
αλλιώς θα είχε διαρκέσει πολλά χρόνια επενδύσεων και σκληρής εργασίας.  

Εντούτοις, μια κακή απόφαση μπορεί να είναι μοιραία, περιορίζοντας συχνά τους 
οικονομικούς, διοικητικούς, και άλλους πόρους του αγοραστή πέρα από τις δυνατότητές του, 
αναγκάζοντας ολόκληρη τη δομή να αποτύχει.  

Μια απόφαση απόκτησης είναι, επομένως, ακραίας σπουδαιότητας. Ακόμα κι αν η 
ανάπτυξη μέσω της απόκτησης ή της συγχώνευσης είναι μια καλή ιδέα, η επιλογή του 
σωστού υποψηφίου και η ολοκλήρωση της διαδικασίας απόκτησης είναι δύσκολα και 
επικίνδυνα βήματα. Οι περισσότεροι επιτυχημένοι αγοραστές αξιολογούν πολυάριθμους 
πιθανούς υποψηφίους για εξαγορά για να πάρουν τη σωστή απόφαση.  

Στη δεκαετία του '90, η συζήτηση2 για την εταιρική στρατηγική συμπεριέλαβε 
μελέτες συγχωνεύσεων και εξαγορών (Merger & Acquisition). Οι Συγχωνεύσεις και 
Εξαγορές, άλλωστε, είναι από τα βασικά ζητήματα της εταιρικής στρατηγικής. Καθώς η 
κατανόηση της φύσης των διαδικασιών των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει βελτιωθεί, το 
ενδιαφέρον της έρευνας για τη στρατηγική των συγχωνεύσεων και εξαγορών έχει 
μετατοπιστεί όλο και περισσότερο στη δημιουργία αξίας μέσω της εταιρικής ανανέωσης 
βασισμένης στην ανάπτυξη των ικανοτήτων της επιχείρησης (Haspeslagh και Jemison 1991, 
Jemison και Sitkin 1986, Hitt et Al 1993, Shanley και Corea 1992).  

Οι Εξαγορές και συγχωνεύσεις3 αντιμετωπίζονται σήμερα ως κάτι το αναπόφευκτο, 
ως απαραίτητη επιλογή ή ως «αναγκαίο κακό» μπροστά στις πιέσεις της συγκυρίας, τις 
ευκαιρίες και τις προκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης και του διεθνούς ανταγωνισμού. 

Όλα αυτά στο πλαίσιο μιας «νέας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας», που κυριαρχείται 
από την επανάσταση στους τομείς της πληροφορίας και των επικοινωνιών και από την 
κυριαρχία της γνώσης ως απαραίτητου στοιχείου ανταγωνιστικότητας και επιβίωσης στις 
διεθνείς αγορές. Μέρος της βιβλιογραφίας θεωρεί τις συγχωνεύσεις και εξαγορές φυσικό και 
υγιές επακόλουθο ανάπτυξης της αγοράς, που βοηθά τη μετακίνηση πόρων σε πιο ωφέλιμες 
χρήσεις, δημιουργεί πρόσθετη οικονομική αξία, επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και αυξάνει 
την απόδοση των επιχειρήσεων, βελτιώνοντας τη συνολική οικονομική αποτελεσματικότητα 
και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας στο διεθνή χώρο. Η αντίθετη άποψη εστιάζεται σε 
θέματα διαφάνειας και πληροφόρησης των κεφαλαιαγορών για τις συντελούμενες 
επιχειρησιακές μεταβολές, αρνητικών επιπτώσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών στους 
μετόχους των εξαγοραζόμενων επιχειρήσεων, μείωσης του ανταγωνισμού, ολιγοπωλιακής 
οργάνωσης της οικονομίας, στρέβλωσης των τιμών και επιβάρυνσης του καταναλωτή. 

Εμμένει στην ανάγκη για κατάλληλες ρυθμίσεις ελέγχου και περιορισμού των 
καταχρήσεων από την απόκτηση μονοπωλιακής ή ολιγοπωλιακής δύναμης. Μέχρι σήμερα 

                                                 
1 Joseph M. Morris, CPA, Mark A. Blackton, CPA, James N. Brendel, CPA, James R. Krendl, JD, E. 
Christopher Lang, JD, Robert J. Puls, CPA, Jeffrey D. Rudolf, CPA, 1995, “Merger & Acquisitions – Business 
Strategies for Accountants”, John Wiley & Sons, Inc., USA 
2 Petri M.T. Parvinen, February 2003,“Towards a governance perspective to mergers and acquisitions”, Helsinki 
University of Technology Institute of Strategy and International Business, Espoo, Finland    
3 Βασιλική Ν. Γεωργακοπούλου, Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας, Μεσολαβητής-Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., Ειδική 
Σύμβουλος της ΟΤΟΕ & του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, «ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 
συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις»  
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δεν έχει επιβεβαιωθεί από την εμπειρική έρευνα μόνο η μια ή η άλλη άποψη. Είναι όμως 
χαρακτηριστικό ότι οι περισσότεροι αναλυτές εστιάζουν την προσοχή τους στα τεράστια 
μεγέθη των μεταβιβαζόμενων κεφαλαίων και στα αντίστοιχα κέρδη για τους επενδυτές, ή / 
και σε θέματα επιχειρησιακής οργάνωσης και ανταγωνισμού , ενώ μόνο δευτερευόντως 
ασχολούνται με τις συνέπειες για την απασχόληση, τους όρους αμοιβής και εργασίας των 
εργαζομένων στις μεταβιβαζόμενες – συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Κάτι που είναι ωστόσο 
απαραίτητο για να έχουμε πληρέστερη αξιολόγηση όχι μόνο της οικονομικής, αλλά και της 
«κοινωνικής αποτελεσματικότητας» των εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές4 είναι ένα ιδιαίτερο κοινωνικό και επιστημονικό 
φαινόμενο από την άποψη ότι «είναι αντίθετο με πολλά πειθαρχικά όρια» (Marchildon 1991, 
p. xi). Ακαδημαϊκά, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές έχουν εξεταστεί λεπτομερειακά από την 
πλευρά ενός πλήθους αρχών, π.χ. οικονομικά, δίκαιο, επιχειρήσεις, στρατηγική, οργανωτική 
θεωρία, διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και κοινωνιολογία. Οι  συγχωνεύσεις και εξαγορές 
είναι, εντούτοις, ένα ενδιαφέρον πραγματικό φαινόμενο, απόδειξη του οποίου είναι η μεγάλη 
προσοχή που δέχεται από τους διευθυντές, τους πολιτικούς, τους νομοθέτες και τα μέσα. Οι 
συγχωνεύσεις και εξαγορές είναι επίσης ένας σημαντικός οδηγός αλλαγής του τρόπου με τον 
οποίο είναι οργανωμένη η οικονομική ζωή και διοικούνται οι επιχειρήσεις, ή πιο επίσημα, «η 
οργάνωση της οικονομικής δραστηριότητας». 

Στην πραγματικότητα, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές λειτουργούν σε δύο επίπεδα. Ο 
ρόλος της ικανότητας στη δραστηριοποίηση, δικαιολόγηση και εκτέλεση των συγχωνεύσεων 
και εξαγορών καθώς επίσης και στην επιτυχία τους είναι αναμφισβήτητος. Ταυτόχρονα, 
υπάρχουν διάφορα ζητήματα για τις συγχωνεύσεις και εξαγορές που ασχολούνται με το πώς η 
οικονομική δραστηριότητα κυβερνάται μέσα στα όρια των περιλαμβανόμενων εταιριών. 
Διαισθητικά, υπάρχουν τουλάχιστον δύο κατηγορίες των συγχωνεύσεων και εξαγορών που 
σχετίζονται με τη διακυβέρνηση. Πρώτον, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές σχετίζονται στενά 
με τη διακυβέρνηση διαφορετικών ομάδων συμμετόχων, π.χ. οι ιδιοκτήτες, οι managers, οι 
υπάλληλοι και οι διευθυντές της επιχείρησης. Τα εταιρικά ζητήματα διακυβέρνησης 
συσχετίζονται με πολλές πραγματικές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και της αξίας των μετόχων είναι επίσης ένα ζήτημα διακυβέρνησης. 
Τα κίνητρα, οι προτιμήσεις πληροφοριών και κινδύνου των διάφορων δραστών και των 
ομάδων δράσης πρέπει να γίνουν κατανοητά για να καθιερωθεί μια πλήρης εικόνα των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών. Επιπλέον, πολλές από τις ψυχολογικές και συμπεριφοριστικές 
πτυχές της λήψης αποφάσεων των συγχωνεύσεων και εξαγορών, π.χ. κατανόηση των ορίων 
της ανθρώπινης γνώσης, οι φιλοδοξίες των διευθυντών και ο προβληματικός ρόλος των 
τραπεζών επένδυσης, είναι ουσιαστικά ζητήματα που ασχολούνται με τη διακυβέρνηση της 
ομάδας συμμετόχων στα πλαίσια των συγχωνεύσεων και εξαγορών.  

Αφετέρου, υπάρχουν επίσης διάφορα ζητήματα στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που 
εξετάζουν τον διοικητικό ρόλο της συναλλαγής των συγχωνεύσεων και εξαγορών και των 
περιλαμβανομένων εταιριών. Τέτοια ζητήματα περιλαμβάνουν το νομικό διάλογο γύρω από 
το συμβόλαιο π.χ. της νέας εταιρικής οντότητας, που καθορίζει τα ακριβή όρια της εταιρίας 
σύμφωνα με τους οικονομικούς δείκτες μέσω των αποφάσεων επένδυσης και αποεπένδυσης, 
καθιερώνοντας τη νέα ανταμοιβή, τον έλεγχο, τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και την 
οικονομική αναδιάρθρωση της εταιρίας. Σε επίπεδο βάσης, υπάρχει ο τεράστιος διοικητικός 
στόχος της αναδιοργάνωσης της λειτουργίας της καθημερινής ζωής και της γνωριμίας των 
νέων συναδέλφων μετά από ένα πρόγραμμα συγχωνεύσεων και εξαγορών.   

Εντούτοις, μια θεωρητική προσέγγιση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές που θα 
επικεντρωνόταν στις ιδέες των θεωριών διακυβέρνησης και θα ενσωματώνονταν υπό έναν 
κοινό τίτλο λείπει. Η δημιουργία της θα μπορούσε ενδεχομένως να αναπτύξει τη στρατηγική 
                                                 
4 Petri M.T. Parvinen, February 2003,“Towards a governance perspective to mergers and acquisitions”, Helsinki 
University of Technology Institute of Strategy and International Business, Espoo, Finland    
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σκέψη στις συγχωνεύσεις και εξαγορές και τις ακαδημαϊκές και επαγγελματικές κοινότητες. 
Αφ' ενός, θα μπορούσε ενδεχομένως να ενθαρρύνει περισσότερη έρευνα στις βασισμένες στη 
διακυβέρνηση συγχωνεύσεων και εξαγορών και να αναπτύξει έτσι τη σκέψη για τις 
συγχωνεύσεις και εξαγορές. Αφ' ετέρου, να είναι σε θέση να αναμείξει πολλά σύνθετα 
μηνύματα ενός ευρύτατου ακαδημαϊκού τομέα σε ένα γνωστικό πλαίσιο αρκετά απλό για 
τους διευθυντές για να το υιοθετήσουν στο διάλογό τους. Εξετάζοντας όλα αυτά, φαίνεται ότι 
υπάρχει ουσιαστικό κίνητρο για να αρχίσει μια θεμελιώδης θεωρητική έρευνα για τις 
συγχωνεύσεις και εξαγορές από την προοπτική της διακυβέρνησης.  
 Σ’ αυτή την εργασία, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές, ή M&A, αντιμετωπίζονται σαν 
ένα μοναδικό επαγγελματικό φαινόμενο. Αυτό βέβαια δε σημαίνει πως δεν υπάρχουν 
διαφορές μεταξύ συγχωνεύσεων, αποκτήσεων και εξαγορών. Αλλά, η ανάλυση δίνει έμφαση 
στο αποτέλεσμα που έχουν οι συγχωνεύσεις και εξαγορές, στο σύνολό τους, στην οργάνωση 
μιας οικονομικής δραστηριότητας. Με σεβασμό προς την οργάνωση της οικονομικής 
δραστηριότητας, οι διάφορες πλευρές των συγχωνεύσεων και εξαγορών θεωρούνται αρκετά 
σημαντικές, με κύρια ζητήματα να είναι η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση στα 
όρια μιας εταιρίας που προβαίνει σε εξαγορά ή συγχώνευση, καθώς και η σύγκριση της 
Ελλάδας με τις μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και εξαγορές του εξωτερικού. 

Παρακάτω θα αναφερθούμε αρχικά σε μια ιστορική ανασκόπηση των συγχωνεύσεων 
και εξαγορών και θα αναπτύξουμε τους δύο αυτούς όρους.  
 

ΟΡΙΣΜΟΙ – ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
 

Η ιδιαίτερη φύση των συγχωνεύσεων και εξαγορών απεικονίζεται στους περίπλοκους 
ορισμούς που παρέχονται στην λογοτεχνία. Κάποιοι ορισμοί δίνουν έμφαση στην οργανωτική 
πλευρά των συγχωνεύσεων και εξαγορών: 

«Ο όρος συγχώνευση έχει δύο σημασίες από πλευράς συνδυασμού επιχειρήσεων. Η 
συγχώνευση μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε μορφή συνδυασμού επιχειρήσεων, που 
ξεκινά από διάφορα είδη συμβολαίων. Η πιο συγκεκριμένη σημασία που ξεχωρίζει τη 
συγχώνευση από την εξαγορά είναι ότι μία συγχώνευση είναι συνδυασμός επιχειρήσεων που 
είναι όμοιες σε μέγεθος και δημιουργούν μια οργάνωση όπου κανένα μέλος δε φαίνεται ως ο 
αποκτών» (Vaara 2000, p. 82) 
 Άλλοι ορισμοί τονίζουν τη σημασία της εταιρικής ταυτότητας: 

«Η συγχώνευση υπονοεί το συνδυασμό δύο ή περισσότερων εταιριών που εισχωρούν σε 
μια νέα εταιρική ταυτότητα, ενώ η εξαγορά περιλαμβάνει μια εταιρία που διατηρεί την εταιρική 
της ταυτότητα» (Marchildon 1991, p. xi) 

«Συγχώνευση – η απορρόφηση μιας εταιρίας από μια άλλη. Ένας συνδυασμός από δύο 
ή περισσότερες εταιρίες στον οποίο η προκύπτουσα εταιρία διατηρεί την ταυτότητα της 
αποκτούσας εταιρίας» (Scott 1997) 

Οι ορισμοί των λεξικών είναι σε πιο γενικό επίπεδο και τονίζουν τη δυσκολία της 
χάραξης ορίων μεταξύ συγχωνεύσεων, αποκτήσεων και εξαγορών: 

«Μια συγχώνευση είναι μια ένωση δύο επιχειρήσεων ή, ορισμένες φορές, μια εξαγορά ή 
μια απόκτηση μιας εταιρίας από την άλλη» (Reuters 1982: Glossary of International Economic 
and Financial Terms.) 
 Κάποιοι ορισμοί τονίζουν την εξαφάνιση των προηγούμενων εταιρικών οντοτήτων 
περισσότερο από τη γένεση μιας καινούριας: 

Μια συγχώνευση συμβαίνει όταν «δύο ή περισσότερες εταιρίες σταματάνε να είναι 
διακριτές ή υπάρχουν συμφωνίες σε εξέλιξη ή σχεδιάζεται να οδηγήσουν σε εταιρίες που δε θα 
είναι πλέον διακριτές» (Competition Bureau, Government of Canada, 2001) 
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 Στη σύγχρονη διοικητική λογοτεχνία, τονίζεται η πλευρά της διαπραγμάτευσης: 
«Η λέξη συγχώνευση αναφέρεται σε διαπραγματεύσεις μεταξύ φιλικών μερών που 

φτάνουν σε μια αμοιβαία συμφωνία να συνενώσουν τις εταιρίες τους…Γενικά, οι συγχωνεύσεις 
απεικονίζουν διάφορες μορφές συνένωσης εταιριών μέσω αμοιβαίων διαπραγματεύσεων» 
(Weston et al. 2001, p. 6). 
 Κάποιοι ορισμοί δείχνουν τη συμπληρωματικότητα και τη λογική των συγχωνεύσεων: 

Μια συγχώνευση συμβαίνει όταν δυο εταιρίες συνδυάζουν τις πρακτικές τους με 
σκοπό κάθε μια να κερδίσει καινούρια γνώση και πείρα (Holtzman 1994) 
 Αλλού, η παραδοσιακή οικονομική λογοτεχνία το προσδιορίζει πιο απλά: 

«Μια συγχώνευση: Εταιρίες συνδυάζουν τους παράγοντες παραγωγής σε διαφορετικές 
αναλογίες» (Jervis 1971, p. 1) 
 Μέχρι πρόσφατα, οι ακαδημαϊκοί ορισμοί δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στη διαδικασία 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών: 

Η έκφραση συγχωνεύσεις και εξαγορές έχει καθιερωθεί για να παρουσιάζει και την 
αμοιβαία συμφωνία μεταξύ των διοικήσεων δυο εταιριών που συγχωνεύονται που 
υποβάλλεται στους μετόχους για έγκριση (περιλαμβάνοντας και τη συγχώνευση όπου οι 
ξεχωριστές εταιρίες διαλύονται και σχηματίζουν μια νέα εταιρική οντότητα) και την εξαγορά 
μιας εταιρίας από μια άλλη μέσω μιας προσφοράς (Larsson 1990, cf. Jensen 1985) 
 Στην οικονομική λογοτεχνία, η κεφαλαιακή δομή παρουσιάζεται ως το κλειδί: 
«Μια συγχώνευση…είναι ένα αμάλγαμα ή μια ένωση δύο ή περισσότερων εταιριών σε μια νέα 
εταιρία με διαφορετική κεφαλαιακή δομή» (Reid 1968, p. 22) 
 Σε έναν νομικό διάλογο, χρησιμοποιείται ο ορισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 
«συγκέντρωση», υπονοώντας τα κοινά χαρακτηριστικά των συγχωνεύσεων, εξαγορών και 
άλλων συμφωνιών που οδηγούν στη συνένωση οικονομικών οντοτήτων. Σύμφωνα με αυτό, 
μια συγχώνευση συμβαίνει όταν: 
Α) Δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες επιχειρήσεις συγχωνεύονται 
Β) Ένα ή περισσότερα άτομα που ήδη ελέγχουν τουλάχιστον μία εταιρία, ή μία ή 
περισσότερες εταιρίες, αποκτούν, είτε με αγορά περιουσιακών στοιχείων είτε με χρεόγραφα, 
με συμβόλαιο ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο, άμεσο ή έμμεσο έλεγχο ολόκληρης ή μέρος μιας 
ή περισσότερων επιχειρήσεων. 
Γ) Η δημιουργία ενός joint venture που λειτουργεί σε μια διαρκή βάση σαν μια αυτόνομη 
οικονομική οντότητα.  
 Όπως φαίνεται στους ορισμούς, η φράση «συγχωνεύσεις και εξαγορές», ή  M&A, 
είναι μια αναφορά σε δυο κατηγορίες δραστηριοτήτων συγχώνευσης: συγχωνεύσεις με 
συνένωση και συγχωνεύσεις με εξαγορά. Η εκπαιδευτική λογοτεχνία γενικά κρατά τον όρο 
«συγχώνευση» για να περιλάβει και τις δραστηριότητες συνένωσης και εξαγοράς, αλλά εδώ 
χρησιμοποιούμε τον όρο M&A (mergers and acquisitions) για να καλυφθούν και τα δύο 
πεδία. Στην ουσία, οι συγχωνεύσεις και εξαγορές μπορούν, και έχουν, αντιμετωπιστεί ως ένα 
φαινόμενο στο management, στα οικονομικά, στην ιστορία των επιχειρήσεων, στη 
βιομηχανική οργάνωση, στο νόμο, στην οικονομετρία και τη χρηματοδότηση (Marchildon 
1991). 
 
ΕΙΔΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 

Οι εξαγορές5 αφορούν στη μεταβίβαση του συνόλου ή πλειοψηφικού μέρους της 
ιδιοκτησίας μιας επιχείρησης (εξαγοραζόμενη) σε μια άλλη (εξαγοράζουσα), που καταβάλλει 
το αντίστοιχο αντίτιμο. Η μεταβίβαση γίνεται συνήθως με καταβολή μετρητών ή με αγορά / 
                                                 
5 Βασιλική Ν. Γεωργακοπούλου, Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας, Μεσολαβητής-Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., Ειδική 
Σύμβουλος της ΟΤΟΕ & του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, «ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 
συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις»  
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ανταλλαγή μετοχών, μέσω του Χρηματιστηρίου. Σε πολλές περιπτώσεις, ακόμα και η 
απόκτηση μειοψηφικού πακέτου μετοχών ή ανάλογου ποσοστού επί της συνολικής 
ιδιοκτησίας, μπορεί να εξασφαλίζει στην εξαγοράζουσα επιχείρηση ουσιαστικό έλεγχο, εάν 
με τη μεταβίβαση μπορεί να επηρεάσει κρίσιμες επιλογές της Διοίκησης και της στρατηγικής 
της εξαγοραζόμενης, ή εάν τα λοιπά μερίδια ιδιοκτησίας αυτής της επιχείρησης είναι 
κατακερματισμένα. Για τη μελέτη των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεών τους, οι 
εξαγορές ομαδοποιούνται και αξιολογούνται συνήθως με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: 
 
Α) Είδος εξαγοραζόμενης επιχείρησης. Εάν η εξαγοραζόμενη επιχείρηση ανήκει στο 
δημόσιο τομέα και αγοράζεται από ιδιωτική επιχείρηση, έχουμε, παράλληλα με την εξαγορά, 
τη λεγόμενη ιδιωτικοποίηση. 
Β) Προέλευση εξαγοράζουσας επιχείρησης. Η εξαγοράζουσα μπορεί να είναι ξένη, 
πολυεθνική ή εδρεύουσα σε άλλη χώρα, ή εγχώρια επιχείρηση. 
Γ) Οικονομικοί και επιχειρηματικοί στόχοι της εξαγοράζουσας επιχείρησης. Τέτοιοι 
στόχοι μπορεί να είναι: 

 αμυντική ή επιθετική προσπάθεια προσαρμογής στον ανταγωνισμό 
 αύξηση μεγέθους για πιο αποδοτική λειτουργία 
 απορρόφηση ανταγωνιστών 
 ενίσχυση της θέσης της στην αγορά, 
 αξιοποίηση συμπληρωματικότητας δραστηριοτήτων 
 προοπτική συγχώνευσης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, 
 συντονισμένη ανάπτυξη δραστηριοτήτων με τη μορφή ομίλου εταιρειών, 
 ανάπτυξη και επικερδής μεταπώληση της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, 
 επιλεκτική συρρίκνωση ή κλείσιμο εξαγοραζόμενης επιχείρησης, 
 είσοδος σε νέα αγορά /χώρα, περιοχή, 
 διαφοροποίηση προϊόντων – υπηρεσιών κ.α 

 
Συγχώνευση είναι η συνένωση δύο ή περισσότερων εταιρειών σε μία. Συμβαίνει όταν 

μια επιχείρηση αγοράζει μια άλλη και την απορροφά σε μια ενιαία επιχειρησιακή δομή, 
συνήθως διατηρώντας την αρχική εταιρική ταυτότητα της εξαγοράζουσας επιχείρησης. 

Οι συγχωνεύσεις αντιστοιχούν σε διαφορετικές μορφές επιχειρησιακής ολοκλήρωσης. 
Έτσι, η επιχειρησιακή ολοκλήρωση μπορεί να είναι κάθετη, οριζόντια ή συνδυασμός 
ετερόκλητων δραστηριοτήτων (τα λεγόμενα conglomerates). 
 

 Η κάθετη ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων που καλύπτουν 
διαφορετικά αλλά συμπληρωματικά στάδια της παραγωγικής διαδικασίας (λ.χ. 
άντληση – διύλιση και διανομή πετρελαίου) 

 Η οριζόντια ολοκλήρωση αφορά συγχωνεύσεις επιχειρήσεων του ίδιου κλάδου, που 
καλύπτουν την ίδια ή συναφή φάση της παραγωγικής αλυσίδας. 

 Τέλος, τα conglomerates καλύπτουν σε μια ενιαία οργανωτική δομή επιχειρήσεις 
από διαφορετικούς κλάδους, των οποίων οι δραστηριότητες δεν συνδέονται μεταξύ 
τους. 

 
Μια εξαγορά δεν οδηγεί πάντοτε σε συγχώνευση της εξαγοράζουσας με την 

εξαγοραζόμενη επιχείρηση. Η επιχειρηματική πρακτική δείχνει ότι εάν η εξαγορά μιας 
επιχείρησης, η ένταξη και ο συντονισμός της στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ομίλου είναι ήδη 
ένα σύνθετο εγχείρημα, η συγχώνευση με την εξαγοράζουσα εταιρεία ή και με άλλες 
θυγατρικές της είναι ακόμα δυσκολότερο και σπάνια αποφέρει τα αναμενόμενα οφέλη, 
τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα 
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Η υλοποίηση της συγχώνευσης μπορεί να πάρει διαφορετικές μορφές στην πράξη. 
Μπορεί να είναι άμεση ή σταδιακή, ολική ή επιλεκτική, οδηγώντας αντίστοιχα σε ολική ή 
μερική συνένωση μονάδων, καταστημάτων, υπηρεσιών, με μεταπώληση ή κλείσιμο άλλων 
κλπ. Η διαδικασία της λειτουργικής συγχώνευσης, ολικής ή μερικής, δεν συμπίπτει 
απαραίτητα με την τυπική-νομική διαδικασία ολοκλήρωσής της. Έτσι, οι διάφορες συνέπειές 
της, ιδίως αυτές που αφορούν στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις, μπορεί να 
εμφανίζονται πριν, κατά τη διάρκεια ή και πολύ μετά την τυπική ολοκλήρωση μιας 
συγχώνευσης, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία για τη ρύθμιση και την προστασία των 
αντίστοιχων εργασιακών δικαιωμάτων. 

Συνήθως ο συνδυασμός εξαγοράς με συγχώνευση εξαρτάται: 
 από τη στρατηγική και τους στόχους της εξαγοράζουσας επιχείρησης, 
 από το αντικείμενο και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά της εξαγοραζόμενης 
επιχείρησης (συναφής δραστηριότητα, συμπληρωματικότητα λειτουργιών, 
συμβατότητα πολιτισμικών, διοικητικών και εργασιακών δεδομένων, αλλά και της 
προϋπάρχουσας επιχειρησιακής κουλτούρας) 

 από τη γενικότερη κοινωνική-οικονομική συγκυρία στη χώρα ή και διεθνώς. 
 

Σε κάθε περίπτωση, η υπάρχουσα εμπειρία για τις συγχωνεύσεις αναδεικνύει τη 
δυσκολία τους και επισημαίνει, ανάμεσα στις σπουδαιότερες προϋποθέσεις επιτυχίας τους, 

 τον προσεκτικό και λεπτομερή σχεδιασμό των συγχωνεύσεων και εξαγορών 
 τη σημασία του παράγοντα «Ανθρώπινο Δυναμικό» και ειδικότερα της επιτυχούς 
ένταξής του στο νέο, ενιαίο επιχειρησιακό και διοικητικό πλαίσιο. 
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, ο όρος συγχωνεύσεις και εξαγορές καλύπτει 

μεγάλη ποικιλία πραγματικών καταστάσεων και επιλογών. Γι’ αυτό το λόγο, οι συνέπειές 
τους στην οργάνωση και την πορεία των επιχειρήσεων, της απασχόλησης και των 
εργασιακών σχέσεων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ανάλογα διαφοροποιημένες. 
 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 
Οι συγχωνεύσεις6 και οι εξαγορές (M&As) είναι από καιρό μια δημοφιλής 

στρατηγική για τις εταιρίες και αντιπροσωπεύουν μια σημαντική εναλλακτική λύση για τη 
στρατηγική επέκτασή τους. Η τεχνολογική ανάπτυξη και η παγκοσμιοποίηση έχουν συμβάλει 
απεριόριστα στη δημοτικότητα των M&As και των διασυνοριακών M&As. Τη δεκαετία του 
'90 (το αποκαλούμενο πέμπτο κύμα συγχωνεύσεων), η δημοτικότητα αυτής της στρατηγικής 
αυξήθηκε κατά πολύ. Οι εξαγορές που ολοκληρώθηκαν το 1997 μόνο εκτιμήθηκαν σε αξία 
περισσότερο από όλες τις εξαγορές κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '80  (Hitt et Al, 
2001a,b). Το 1998, η παγκόσμια δραστηριότητα σε εξαγορές και συγχωνεύσεις απέφερε 
συνολικά περισσότερα από US $2 τρισεκατομμύρια από την άποψη της αξίας των μετοχών 
των συναλλαγών που ανακοινώθηκαν (Child et Al, 2001). Επιπλέον, η συνολική αξία των 
διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν μεταξύ 1998 και 2000 ήταν σχεδόν US $4 
τρισεκατομμύρια, τα οποίο είναι περισσότερα από τη συνολική αξία όλων των 
διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν κατά τη διάρκεια των προηγούμενων 30 ετών  
(Henry, 2002). Και, ενώ η γενική αγορά των συγχωνεύσεων και εξαγορών ακολουθεί μια 
κυκλική πορεία ο συνολικός αριθμός παγκόσμιων M&As έχει αυξηθεί πρόσφατα με ένα 
γρήγορο ποσοστό. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στη δυναμική φύση του διεθνούς εμπορίου. Οι 
σταθεροποιήσεις των βιομηχανιών και των περιοχών έχουν επίσης συντελέσει στον μεγάλο 
αριθμό και την αξία των M&As παγκοσμίως που αυξάνεται συνεχώς.  
                                                 
6 Katsuhico Shimizu, Michael A. Hitt, Deepa Vaidyanath, Vincenzo Pisano, Ιούλιος 2004, “Theoretical 
foundations of cross-border mergers and acquisitions: A review of current research and recommendations for the 
future”, Journal of International Management, 10, p.p. 307-353, Elsevier Inc.  
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Ενώ η πλειοψηφία των M&As περιλαμβάνει δύο εταιρίες μέσα στην ίδια χώρα, πάνω 
από 40% των M&As που ολοκληρώθηκαν μεταξύ 1999 και 2000 περιλάμβανε εταιρίες με 
κεντρικά γραφεία σε δύο διαφορετικές χώρες  (Hitt et Al, 2001a, b). Η αυξανόμενη 
παγκοσμιοποίηση των επιχειρήσεων έχει αυξήσει τις ευκαιρίες και τις πιέσεις για συμμετοχή 
σε διασυνοριακά M&As  (Hitt, 2000 Hitt et Al, 199a, b). Τα διασυνοριακά M&As θέτουν 
τεράστιες προκλήσεις, ειδικότερα, στο στάδιο πριν την εξαγορά  (Child et Al, 2001). 
Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι δεν είναι ιδιαίτερα επιτυχή. Παραδείγματος χάριν, μια 
μελέτη από την KPMG βρήκε πως περίπου μόνο το 17% των διασυνοριακών αποκτήσεων 
δημιούργησαν μετοχική αξία, ενώ το 53% την κατέστρεψε  (Economist, 1999). Λαμβάνοντας 
υπόψη τον αυξανόμενο αριθμό των διασυνοριακών συγχωνεύσεων και εξαγορών και της 
αυξανόμενης σπουδαιότητάς τους στην παγκόσμια αγορά, απαιτείται μια καλύτερη 
κατανόηση των ευκαιριών και των προκλήσεων για τις εταιρίες που ακολουθούν αυτή τη 
στρατηγική.  

Ενώ τα διασυνοριακά M&As έχουν μια εντυπωσιακή αύξηση τα τελευταία έτη, η 
ακαδημαϊκή έρευνα για αυτόν τον τύπο της στρατηγικής δράσης δεν  συμβαδίζει με τις 
αλλαγές. Μια αναθεώρηση της ακαδημαϊκής λογοτεχνίας δείχνει ότι τα αποτελέσματα 
διασπώνται σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανόμενων της στρατηγικής διαχείρισης, της 
διεθνούς επιχείρησης, του ανθρώπινου δυναμικού, και της χρηματοδότησης. Στην 
πραγματικότητα, αυτό το επιμέρους θέμα δεν έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως για να επιτρέψει 
τη διακριτή χωριστή εξέταση από τα (εσωτερικά) M&As, γενικά. Πιθανώς, αυτός είναι ο 
λόγος για τον οποίο ο Werner (2002)  δεν περιέλαβε τα διασυνοριακά M&As όταν 
προσδιόρισε 12 ευδιάκριτα θέματα στην αναθεώρηση της διεθνούς διοικητικής έρευνας 
μεταξύ 1996 και 2000. Εντούτοις, η έρευνα για τα διασυνοριακά M&As έχει εστιάσει σε έναν 
αριθμό σημαντικών ζητημάτων, όπως ο τρόπος της ξένης άμεσης επένδυσης (FDI) ή εισόδου  
(Andersen, 1997 Barkema και Vermeulen, 1998  Brouthers και Brouthers, 2000  Hennart και 
Reddy, 1997 Kogut και Singh, 1988), αποτελέσματα απόδοσης από την είσοδο σε εξαγορά  
(Brouthers, 2002 Li και Guisinger, 1991  Nitsch et Al, 1996), και η δημιουργία πλούτου 
στους μετόχους από τα διασυνοριακά M&As  (Datta και Puia, 1995 Harris και Ravenscraft, 
1991 Kang, 1993 Markides και Ittner, 1994  Morck και Yeung, 1992). Πρόσφατα, 
περισσότερη προσοχή έχει δοθεί σε ζητήματα πριν την εξαγορά όπως οι διαδικασίες 
ενσωμάτωσης  (Child et Al, 2001 Inkpen et Al, 2000 Lubatkin et Al, 1998  Olie, 1994  Weber 
et Al, 1996), διαδικασίες ολοκλήρωσης από την άποψη των υπαλλήλων  (Risberg, 2001), ο 
κύκλος εργασιών και η απόδοση των ανώτερων υπαλλήλων των αποκτούμενων εταιριών 
(Krug και Hegarty, 2001 Krug και Nigh, 2001), η απόδοση μετά την εξαγορά των επίκτητων 
(Very et Al, 1997)  και των αποκτούμενων εταιριών  (Larsson και Finkelstein, 1999 Morosini 
et Al, 1998), και η προκύπτουσα μεταφορά γνώσης και η οργανωτική εκμάθηση (Bhagat et 
Al, 2002 Bresman et Al, 1999  Vermeulen και Barkema, 2001).  

Εν προκειμένω, καθορίζουμε ως διασυνοριακά M&As εκείνα που περιλαμβάνουν μια 
εταιρία αγοραστών και μια εταιρία στόχο της οποίας η έδρα βρίσκεται σε διαφορετική χώρα. 
Εντούτοις, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι «τα M&As των επιχειρήσεων με την έδρα τους 
στην ίδια χώρα, αν και κανονικά ταξινομούνται ως εσωτερικά, έχουν συχνά διασυνοριακές 
ανησυχίες όταν ενσωματώνουν διαδικασίες που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες» (Child et 
Al, 2001, pp. 7–8). Τα διασυνοριακά M&As είναι όργανα εφαρμογής για τη διεθνή 
στρατηγική διαφοροποίησης της εταιρίας (διεθνοποίηση). Τα διεθνή M&As παρακινούνται 
από την απαραίτητη αναζήτηση νέων ευκαιριών σε διαφορετικές γεωγραφικές θέσεις και 
αγορές σε ένα ταραχώδες και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. 

Υπάρχουν αποδείξεις που δείχνουν πως το ποσοστό των διεθνών συγχωνεύσεων και 
εξαγορών αυξάνεται γρήγορα. Το 1999, τα διασυνοριακά  M&As εκτιμήθηκαν σε αξία 
περίπου στα US $ 1,4 τρισεκατομμύρια (περίπου το 40% των συνολικών εξαγορών της 
χρονιάς εκείνης), διπλασιάζοντας την αξία της προηγούμενης χρονιάς (Hitt et al., 2001a,b). 
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Πολλοί λόγοι ευθύνονται για τη μεγάλη αύξηση των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών. 
Ανάμεσα σ’ αυτούς τους λόγους είναι και το παγκόσμιο φαινόμενο της συγχώνευσης 
βιομηχανιών και της ιδιωτικοποίησης, και η απελευθέρωση της οικονομίας.   

Η δυναμική των διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών είναι κατά πολύ παρόμοια με 
αυτή των εγχώριων εξαγορών και συγχωνεύσεων. Εντούτοις, λόγω της διεθνούς φύσης τους, 
περιλαμβάνουν μοναδικές προκλήσεις, καθώς οι χώρες έχουν διαφορετικές οικονομικές, 
θεσμικές (π.χ. νομικές), και πολιτισμικές δομές (Hofstede, 1980; House et al., 2002). Τα 
διεθνή M&As μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την πρόσβαση σε νέες και προσοδοφόρες 
αγορές, καθώς και για τη διεύρυνση της αγοράς για τα αγαθά μιας επιχείρησης. Οι Martin et 
al. (1998) βρήκαν πως οι προμηθευτές συχνά ακολουθούν τη διεθνή επέκταση των 
αγοραστών με τους οποίους συνεργάζονται. Αυτή είναι μια κίνηση στρατηγικής για να 
επιβεβαιωθεί ότι ο αγοραστής δε θα ξεκινήσει μια νέα συνεργασία με έναν άλλο ξένο 
προμηθευτή, γεγονός που αργότερα ίσως απειλήσει τον τωρινό προμηθευτή στη ίδια την 
εγχώρια αγορά. Έτσι, τα διεθνή M&As μπορεί να δίνουν κίνητρο για να επωφεληθούμε από 
μια νέα ευκαιρία ή να αποφεύγονται λόγω ενός πιθανού μελλοντικού κινδύνου. Επιπλέον, οι 
εξαγορές των εταιριών με κεντρικά γραφεία σε άλλες χώρες παρουσιάζουν μια ιδιαίτερα 
καλή ευκαιρία για την εξαγοράζουσα εταιρία για να λάβει νέα γνώση και να αποκτήσει 
καινούριες δυνατότητες.   

Η επιδίωξη διεθνών  συγχωνεύσεων και εξαγορών δεν υπάρχει χωρίς προκλήσεις. Οι 
επιχειρήσεις που ξεκινούν διεθνή M&As αντιμετωπίζουν μοναδικούς κινδύνους όπως η 
«liability of foreignness» (Zaheer, 1995) και «double-layered acculturation» (Barkema et al., 
1996). Οι διαφορές στην εθνική κουλτούρα, στις προτιμήσεις των πελατών, στις 
επιχειρησιακές πρακτικές και στις θεσμικές δυνάμεις, όπως οι κυβερνητικοί κανονισμοί, 
μπορεί να αποτρέψουν τις εταιρίες από το να καταλάβουν ολοκληρωτικά τους στρατηγικούς 
τους στόχους. Η αβεβαιότητα και η ασυμμετρία της πληροφόρησης στις ξένες αγορές κάνουν 
δύσκολο για τις επιχειρήσεις να προσαρμοστούν και να μάθουν και την τοπική αγορά και την 
εταιρία στόχο. (Kogut and Singh, 1988; Zaheer, 1995).  Έτσι, η liability of foreignness και η 
double-layered acculturation λειτουργούν ως όρια στη νέα γνώση  και στις δυνατότητες σε 
διεθνή M&As.  

Στην διαδικασία διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών, οι εταιρίες λαμβάνουν υπόψη 
διάφορες συνθήκες, που περιλαμβάνουν παράγοντες όπως το επίπεδο της χώρας, της 
βιομηχανίας και των επιχειρήσεων, που σχετίζονται και με την εξαγοράζουσα και με την 
εταιρία στόχο.  Σε εθνικό επίπεδο και επίπεδα βιομηχανίας, παράγοντες όπως το κεφάλαιο, η 
εργασία και τα φυσικά κοιτάσματα, μαζί με τις θεσμικές μεταβλητές όπως το νομικό, το 
πολιτικό και πολιτιστικό περιβάλλον, είναι πολύ σημαντικοί. Σε επίπεδο επιχείρησης, οι 
εταιρίες που επιδιώκουν μια στρατηγική διεθνοποίησης χρειάζεται να προσδιορίσουν και να 
εκτιμήσουν πιθανούς στόχους που θα τους κατακτήσουν στις ξένες χώρες. Μετά την 
ολοκλήρωση της εξαγοράς, οι επιχειρήσεις γενικά πρέπει να ενσωματώσουν την εταιρία 
στόχο μέσα στις λειτουργίες τους για να επιτύχουν την πιθανή αξία της επένδυσής τους.    
 Ιστορικά, οι οικονομικές προοπτικές όπως οι transaction cost economics (TCE) και η 
ownership-location-internalization (OLI) παρέχουν τις κυρίαρχες θεωρητικές βάσεις στις 
οποίες βασίστηκαν τα διεθνή M&As  (Dunning, 1993; Williamson, 1975). Αυτό δεν αποτελεί 
έκπληξη, δεδομένου ότι τα διεθνή M&As  συχνά εξετάζονταν στο πλαίσιο του FDI, με 
έμφαση στις αποφάσεις εισόδου και έχοντας ως αποτέλεσμα τη δημιουργία πλούτου. Η 
μεγάλη αναφορά σ’ αυτή την έρευνα γίνεται στην αβεβαιότητα και τον κίνδυνο που 
σχετίζονται με τις διαφορετικές εθνικές κουλτούρες και τους θεσμικούς κανόνες. Αυτό το 
ρεύμα εργασίας έδωσε έμφαση στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων και των ανεπαρκειών 
κατά την είσοδο σε ξένες αγορές στις οποίες τα κόστη συναλλαγών έπαιζαν σπουδαίο ρόλο.  
 Πρόσφατη έρευνα εξέτασε την αξία της διεθνούς επέκτασης και των διεθνών 
εξαγορών και συγχωνεύσεων από τις οπτικές που βασίζονται στα αποθέματα (RBV) και την 

 9



οργανωτική μάθηση (Barkema and Vermeulen, 1998; Madhok, 1997; Vermeulen and 
Barkema, 2001). Επιπλέον, η προσοχή στρέφεται ολοένα από το παρελθόν των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων στις διαδικασίες και τα αποτελέσματα μετά την πραγματοποίηση των 
εξαγορών και συγχωνεύσεων. Αυτές οι πλευρές είναι κρίσιμες για την κατανόηση των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών (Haspeslagh and Jemison, 1991) αλλά δεν έχουν ακόμα 
εξεταστεί προσεκτικά, ειδικά σε εθνικό επίπεδο (Child et al., 2001). Τα πλαίσια TCE και OLI 
παρέχουν περιορισμένη διορατικότητα για τις διαδικασίες πραγματοποίησης των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών. Δεδομένης της αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας των 
διεθνών συγχωνεύσεων και εξαγορών, και από την πλευρά της έρευνας και από πρακτική 
πλευρά, προτείνουμε πως χρειάζονται περισσότερες θεωρητικές διερευνήσεις και πιο 
διευρυμένη έρευνα. 
 
5ο ΚΥΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 

Η δεκαετία του '907 χαρακτηρίστηκε ως η εντονότερη περίοδος συγχωνεύσεων και 
αποκτήσεων στην οικονομική ιστορία των ΗΠΑ. Αυτή η περίοδος αναγνωρίζεται τώρα ως το 
πέμπτο κύμα συγχωνεύσεων στην αμερικανική ιστορία. Τα κύματα συγχωνεύσεων είναι 
ασυνήθιστα έντονοι περίοδοι δραστηριοτήτων συγχώνευσης και απόκτησης. Υπήρξαν πέντε 
τέτοιες περίοδοι από την έναρξη του εικοστού αιώνα, με την προηγούμενη να εμφανίζεται 
στη δεκαετία του '80. Αυτό το κύμα χαρακτηρίστηκε από πολλές συγχωνεύσεις ρεκόρ. Όταν 
τελείωσε προς το τέλος της δεκαετίας του '80, πολλοί σκέφτηκαν ότι θα υπήρχε μια 
εκτεταμένη χρονική περίοδος πριν να ξεκινήσει άλλο ένα κύμα. Εντούτοις, μετά από μια 
σύντομη παύση, ένα ακόμα ισχυρότερο κύμα συγχώνευσης πήρε σειρά, σκιάζοντας αυτό της 
δεκαετίας του '80.  

Το κύμα συγχώνευσης της δεκαετίας του '90 ήταν ριζοσπαστικό λόγω της αξίας των 
συναλλαγών και του ασυνήθιστα υψηλού αριθμού διαπραγματεύσεων. Ενώ το τέταρτο κύμα 
της δεκαετίας του '80 ήταν γνωστό και για τις μεγαλοσυγχωνεύσεις του και για τις εχθρικές 
του διαπραγματεύσεις, το πέμπτο κύμα χαρακτηρίστηκε από μεγαλύτερες διαπραγματεύσεις, 
καθώς επίσης και έναν καλό ανεφοδιασμό εχθρικών συναλλαγών. 
  
Πέμπτο κύμα συγχώνευσης που εξάγεται στην Ευρώπη.  Ενώ το τέταρτο κύμα 
συγχώνευσης της δεκαετίας του '80 ήταν κατά ένα μεγάλο μέρος περιορισμένο στις 
Ηνωμένες Πολιτείες, οι μεγάλης κλίμακας συγχωνεύσεις και αποκτήσεις γίνονται τελικά 
στην Ευρώπη στα μέσα της δεκαετίας του 1990. Τα τελευταία χρόνια, οι διασυνοριακές 
διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρώπη έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς. Ακόμη και οι εχθρικές 
εξαγορές, που θεωρούνταν από παλιά ένα αποκλειστικά αμερικανικό φαινόμενο, άρχισαν να 
γίνονται και στην Ευρώπη. Αυτό υπογραμμίζεται από το γεγονός ότι η μεγαλύτερη 
διαπραγμάτευση όλων των εποχών ήταν η εχθρική εξαγορά της Vodafone – Mannesmann 
των $183 δισεκατομμυρίων. Εκτός από τις διαπραγματεύσεις μέσα στην Ευρώπη, 
διατλαντικές διαπραγματεύσεις, με τους ευρωπαϊκούς αγοραστές των αμερικανικών 
επιχειρήσεων και αντίστροφα, άρχισαν να γίνονται κοινός τόπος. Με την ανάπτυξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη διάβρωση των εθνικιστικών εμποδίων καθώς η ήπειρος κινήθηκε 
προς μια ενοποιημένη δομή αγοράς με το κοινό νόμισμα, οι επιχειρήσεις άρχισαν να θεωρούν 
την αγορά τους ως ολόκληρη την Ευρώπη και περισσότερο. Έγινε σαφές ότι μια ευρωπαϊκή 
σταθεροποίηση ήταν στο πρόγραμμα. Αν και υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι θα υπάρξουν 
εφικτά οφέλη από μια τέτοια σταθεροποίηση, μόνο ο χρόνος θα αποκαλύψει το μέγεθος 
αυτών των οφελών. 
 
                                                 
7 Patrick A. Gaughan, Ph.D., Οκτώβριος 2001, “Mergers and Acquisitions: An Overview”, College of Business, 
Fairleigh Dickinson University, Economatrix Research Associates, Inc. 
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ - 
ΕΞΑΓΟΡΩΝ 

 
(α) Γρηγορότερη ανάπτυξη 
 

Ο πιο κοινός λόγος8 για μια απόκτηση είναι πως πρόκειται να επιταχύνει τη 
διαδικασία ανάπτυξης και να επεκτείνει την επιχείρηση του αγοραστή με ουσιαστικό τρόπο 
με μια μόνο συναλλαγή. Υπάρχουν πολλά πιθανά οφέλη από μια τέτοια ταχεία ανάπτυξη. Ο 
αγοραστής μπορεί γρήγορα να αυξήσει το μερίδιο της αγοράς του σε μια υπάρχουσα γραμμή 
επιχείρησης. Η αύξηση μπορεί να επιτρέψει στην αγοράζουσα επιχείρηση να 
πραγματοποιήσει ουσιαστικές οικονομίες κλίμακας, παραδείγματος χάριν, με τη 
χρησιμοποίηση της ίδιας διοικητικής ομάδας, την οργάνωση της έρευνας και ανάπτυξης, ή τη 
δυναμική πωλήσεων της για να συντηρήσει μια πολύ μεγαλύτερη οργάνωση 
χρησιμοποιώντας τα ήδη υπάρχοντα γενικά έξοδα για να παραγάγει  περισσότερα 
εισοδήματα. Η ταχεία ανάπτυξη μέσω της απόκτησης έχει πολλά άλλα πλεονεκτήματα όπως 
η άδεια μιας επιχείρησης να αυξήσει το μερίδιο αγοράς της και η αναγνώρισή της. 

  
(β) Κάθετη ολοκλήρωση  

 
Ένας άλλος στόχος στην απόκτηση μιας νέας επιχείρησης μπορεί να είναι η επίτευξη 

κάθετης ολοκλήρωσης, παραδείγματος χάριν, όταν αποκτά ένας κατασκευαστής έναν βασικό 
προμηθευτή ή έναν σημαντικό διανομέα. Οι λόγοι για την κάθετη ολοκλήρωση 
περιλαμβάνουν την επίτευξη μιας σταθερότερης αγοράς  από την πλευρά ανεφοδιασμού, την 
πλευρά μάρκετινγκ, ή και τις δύο, που επιτρέπουν μεγαλύτερα κέρδη μέσω της αποβολής του 
μεσάζοντα. Ομοίως, μέσω της απόκτησης ένας κατασκευαστής μπορεί να βεβαιώσει μια 
σταθερή πηγή ανεφοδιασμού ή να λάβει την ασφάλεια ενός σταθερού, ελέγξιμου εξόδου για 
τα προϊόντα του.  
 
(γ) Απόκτηση άυλων αγαθών και προσωπικού  
 

Η αγορά μιας λειτουργούσας επιχείρησης είναι συχνά ένας τρόπος να αποκτηθούν 
συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των άυλων περιουσιακών 
στοιχείων, τα οποία αλλιώς δε θα είναι διαθέσιμα στην επιχείρηση- αγοραστή. 
Παραδείγματος χάριν, ο πωλητής μπορεί να έχει την τεχνολογία, ένα δίκτυο μάρκετινγκ, 
συμβάσεις, ή άλλους πόρους που θα ήταν πολύ δύσκολο για τον αγοραστή να αναπαράγει 
από μόνος του, και που ο αγοραστής ελπίζει να χρησιμοποιήσει πιο επικερδώς από τον 
πωλητή. Σε πολλές περιπτώσεις, αυτοί οι τύποι άυλων περιουσιακών στοιχείων δεν είναι 
πραγματικά τίποτα περισσότερο από μια ομάδα ατόμων, μερικές φορές τα ίδια άτομα που 
κατέχουν την εξαγοραζόμενη επιχείρηση — άνθρωποι που έχουν τη γνώση, την κατάρτιση, 
και την εμπειρία που ο αγοραστής χρειάζεται. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το κλειδί για την 
απόκτηση είναι η δυνατότητα να είναι σίγουρο ότι το προσωπικό-στόχος μπορεί να 
αποκτηθεί και να διατηρηθεί. Αυτό ολοκληρώνεται συχνά με την χρήση των συμβάσεων 
απασχόλησης και των μη-ανταγωνιστικών συμβολαίων, που ίσως συνοδεύονται και από ένα 
bonus βασισμένο στα μελλοντικά κέρδη ή άλλα κίνητρα. 

  
 

                                                 
8 Joseph M. Morris, CPA, Mark A. Blackton, CPA, James N. Brendel, CPA, James R. Krendl, JD, E. 
Christopher Lang, JD, Robert J. Puls, CPA, Jeffrey D. Rudolf, CPA, 1995, “Merger & Acquisitions – Business 
Strategies for Accountants”, John Wiley & Sons, Inc., USA 
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(δ) Επένδυση χαρτοφυλακίων  
 

Μια επιχείρηση μπορεί να θελήσει να επενδύσει υπερβολικά μετρητά με ένα 
υψηλότερο ποσοστό επιτοκίου από ότι είναι διαθέσιμο στους λογαριασμούς μετρητών και σε 
άλλες υπάρχουσες επενδύσεις. Στην πραγματικότητα, ο αγοραστής γίνεται η επιχείρηση 
εκμετάλλευσης όσον αφορά στην επίκτητη επιχείρηση. Δεν επιδιώκει απαραιτήτως 
οποιαδήποτε ιδιαίτερη συνέργια ή λειτουργικό όφελος όσον αφορά την υπάρχουσα 
επιχείρησή του. Άντ’ αυτού ψάχνει την προοπτική του ελέγχου και το όφελος από μια 
επιχείρηση που θεωρεί πως θα είναι μια καλή μακροπρόθεσμη επένδυση, οπότε σ' αυτή την 
περίπτωση η λειτουργούσα πείρα για την επίκτητη επιχείρηση αποκτιέται συχνά μαζί με την 
επιχείρηση. 

  
(ε) Αλλαγή στις βιομηχανίες  

 
Ένας άλλος λόγος για μια απόκτηση μπορεί να είναι να αποκτηθεί η είσοδος μέσα σε 

μια συνολικά νέα βιομηχανία ή ένα τμήμα βιομηχανίας, συνήθως, αλλά όχι πάντα, μια 
βιομηχανία που εμφανίζεται να έχει κάποια σύνδεση με την επιχείρηση της αποκτώμενης 
εταιρίας. Ο αγοραστής μπορεί να είχε καθορίσει ότι η γραμμή της επιχείρησής του είναι 
στάσιμη ή σε μια πτώση, και επιλέγει έτσι να χρησιμοποιήσει τους πόρους που επεκτείνονται 
σε μια περιοχή με δυνατότητες. Η αγορά μιας υπάρχουσας επιχείρησης είναι σχεδόν πάντα 
μια γρηγορότερη διαδρομή στην επέκταση από την προσπάθεια να αναπτυχθεί μια νέα 
λειτουργία με τους υπάρχοντες πόρους του αγοραστή, αλλά αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν η νέα 
βιομηχανία είναι μια με την οποία ο αγοραστής δεν έχει καμία σχέση. 

  
(στ) Εμπορευσιμότητα της μετοχής  
 

Εάν η αποκτούσα επιχείρηση είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο, μπορεί να 
επιθυμήσει να αποκτήσει μια νέα ή διαφορετική γραμμή επιχείρησης λόγω της πιθανής 
ευεργετικής επίδρασης στην τιμή μετοχής του αγοραστή. Παραδείγματος χάριν, ο αγοραστής 
μπορεί να θελήσει να εισαγάγει μια γραμμή επιχείρησης που φαίνεται στην αγορά ως 
προσανατολισμένη περισσότερο προς την ανάπτυξη ή έχοντας καλύτερο μέλλον από την 
υπάρχουσα επιχείρηση του αγοραστή. Η αύξηση της αγοραστικής αξίας μπορεί επίσης να 
υπάρξει εάν μια αποκτούσα επιχείρηση αγοράζει έναν υποψήφιο με ισχυρές τρέχουσες και 
προβαλλόμενες αποδοχές. Η μετοχή μιας καθιερωμένης εισηγμένης εταιρίας είναι πιθανό να 
διατάξει μια καλύτερη τιμή στην αναλογία αποδοχών από τη μετοχή μιας μικρότερης 
επιχείρησης. Επομένως, το ρεύμα αποδοχών της επίκτητης επιχείρησης αξίζει περισσότερο 
από την άποψη της επίδρασής του στις τιμές των μετοχών στον αγοραστή απ' ό,τι στην 
επίκτητη επιχείρηση. Σε μερικές περιπτώσεις, ο αγοραστής μπορεί να είναι σε θέση να 
ανταλλάξει τη δικιά του μετοχή με τη μετοχή του υποψηφίου για απόκτηση, μη ξοδεύοντας 
κατά συνέπεια κανένα μετρητό, αλλά λαμβάνοντας μια άμεση αύξηση στις αποδοχές του που 
πρέπει στη συνέχεια να αναγκάσουν την τιμή μετοχής να αυξηθεί. Ωφελούνται και οι δύο 
πλευρές — η αποκτούσα επιχείρηση από τη γενική βελτίωση στην αγοραστική αξία της, και 
οι επίκτητοι μέτοχοι της επιχείρησης από την παραλαβή της μετοχής, η οποία είναι πιθανό να 
αυξηθεί στην αξία ως αποτέλεσμα της απόκτησης. 
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ΛΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑ 
 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία9, τα βασικά κίνητρα που ωθούν στις εξαγορές 
είναι: 
- Η δημιουργία και αξιοποίηση λειτουργικών συνεργιών ανάμεσα στις επιχειρήσεις, με 
συνέπεια την εξοικονόμηση κόστους και την εκμετάλλευση οικονομιών κλίμακας (με το ίδιο 
σταθερό κόστος παράγονται περισσότερες μονάδες προϊόντος/ υπηρεσίας) ή/ και οικονομιών 
φάσματος (διασφάλιση μικρότερου κόστους παραγωγής με προσθήκη συναφών - 
συμπληρωματικών παραγωγικών διαδικασιών ή δικτύων διανομής) 
- Η δημιουργία και αξιοποίηση χρηματοδοτικών συνεργιών, λόγω μεγαλύτερου μεγέθους, 
βελτίωσης της αξιοπιστίας του συνόλου των επιχειρήσεων, καλύτερης πρόσβασης σε 
κεφάλαια 
- Η αντικατάσταση μιας μη αποτελεσματικής διοίκησης, με στόχο την εξυγίανση και 
ανάπτυξη της εξαγοραζόμενης εταιρείας και ενδεχόμενη προοπτική την απορρόφηση ή τη 
μεταπώλησή της με κέρδος. Αυτό το κίνητρο είναι σύνηθες στις λεγόμενες «εχθρικές» 
(hostile) εξαγορές, δηλαδή σε αυτές που γίνονται χωρίς τη συναίνεση της εξαγοραζόμενης 
εταιρείας. 
- Η ενίσχυση της δύναμης της εξαγοράζουσας επιχείρησης στην εθνική ή/ και στη διεθνή 
αγορά, με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού και πρόσθετα, ολιγοπωλιακά κέρδη. 
- Προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών στελεχών της εξαγοράζουσας επιχείρησης, με 
στόχο να αυξήσουν το κύρος και τις αμοιβές τους ή να διατηρήσουν τα προνόμιά τους. Σε 
αντίθεση με όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου κεντρικό κριτήριο είναι η αύξηση των 
περιουσιακών στοιχείων και της συνολικής χρηματοοικονομικής αξίας της εξαγοράζουσας 
επιχείρησης ή του ομίλου της, το κίνητρο αυτό δεν εξυπηρετεί απαραίτητα τα συμφέροντα 
των μετόχων. 

Σε σχέση με το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον, οι εξαγορές και συγχωνεύσεις 
φαίνεται να ανταποκρίνονται σε μια διαπιστωμένη τάση της αγοράς για δημιουργία ισχυρών 
επιχειρήσεων και ομίλων, ικανών: 

 να αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, στο 
διεθνή ανταγωνισμό και στις διαρκώς εντεινόμενες διεθνείς νομισματικές 
αναταράξεις και πιέσεις, μέσα και έξω από το χώρο της ΟΝΕ. 

 να βελτιώσουν την αξιοποίηση του συνολικού επιχειρησιακού και ανθρώπινου 
δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση - επέκταση των μεριδίων αγοράς, την 
αποτελεσματική προώθηση νέων προϊόντων, την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, 
τη βελτίωση των επιτελικών λειτουργιών, την κεφαλαιακή τους εξυγίανση και 
ενίσχυση 

 να αξιοποιήσουν τις νέες τεχνολογίες συγκέντρωσης, διαχείρισης και διάχυσης της 
πληροφορίας, που ευνοούν και επιβάλλουν την αναδιοργάνωση, την ολοκλήρωση και 
τη δικτύωση στο διεθνές περιβάλλον. 

 να αξιοποιήσουν τις συνέργιες που οφείλουν ν’ αναπτύσσονται στα πλαίσια των 
σύγχρονων επιχειρηματικών οργανισμών, εξαλείφοντας τα μειονεκτήματα και τις 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις των επιχειρησιακών σχημάτων μεγάλου μεγέθους. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών ωφελούνται οι μέτοχοι 

της εξαγοράζουσας επιχείρησης και, υπό προϋποθέσεις, οι μέτοχοι των εξαγοραζόμενων 
επιχειρήσεων. Ωστόσο, οι συνέπειες των συγχωνεύσεων και εξαγορών για το σύνολο της 
οικονομίας είναι πολλαπλές, σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις αντιφατικές. 
 
                                                 
9 Βασιλική Ν. Γεωργακοπούλου, Δρ. Οικονομολόγος της Εργασίας, Μεσολαβητής-Διαιτητής Ο.ΜΕ.Δ., Ειδική 
Σύμβουλος της ΟΤΟΕ & του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, «ΕΞΑΓΟΡΕΣ & ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ: Έννοια, βασικές διαστάσεις και 
συνέπειες για την απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις»  
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ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
 
ΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΔΙΕΘΝΩΣ 
 

Οι συγχωνεύσεις και εξαγορές δεν είναι κάτι το πρωτόγνωρο στην ιστορία των 
οικονομικών και επιχειρησιακών εξελίξεων, στο εσωτερικό μιας χώρας ή και μεταξύ 
διαφόρων χωρών (διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές). Μια γενική εικόνα των 
τάσεων στις διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές παρέχεται από τους Πίνακες 1,2 και 3 
που ακολουθούν. Η οικονομική ιστορία αναφέρει τουλάχιστον 5 σημαντικά κύματα 
συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ: την περίοδο 1895-1904, την περίοδο 1922-1929, την 
περίοδο 1940-47, τη δημιουργία ομίλων ετερογενών επιχειρήσεων (conglomerates) της 
δεκαετίας του 1960 και το τελευταίο κύμα εξαγορών, που ξεκίνησε το 1976 και συνεχίζεται 
μέχρι σήμερα. Τα κύματα συγχωνεύσεων και εξαγορών στις ΗΠΑ φαίνεται να συνδέονται με 
υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, με σημαντικές εξελίξεις στις αγορές, με ευκαιρίες επενδύσεων 
μετά από λήξη πολέμων ή διεθνείς ανακατατάξεις, με σημαντικές τεχνολογικές ανακαλύψεις, 
με κρατικά κίνητρα ή και με συγκρούσεις συμφερόντων ανάμεσα στα διευθυντικά στελέχη 
και στους μετόχους των εταιρειών. 

Πίνακας 1: 
Διασυνοριακές Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 1991-1996, δις $ 

 
ΕΤΟΣ ΑΞΙΑ Ε&Σ
1991 86 
1992 122 
1993 163 
1994 196 
1995 229 
1996 274 

ΣΥΝΟΛΟ 1070 
 
 
 
Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999) οπ.παρ. Ειδικά για την Ευρώπη, ιδιαίτερο 
ρόλο έπαιξε και παίζει η δημιουργία της Ενιαίας αγοράς, η όξυνση του διεθνούς 
ανταγωνισμού, η απορύθμιση (deregulation), οι ανάγκες εκσυγχρονισμού και ανασύνταξης 
του Πιστωτικού Συστήματος, οι αποκρατικοποιήσεις και οι ευκαιρίες που αναδείχθηκαν με 
την προοπτική ενσωμάτωσης στην αγορά αυτή των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών των Financial Times , το τελευταίο κύμα εξαγορών 
και συγχωνεύσεων παγκοσμίως και ιδιαίτερα στις ΗΠΑ αγγίζει το απόγειό του. Οι 
προσφορές εξαγοράς που υποβλήθηκαν σε αμερικανικές επιχειρήσεις  έφθασαν τα 1.756 δις 
δολάρια, αυξημένες κατά 8% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο έτος, ενώ οι προσφορές 
εξαγοράς σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 105%, φθάνοντας την αξία των 1.222 
δις δολαρίων. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
Κατανομή διασυνοριακών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσης της εξαγοράζουσας επιχείρησης, 1995-97. 
 

 

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο περιοχής στο 
Σύνολο (%) 

Μερίδιο Χώρας στο 
Σύνολο (%) 

Δυτική Ευρώπη 47,6  
Ηνωμένο Βασίλειο  11,1 

Γερμανία  7,7 
Ελβετία  6,4 
Ολλανδία  5,9 
Γαλλία  5,4 
Ισπανία  2,5 

Βέλγιο-Λουξεμβούργο  1,7 
Σουηδία  1,7 
Ιταλία  1,3 

Νορβηγία  1,2 
Ιρλανδία  1,1 

Βόρεια Αμερική 32,1  

ΗΠΑ  24,9 
Καναδάς  7,2 

Ασία 9,6  

Κορέα  1,9 
Χονγκ-Κονγκ  1,5 
Σιγκαπούρη  1,4 
Μαλαισία  1,1 

Λοιπές ανεπτυγμένες 8,2  

Ιαπωνία  4,8 
Αυστραλία  2,5 

Λατινική Αμερική & 
Καραϊβική 1,8  

Κεντρική & Ανατολική 
Ευρώπη 0,4  

Αφρική 0,1  

 
 

 
Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999) οπ.παρ. 

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 2, η Δυτ. Ευρώπη και η Βόρεια Αμερική (και μεταξύ 
αυτών οι αγγλοσαξωνικές χώρες , δηλ. ΗΠΑ, Ην. Βασίλειο), είναι οι «κυρίαρχοι του 
παιχνιδιού» στις εξαγορές και συγχωνεύσεις που γίνονται διασυνοριακά από επιχειρήσεις 
τους, κάτι που έχει σημασία, για το είδος της επιχειρησιακής κουλτούρας και των μοντέλων 
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διοίκησης που τείνει να επικρατήσει διεθνώς. ‘Όπως όμως θα δούμε και στον Πίνακα 3, την 
ίδια κυριαρχία διατηρούν και ως προς τις διασυνοριακές πωλήσεις εταιρειών της περιοχής 
τους. 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
Κατανομή διασυνοριακών Εξαγορών & Συγχωνεύσεων ανάλογα με την περιοχή 

προέλευσης 
της εξαγοραζόμενης επιχείρησης, 1995-97. 

 

Περιοχή/Χώρα Μερίδιο περιοχής στο 
Σύνολο (%) 

Μερίδιο Χώρας στο 
Σύνολο (%) 

Δυτική Ευρώπη 34,7  
Ηνωμένο Βασίλειο  15,4 

Γαλλία  4,5 
Γερμανία  3,8 
Ιταλία  2,1 

Ολλανδία  1,8 
Βέλγιο-Λουξεμβούργο  1,7 

Ισπανία  1,2 
Ελβετία  1,0 
Σουηδία  1,0 

Βόρεια Αμερική 30,9  
ΗΠΑ  23,3 

Καναδάς  3,9 
Ασία 16,7  
Κίνα  4,5 

Ινδονησία  1,3 
Χονγκ-Κονγκ  1,2 

Ινδία  1,2 
Σιγκαπούρη  1,0 

Λατινική Αμερική & 
Καραϊβική 9,1  

Βραζιλία  2,3 
Αργεντινή  1,4 
Μεξικό  1,4 

Βενεζουέλα  1,3 
Λοιπές αναπτυγμένες 7,0  

Αυστραλία  4,1 
Κεντρική & Ανατολική 

Ευρώπη 3,5  

Ρωσία  1,8 
Αφρική 0,8  

 
Πηγή: Στοιχεία ΟΗΕ και Edwards Τ. (1999) οπ.παρ. 

Εάν για τις ΗΠΑ, μετά την έκρηξη συγχωνεύσεων της τελευταίας 5ετίας, ίσως 
υποχωρήσει το φαινόμενο και περάσουμε στο αμέσως επόμενο βήμα, εκείνο της διάσπασης 
και της επιλεκτικής ανασύνταξης των επιχειρήσεων και των ομίλων, στην Ευρώπη εκτιμάται 
ότι υπάρχουν ακόμα πολλά περιθώρια για εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ο λόγος είναι ότι, με 
εξαίρεση το Η.Β, που υπήρξε πρωτοπόρο στις εξαγορές και συγχωνεύσεις ήδη από το 

 16



δεύτερο μισό του 20ού αιώνα και αργότερα στις ιδιωτικοποιήσεις, η υπόλοιπη Ευρώπη 
σχετικά πρόσφατα δοκιμάζει τις επιδόσεις και τις αντοχές της στον τομέα αυτό. Επομένως οι 
συγχωνεύσεις και εξαγορές αναμένεται να αυξηθούν και να μας απασχολήσουν, τουλάχιστον 
στον ευρωπαϊκό χώρο, για πολλά χρόνια ακόμα. 
 
 

ΕΛΛΑΔΑ 
Οι Εξαγορές & Συγχωνεύσεις στην Ελλάδα 

 
Στην Ελλάδα οι εξαγορές και συγχωνεύσεις συναντούσαν σημαντικά εμπόδια κατά το 

παρελθόν : μικρό αριθμό εταιρειών εισηγμένων στο ΧΑΑ, ισχυρή παρουσία κρατικής 
ιδιοκτησίας και οικογενειακής οργάνωσης των επιχειρήσεων, κατακερματισμός, 
περιορισμένα όρια και προοπτικές της εγχώριας αγοράς, έλλειψη κατάλληλου θεσμικού 
πλαισίου. Με τη δημιουργία της Ενιαίας αγοράς το 1986, που οδήγησε σε ένα κύμα 
συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ευρώπη, η ελληνική οικονομία επηρεάστηκε σημαντικά. 
Έτσι, μεταξύ 1987 και 1994, το 9% περίπου του ενεργητικού της ελληνικής βιομηχανίας 
έγινε αντικείμενο εξαγορών και συγχωνεύσεων, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 13-24% 
στους κλάδους τροφίμων, ποτών, πλαστικών και μη μεταλλικών ορυκτών. Ανάλογα, αλλά μη 
προσδιορίσιμα ποσοστά εκτιμάται ότι σημειώθηκαν και σε κλάδους των υπηρεσιών. 

Μάλιστα, κατά την περίοδο 1985-1993, οι περισσότερες ξένες επενδύσεις στην 
Ελλάδα έγιναν μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. Στην αμέσως επόμενη περίοδο (1994-
σήμερα) οι εξαγορές και συγχωνεύσεις ελληνικών επιχειρήσεων από ξένες φαίνεται να 
συνυπάρχουν με σημαντικές άμεσες ξένες επενδύσεις, λ.χ. στην κινητή τηλεφωνία, στα 
καζίνο, στα σουπερμάρκετ, στα έργα του Γ’ ΚΠΣ. 

Με την ανάπτυξη του ΧΑΑ, την απελευθέρωση του Τραπεζικού συστήματος, την 
ένταξη της Ελλάδας στην ΟΝΕ, τη γενική βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων της 
οικονομίας, τις ευκαιρίες των μεγάλων έργων , τη διάνοιξη προοπτικών στα Βαλκάνια, καθώς 
και με τη συνεχιζόμενη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων , πολλαπλασιάστηκαν οι 
συγχωνεύσεις και εξαγορές στη χώρα μας, με αιχμή, τα τελευταία χρόνια, το ίδιο το 
τραπεζικό σύστημα . Το 1999 σημειώθηκε σημαντικό κύμα συγχωνεύσεων και εξαγορών, με 
επιπτώσεις σε όλους τους κλάδους. Ειδικά στον τραπεζικό τομέα, εμφανίζονται 
αξιοσημείωτες αλλαγές στα μερίδια αγοράς των Τραπεζών, με σημαντική άνοδο των 
μεριδίων των ιδιωτικών ομίλων. Οι περισσότεροι αναλυτές στη χώρα μας συμφωνούν ότι η 
τάση αυτή θα συνεχιστεί τόσο σε κλάδους αιχμής για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις (όπως ο 
τραπεζικός), όσο και στο σύνολο της οικονομίας, σε συνδυασμό με 

 τη συμμετοχή της χώρας στην ΟΝΕ, 
 τις ανάγκες εκσυγχρονισμού και ολοκλήρωσης του παραγωγικού ιστού, 
 τις πιέσεις του διεθνούς ανταγωνισμού 
 την επέκταση, όπως διαφαίνεται, της πολιτικής αποκρατικοποιήσεων στα επόμενα 
χρόνια. 
Την περίοδο κατά την οποία η ελληνική οικονομία10 έδινε μάχη για την ένταξή της 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση – και λίγο μετά – η στρατηγική των εξαγορών-
συγχωνεύσεων γινόταν (στην Ελλάδα) αντιληπτή βασικά ως διαδικασία γιγάντωσης των 
επιχειρήσεων, ως μοχλός μονοπώλησης κλάδων ή δράσεων επιχειρηματικής δραστηριότητας. 

Παράλληλα, ορισμένες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση συνδέονταν με την 
ανοδική (τότε) πορεία του Χρηματιστηρίου ή και με προσωπικές επιλογές των 

                                                 
10 Έφη Ανδρικοπούλου, Ιούλιος 2002, «Οδηγοί επιχειρηματικής ανάπτυξης – ΕΞΑΓΟΡΕΣ + ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Deloitte & Touche, Εκδόσεις Κέρκυρα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αθήνα 
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επιχειρηματιών. Ακόμη, με κυβερνητική εντολή έγιναν συγχωνεύσεις (π.χ. τραπεζών) 
κρατικών εταιριών. 

Η διαδικασία των εξαγορών και των συγχωνεύσεων, ως μέσο για τη δημιουργία 
ισχυρών ελληνικών επιχειρήσεων, ικανών να ανταποκριθούν επιτυχώς στα δεδομένα του 
ευρωπαϊκού ανταγωνισμού, λίγο-πολύ είχε μπει στη γωνία. Άλλωστε, τα κίνητρα, το νομικό 
καθεστώς που επικρατούσε στην Ελλάδα δεν δημιουργούσε ευνοϊκές συνθήκες. 

Σήμερα, παρά την αποτυχία της πολυσυζητημένης συγχώνευσης Εθνικής – Alpha 
Bank, το θέμα είναι στην επικαιρότητα. Για ορισμένους, λόγω της κρίσης στη Σοφοκλέους 
(συγχώνευση των εισηγμένων θυγατρικών που πλέον δεν αποδίδουν), για άλλους επειδή τα 
επιχειρηματικά τους σχέδια δεν χωρούν στα στενά εθνικά πλαίσια, επειδή δεν συμβιβάζονται 
με την ύπαρξη και τη λειτουργία μικρών «εθνικών» επιχειρήσεων. 
 Οι αρμόδιοι για τη χάραξη πολιτικής αναφέρονται επανειλημμένως στην ανάγκη 
πραγματοποίησης εξαγορών και συγχωνεύσεων, προκειμένου να δημιουργηθούν ελληνικές 
εταιρίες, οι οποίες θα διαθέτουν την απαραίτητη κρίσιμη μάζα, ώστε να συμμετάσχουν 
ανταγωνιστικά στην ευρωζώνη. Αυτό, όμως, προϋποθέτει προθυμία από πλευράς των 
εταιριών να προχωρήσουν σε στρατηγικές συγχωνεύσεις, με στόχο τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας, την επέκταση των αγορών και την ενίσχυση των τεχνολογικών δυνατοτήτων 
τους. 
 Τα τελευταία χρόνια, οι περισσότερες δραστηριότητες εξαγορών και συγχωνεύσεων 
στην Ελλάδα εκπορεύτηκαν είτε από οικονομικούς είτε από νομικούς παράγοντες. Έχουν 
γίνει περιορισμένες μόνο συμφωνίες στρατηγικού τύπου. 
 Εκείνο που χρειάζεται είναι να δημιουργηθεί ένα περιβάλλον, στο πλαίσιο του οποίου 
οι μυριάδες επιχειρήσεις των 50 έως 60 υπαλλήλων να μπορούν να πειστούν να ενωθούν, 
σχηματίζοντας επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους των 500 έως 600 υπαλλήλων, ικανές να 
ανταγωνιστούν τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές.  
 Τέτοιου είδους ενοποίηση, όμως, αντιμετωπίζει πλήθος εμπόδια: γραφειοκρατία, 
ακαμψίες στην αγορά εργασίας, έλλειψη ανταγωνισμού και, πάνω από όλα, την αντίθεση 
ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες. Επίσης, κάθε επιχειρηματίας θέλει να είναι 
αφεντικό στη δική του εταιρία όσο μικρή κι αν είναι. 
 Το κράτος εξακολουθεί να είναι υπεύθυνο για το περίπου 60% της οικονομίας. Και 
πολλές από τις εξαγορές – ιδίως στον τραπεζικό κλάδο – αποτελούσαν ιδιωτικοποιήσεις, οι 
οποίες έχουν τις δικές τους ιδιομορφίες: λόγου χάριν, δεν υπόκεινται σε έλεγχο 
ανταγωνισμού.  
 Κατά τη διάρκεια της περιόδου των υψηλών χρηματιστηριακών αξιών (1998-1999), οι 
αντίστοιχες συγχωνεύσεις αποτελούσαν δημοφιλή μέθοδο για να εξασφαλιστεί η εισαγωγή 
μιας εταιρίας στο Χρηματιστήριο. Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, οι μέτοχοι μιας μη-
εισηγμένης εταιρίας συμμετέχουν στην έκδοση δικαιωμάτων μιας εισηγμένης, η οποία 
χρησιμοποιεί τα αντληθέντα κεφάλαια για να εξαγοράσει την πρώτη και να εξασφαλίσει τη 
δική της εισαγωγή στο Χρηματιστήριο. 
 Με αυτό τον τρόπο, η Telesis Χρηματιστηριακή εξαγόρασε τη μικρή Δωρική 
Επενδυτική Τράπεζα, αποκτώντας τόσο την τραπεζική άδειά της όσο και τη θέση της στο 
Χρηματιστήριο, μέχρι που τελικά μετονομάστηκε σε Telesis Επενδυτική Τράπεζα.  
 Η μεσαίου μεγέθους κατασκευαστική εταιρία Άβαξ αγόρασε την J&P Hellas, 
ελληνική θυγατρική του παγκόσμιου κατασκευαστικού κολοσσού J&P Overseas και με τη 
σειρά της εξαγοράστηκε από την J&P Overseas.  
 Στα πιο πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνονται η εξαγορά των Μύλων Παπαφίλη 
από τη Δέλτα Συμμετοχών ως όχημα για την εισαγωγή της Δέλτα Παγωτού, η εξαγορά της 
Πλαστικά Μακεδονίας από τη LPC (εταιρίας λιπαντικών του ομίλου Βαρδινογιάννη) και της 
Αθηναία από τη Multirama.  

 18



 Η εταιρική αναδιοργάνωση έχει επίσης αποτελέσει κινητήριο δύναμη για πολλές 
συγχωνεύσεις. Κατά τη διάρκεια της άνθησης του Χρηματιστηρίου, κάποιες εταιρίες άρχισαν 
να προχωρούν στην απόσχιση τμημάτων και στη σύστασή τους ως θυγατρικών εταιριών, τις 
οποίες εισήγαγαν στο Χρηματιστήριο, χρησιμοποιώντας τα αντληθέντα κεφάλαια για να 
προβούν σε νέες εξαγορές. Ήταν μια καλή μέθοδος άντλησης κεφαλαίων, χωρίς να χρειάζεται 
να αλλοιωθούν τα μετοχικά ποσοστά στη μητρική εταιρία. Εξαίρετο παράδειγμα ήταν η 
αγορά της πληροφορικής, ενώ αρκετές εταιρίες, οι οποίες κατείχαν ηγετική θέση στον κλάδο 
τους, σχημάτισαν ομίλους, αποτελούμενους από δεκάδες μικρότερες θυγατρικές και 
συνδεδεμένες επιχειρήσεις.         

Τώρα πια οι εταιρίες αυτές ανακαλύπτουν ότι δεν ισχύει η λογική της ύπαρξης μικρών 
εισηγμένων επιχειρήσεων. Η αγορά δεν προσδίδει μεγάλη αξία στα αποσχισθέντα τμήματα, 
των οποίων η διατήρηση είναι ούτως ή άλλως δαπανηρή, εξαιτίας των νέων κανόνων περί 
εταιρικής διακυβέρνησης, που μπορούν να διογκώσουν το λειτουργικό κόστος μιας 
επιχείρησης μέχρι και κατά ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. 

Έτσι, για παράδειγμα, η Altec, η οποία είχε εισάγει στο Χρηματιστήριο τις θυγατρικές 
της, Sysware, Unisoft και Stat το 1997, το 1999 και το 2000 αντίστοιχα, προχώρησε 
αντιθέτως το 2001 στη συγχώνευση όλων των παραπάνω με τη μητρική. Προχώρησε επίσης 
σε αποεπένδυση πολλών συμφερόντων της που δεν σχετίζονταν με τη βασική παραγωγική 
δραστηριότητά της.  

Η Panafon-Vodafone δημιούργησε ένα κύμα συγχωνεύσεων μετά την απόφασή της να 
απορροφήσει τους εμπορικούς συνεργάτες της. Οι εταιρίες Ράδιο Κορασίδης, Telecom και 
Citicom συγχωνεύθηκαν, δημιουργώντας τη NextNet. Η Q-Phone συγχωνεύτηκε με την 
Palmafon για τη δημιουργία της Unifon. Στη συνέχεια η Vodafone απορρόφησε τις Unifon 
και NextNet.  

Μερικές  φορές οι συγχωνεύσεις πηγάζουν από τη νομοθεσία, όπως συμβαίνει αυτή 
τη στιγμή στον κλάδο των κατασκευών. Η κυβέρνηση έχει ορίσει νέα κριτήρια, όσον αφορά 
τα ίδια κεφάλαια και το ενεργητικό, προκειμένου να πληρούν οι εταιρίες τις προϋποθέσεις για 
τη χορήγηση της άδειας κατασκευαστικής εταιρίας ανώτατης κλάσης, η οποία είναι 
απαραίτητη για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς για συμβάσεις του δημοσίου. 

Ως αποτέλεσμα, πάνω από εκατό κατασκευαστικές εταιρίες έχουν ανακοινώσει την 
πρόθεσή τους να συγχωνευτούν σχηματίζοντας δεκαεπτά ομίλους από τρεις έως δέκα 
εταιρίες. 

Οι στρατηγικές συγχωνεύσεις – οι οποίες βασίζονται στην βιομηχανική ή στην 
εμπορική λογική, σύμφωνα με την οποία δύο εταιρίες ενώνονται για να ενισχύσουν την 
παραγωγική δυναμικότητά τους ή να αυξήσουν το μερίδιό τους στην αγορά – σπανίζουν. 
Εξαίρεση αποτελεί ο τραπεζικός τομέας, αλλά ακόμα και εκεί οι συγχωνεύσεις προήλθαν, εν 
μέρει, από τις διαδικασίες ιδιωτικοποίησης.  

Οι περισσότερες ελληνικές εταιρίες που έχουν προχωρήσει σε εξαγορές, τις έχουν 
πραγματοποιήσει στο εξωτερικό (Μαΐλλης, Μυτιληναίος, Πετζετάκης, Βιοχάλκο.) 

Οι εισερχόμενες επενδύσεις ήταν περιορισμένες. Η Blue Circle απέκτησε το 
πλειοψηφικό ποσοστό της τσιμεντοβιομηχανίας ΑΓΕΤ-Ηρακλής. Η γαλλική εταιρία 
γαλακτοκομικών Danone απέκτησε το 30% της Δέλτα Γάλακτος. Η σκανδιναβική 
τυροκομική επιχείρηση Arla Foods συνέστησε κοινοπραξία με τη θυγατρική της Δέλτα, 
Βίγλα και η γαλλική εταιρία βιομηχανικής τροφοδοσίας SODEXHO Alliance εξαγόρασε τη 
θυγατρική της  Goody’s, Intertaste. 

Ωστόσο, τέτοιου είδους περιπτώσεις είναι σχετικά σπάνιες. Συνήθως οι ξένες εταιρίες 
προχωρούν σε εμπορικό διακανονισμό με κάποια αντίστοιχη ελληνική είτε για την παραγωγή 
προϊόντων που φέρουν το όνομά τους (φασόν) και προορίζονται για εξαγωγή είτε για την 
παραγωγή προϊόντων για την εγχώρια αγορά στο πλαίσιο συμφωνιών αδειοδότησης ή 
δικαιόχρησης. 
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Έτσι η ξένη εταιρία αποκτά παρουσία στην ελληνική αγορά, δίχως να χρειάζεται να 
αντιμετωπίσει το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον. 

«Είναι ευκολότερο, ακριβώς επειδή τέτοιου είδους συμφωνίες δεν αποτελούν 
πραγματική συγχώνευση» λέει ο Δημήτρης Ανδριτσογιάννης, ειδικός σε θέματα εξαγορών 
και συγχωνεύσεων της Alpha Finance. «Δεν εμπλέκεσαι με τις ενοχλητικές λεπτομέρειες της 
ελληνικής νομοθεσίας, ενώ η συμφωνία μπορεί να λυθεί ακόμη ευκολότερα».  

Τέσσερα είναι τα βασικά προβλήματα που θεωρείται ότι εμποδίζουν όχι μόνο τις 
εξαγορές και τις συγχωνεύσεις αλλά και τη γενικότερη ανάπτυξη του ελληνικού επιχειρείν: η 
περίπλοκη νομοθεσία και η γραφειοκρατία, το άκαμπτο εργασιακό καθεστώς, ο 
περιορισμένος ανταγωνισμός και ο εγωκεντρισμός των επιχειρηματιών.  

Ο νόμος περί Ανωνύμων Εταιριών θεσπίστηκε πρώτη φορά το 1920 και, μολονότι 
έχει υποστεί πολλές τροποποιήσεις, οι διατάξεις του βασίζονται σε μια νοοτροπία πολύ 
λιγότερο ευέλικτη, σε σχέση με ό,τι απαιτεί το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. 

Μια διυπουργική επιτροπή επεξεργαζόταν τη μεταρρύθμιση του νόμου. 
Δυσκολευόταν όμως να συντάξει μια συνεκτική νομοθεσία που να λαμβάνει, επίσης, υπόψη 
και τις ιδιαιτερότητες των πολλών κλάδων τους οποίους καλύπτει. Πρόκειται, όμως, για ένα 
δίλημμα που αντιμετωπίζουν συχνά οι Έλληνες νομοθέτες, οι οποίοι προσπαθούν να λάβουν 
υπόψη τις καθιερωμένες πρακτικές και τα κεκτημένα δικαιώματα, αντί να τα παρακάμψουν 
συντάσσοντας απλούς νόμους.  

Οι κυβερνήσεις φαίνεται πως χρησιμοποιούν ως μέτρο σύγκρισης της απόδοσής τους 
την ποσότητα των νόμων που παράγουν και όχι την ποιότητά τους. Συχνά οι νόμοι 
αποδεικνύονται ανεφάρμοστοι, επειδή δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι συνέπειες της 
εφαρμογής τους. Το γεγονός ότι η νομοθεσία αποτελεί το πλαίσιο των υπουργικών 
αποφάσεων και ότι η εφαρμογή της εξαρτάται από αυτές την κάνει να φαίνεται ωθούμενη 
από υποκειμενικούς (δηλαδή πολιτικούς) παράγοντες.  

«Εδώ και είκοσι με τριάντα χρόνια, η πολιτική της κυβέρνησης δεν ήταν και τόσο 
αξιόπιστη» λέει ο Τρύφων Κολλίντζας, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
«Οι κανόνες του παιχνιδιού δεν χαρακτηρίζονται από διαφάνεια. Οι ξένες εταιρίες φοβούνται 
να έρθουν εδώ και να εξαγοράσουν επιχειρήσεις. Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα. Η 
Carrefour και η αλυσίδα Μαρινόπουλου, η Delhaize και ο Άλφα-Βήτα και η 
τσιμεντοβιομηχανία (ΑΓΕΤ). Από την άλλη, όμως, υπάρχουν όλα τα στραβά. Λόγου χάρη η 
TVX. Το δημόσιο της επέτρεψε να εξαγοράσει την εταιρία και μετά άλλαξε ένα σωρό 
πράγματα στο χώρο της».  

( Το 1995 η TVX εξαγόρασε το συγκρότημα εξόρυξης χρυσού Κασσάνδρας στη 
Χαλκιδική, στο πλαίσιο προγράμματος ιδιωτικοποίησης, με τη συμφωνία ότι θα της 
επιτρεπόταν να οικοδομήσει εργοστάσιο επεξεργασίας. Η κυβέρνηση εξέδωσε τις 
απαραίτητες άδειες, τις οποίες ακύρωσε το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο αποφάσισε 
ότι τα οικονομικά οφέλη δεν υπερκερούσαν τη ζημιά που θα προκαλούσε το έργο στο 
περιβάλλον. Ως συνέπεια, η TVX αναγκάστηκε να διαγράψει από τα βιβλία της σχεδόν 250 
εκατ. δολάρια.) 

Η ελληνική γραφειοκρατία χαρακτηρίζεται από τη διάχυτη παρουσία και την 
αυθαιρεσία της, ενώ εξαρτάται από τις ιδιοτροπίες των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι 
συχνά δίνουν την εντύπωση ότι κύρια αποστολή τους είναι η παρακώλυση. Οι εταιρίες πρέπει 
διαρκώς να παρακολουθούν τις αλλαγές στη νομοθεσία, ιδίως όσον αφορά τα φορολογικά 
ζητήματα.  

Λέγεται πως οι ελεγκτές της εφορίας αποτελούν κράτος εν κράτει. Μνημονεύεται το 
παράδειγμα εταιρίας που πρότεινε να αμφισβητήσει ένα ελεγκτικό πόρισμα της τάξης των 
100 εκατ. δρχ. Ο ελεγκτής προειδοποίησε ότι, αν το έκανε, ο επανέλεγχος θα έδινε πόρισμα 
500 εκατ. δρχ. Για να λάβει την άδεια να προσβάλει τον έλεγχο στα δικαστήρια, ο ενάγων 

 20



πρέπει να προκαταβάλει το 25% της ενδεχόμενης υποχρέωσής του, δηλαδή στη συγκεκριμένη 
περίπτωση 125 εκατ. δρχ. Η εταιρία αποδέχτηκε το πόρισμα των 100 εκατ. δρχ. 

«Γενικά, η επιχειρηματική δραστηριότητα στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση» 
λέει ο Δ. Ανδριτσογιάννης της Alpha. «Αυτό προκαλεί απογοήτευση σε πολλούς ανθρώπους 
που έχουν μάθει να δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά σε χώρες όπου το νομοθετικό 
πλαίσιο είναι αρκετά σταθερό και δεν είναι κανείς αναγκασμένος να διατηρεί ολόκληρο 
νομικό τμήμα, μόνο και μόνο για να παρακολουθεί κάθε νομοθετική αλλαγή, ώστε να 
συμμορφώνεται με τις αρχές. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη νομοθεσία περί εξαγορών και 
συγχωνεύσεων. Αυτή είναι γενική δυσκολία να κάνεις δουλειές στην Ελλάδα.». 

Τη δεύτερη τροχοπέδη αποτελεί το εργασιακό καθεστώς, που δυσχεραίνει τον 
εξορθολογισμό του εργατικού δυναμικού, σε περίπτωση συγχώνευσης. Σύμφωνα με τους 
κανόνες της Ε.Ε., η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προειδοποιήσει τους εργαζόμενους για τα 
τεκταινόμενα σε περίπτωση συγχώνευσης ή εξαγοράς και να διαπραγματευτεί μαζί τους τα 
ενδεχόμενα νέα επίπεδα στελέχωσης και τις εργασιακές ρυθμίσεις. Αν οι διαπραγματεύσεις 
δεν κατορθώσουν να οδηγήσουν σε σύμφωνη λύση, οι εταιρίες είναι ελεύθερες να κάνουν 
ό,τι θέλουν, υποκείμενες βέβαια στην εθνική εργατική νομοθεσία.  

Στην Ελλάδα, η εργατική νομοθεσία επιτρέπει στις εταιρίες να απολύσουν μέχρι 2% 
του προσωπικού κάθε μήνα, με μέγιστο όριο τα τριάντα άτομα. Η πραγματοποίηση μαζικών 
απολύσεων απαιτεί υπουργική άδεια, η οποία σχεδόν ποτέ δεν διατίθεται, με εξαίρεση την 
περίπτωση κατά την οποία μια επιχείρηση κλείνει.  

Οι απόψεις διίστανται αν αυτό το 2% επαρκεί. Σίγουρα δεν επαρκεί στην περίπτωση 
συγχώνευσης βιομηχανιών, όπου σκοπός είναι να σταματήσει η λειτουργία του 
υπερβάλλοντος παραγωγικού δυναμικού και να ανανεωθεί με νέα αυτοματοποιημένα 
συστήματα, τα οποία χρειάζονται πολύ λιγότερο εργατικό δυναμικό. 

Ωστόσο, στην περίπτωση συγχωνεύσεων στον τριτογενή τομέα, όπου το πρόβλημα 
είναι η επικάλυψη μεσαίου διευθυντικού και εξειδικευμένου προσωπικού, το οποίο κοστίζει 
αρκετά, ίσως το 2% σε συνδυασμό με προγράμματα πρόωρης συνταξιοδότησης και 
εθελούσιας αποχώρησης να είναι αρκετό. 

Το σημαντικότερο ζήτημα είναι κατά πόσον είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν οι 
εργαζόμενοι, γιατί, αν δεν είναι, τότε ό,τι και να λέει ο νόμος, κάθε προσπάθεια 
εξορθολογισμού θα οδηγήσει σε ματαίωση. 

«Το νομικό σύστημα προσφέρει αρκετά περιθώρια ευελιξίας για τη μείωση των 
θέσεων εργασίας έπειτα από συγχώνευση» λέει ο Γιάννης Δρυλλεράκης της νομικής εταιρίας 
Δρυλλεράκης & Συνεργάτες. «Αρκεί μόνο να μην είναι καταχρηστική. Το πρόβλημα είναι η 
δύναμη των συνδικάτων και των εργαζομένων, που μπορούν να αντιταχθούν σε κάθε σκέψη 
για αναδιοργάνωση της επιχείρησης».  

Η απόλυση μεσαίων διευθυντικών στελεχών, τα οποία ούτως ή άλλως μπορεί να 
εργάζονται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, είναι σχετικά εύκολη. «Το μόνιμο προσωπικό 
είναι πρόβλημα. Αν δεν έχει κανείς τη συγκατάθεση των συνδικάτων, δε θα μπορέσει να το 
απολύσει». 

Το μεγαλύτερο ποσοστό συγχωνεύσεων στην Ελλάδα έχει γίνει μεταξύ ήδη καλά 
οργανωμένων εταιριών. Και η πλειονότητά τους ανήκε στον τριτογενή τομέα. 

Εκείνο που χρειάζεται, ωστόσο, είναι συγχωνεύσεις ανάμεσα σε μικρές 
αποτελεσματικές ως προς το κόστος εταιρίες μεταποίησης, που θα μπορέσουν να 
μεταβληθούν σε επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους, οι οποίες θα επωφελούνται από την 
αυτοματοποίηση της παραγωγής, τις οικονομίες κλίμακας, όσον αφορά τις προμήθειες και 
την επέκταση της εμβέλειας των πωλήσεών τους. 

Υπάρχουν δεκάδες μικρές επιχειρήσεις μεταποίησης σε κλάδους όπως ο ρουχισμός 
και τα δερμάτινα προϊόντα, τα οικοδομικά υλικά και οι μεταλλικές κατασκευές κάθε είδους. 
Οι επιχειρήσεις αυτές ξεπετούν κακοσχεδιασμένα προϊόντα κακής ποιότητος. Υπό κανονικές 
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συνθήκες, για να πουλήσουν τα προϊόντα αυτά, θα έπρεπε να ορίσουν τιμές που θα 
καθιστούσαν δύσκολη την επιβίωσή τους. 

Ωστόσο, ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρίες των περισσότερων κλάδων επικρατούν 
σχέσεις ολιγοπωλίου, με αποτέλεσμα τον περιορισμό του ανταγωνισμού. Έτσι, οι τιμές 
διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα και πολλές εταιρίες, που σε άλλη περίπτωση θα 
αναγκάζονταν να συγχωνευθούν ή να κλείσουν, κατορθώνουν να επιβιώνουν. 

Ο καθηγητής Γιάννης Κατσουλάκος, μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού από το 
1995, λέει ότι η ποσότητα χρόνου, την οποία είναι αναγκασμένη η επιτροπή να δαπανά για να 
εξετάσει τις κοινοποιήσεις συγχωνεύσεων, έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 
εκπληρώσει το ρόλο της ως προς τη διερεύνηση μεθόδων καταστρατήγησης του 
ανταγωνισμού.  

«Αυτές οι άλλες περιπτώσεις (συμπαιγνίες, κατάχρηση μονοπωλιακής δύναμης) είναι 
πολύ σημαντικότερες στην Ελλάδα απ’ ότι οι περιπτώσεις των συγχωνεύσεων. Αν έχεις μια 
αγορά με 500 μικρές εταιρίες και 3 ή 4 μεγαλύτερες, που συνεργούν ώστε να καθοριστεί μια 
βολική τιμή, τότε αυτές οι 500, που είναι εντελώς αναποτελεσματικές, επιβιώνουν χάρη σε 
αυτή την υψηλή τιμή.  

Λένε «εντάξει, αυτό δεν είναι και τόσο καλό, μιας και το δικό μου κόστος είναι 
υψηλό, ενώ τα δικά τους χαμηλά, μα μπορώ να επιβιώσω». Αν σπάσεις τη συμπαιγνία και 
μειώσεις την τιμή, τότε οι 500 αυτές επιχειρήσεις θα έχουν πολύ περισσότερα κίνητρα για να 
συγχωνευτούν, ώστε να αντέξουν τον ανταγωνισμό και ίσως να μειωθούν σε 100 μόνο.  

Δυστυχώς εμείς (η Επιτροπή Ανταγωνισμού) δεν έχουμε καταφέρει να το κάνουμε, 
επειδή μέχρι τώρα δε διαθέταμε μια αρκετά μεγάλη γραμματεία».  

Το ζήτημα αυτό συσχετίζεται και με το σύνδρομο του εγωκεντρικού επιχειρηματία. Η 
πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων είναι οικογενειακής ιδιοκτησίας. Αυτό ισχύει σε 
όλο τον κόσμο όσον αφορά όμως τις μικρότερες επιχειρήσεις. Εδώ ένας σημαντικός αριθμός 
μεγάλων επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και αρκετές εισηγμένες, εξακολουθούν να 
κυριαρχούνται από τους ιδρυτές τους.  

«Συστήνω μια εταιρία, άρα είμαι ο θεός της» λέει ο Γ. Κατσουλάκος, ο οποίος είναι 
και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Δε θέλω άλλους να ανακατεύονται 
και να μου λένε τι να κάνω. Πρόκειται για βαθιά ριζωμένο γνώρισμα των Ελλήνων. 
Πρόκειται για ανασταλτικό παράγοντα όσον αφορά τον εξορθολογισμό: Αν γνωρίζω ότι θέλω 
να εξακολουθήσω να είμαι αφεντικό της επιχείρησής μου και δεν θέλω να παίρνω τις 
αποφάσεις μου  με κανέναν άλλο, μπορώ να αποφύγω τη συγχώνευση για όσο διάστημα 
νομίζω ότι μπορώ να επιβιώσω με σχετική άνεση. Υπάρχει ένα τίμημα. Μπορεί να 
αποκομίσω χαμηλότερα κέρδη, αλλά θα εξακολουθήσω να είμαι αφεντικό του εαυτού μου. 
Αν, ωστόσο, γνωρίζω ότι σε ένα, δύο ή τρία χρόνια ο ανταγωνισμός θα ενταθεί σε σημείο που 
η εταιρική ταυτότητά μου θα σβήσει, αν δεν κάνω κάτι, τότε θα σκεφτώ ότι αυτός ο 
παράγοντας αρχίζει να χάνει τη σπουδαιότητά του.  

Οι μεσαίου και σχετικά μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις συγχωνεύονται, μα αυτό δεν 
επηρεάζει τις μικρότερες».  

Το βασικό συστατικό σε μια συγχώνευση είναι το συνταίριασμα της εταιρικής 
κουλτούρας. Μπορεί στα χαρτιά οι συνέργιες ανάμεσα στις εταιρίες να φαντάζουν 
εντυπωσιακές, αλλά, αν διαφέρουν οι διευθυντικές και εργασιακές πρακτικές, αυτό ίσως 
υπονομεύσει το όλο επιχείρημα. 

«Αν δε μπορείς να συγχωνεύσεις τις εταιρικές κουλτούρες, μένεις με κάτι ημιτελές 
στα χέρια» λέει ο Δ. Ανδριτσογιάννης της Alpha Finance. «Αυτό συμβαίνει στις 
περισσότερες περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι μιας εταιρίας που έχει εξαγοραστεί 
από άλλη νιώθουν πως η σπουδαιότητά τους περιορίζεται, πως η φωνή τους δεν ακούγεται 
μέχρι τα ανώτερα διοικητικά κλιμάκια. 
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Μπλέκεσαι σε μια κατάσταση, όπου τον περισσότερο καιρό επικρατούν τριβές, και 
είναι αδύνατον να επανεστιάσεις το νέο οργανισμό στους εμπορικούς στόχους του. Σπαταλάς 
τον καιρό σου σβήνοντας φωτιές. Αν δε μπορείς να ομογενοποιήσεις την κουλτούρα των δύο 
εταιριών μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, τότε καταστρέφεις αντί να παράγεις αξία».  

Αυτή η δυσκολία παρουσιάζεται κυρίως στο επίπεδο των ανώτατων στελεχών, όπου 
τα πάντα επικαλύπτονται στο πλαίσιο της νέας εταιρίας: δύο πρόεδροι, δύο διευθύνοντες 
σύμβουλοι, δύο οικονομικοί διευθυντές κ.α.  

Κοινή πρακτική είναι να μεταβάλλονται οι υπάρχοντες πρόεδροι σε επίτιμους, να 
προάγεται ο ένας διευθύνων σύμβουλος σε πρόεδρο και να ανατίθεται η ευθύνη της 
διοίκησης της νέας εταιρίας στον άλλο διευθύνοντα σύμβουλο.  

Για να λειτουργήσει, όμως, μια τέτοια ρύθμιση, πρέπει τα άτομα που αποκτούν 
διακοσμητικούς τίτλους να είναι προετοιμασμένα και να μην αναμιγνύονται στην καθημερινή 
λειτουργία της επιχείρησης.  

«Εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις προσωπικότητές τους» λέει ο Δ. 
Ανδριτσογιάννης. «Αν εκείνος που έχει επιλεγεί για προαγωγή είναι κάποιος που 
αναλαμβάνει τις νέες αρμοδιότητές του με καλό τρόπο και πραγματικά αφήνει την 
καθημερινή διοίκηση στο διευθύνοντα σύμβουλο, επειδή τον εμπιστεύεται, και βρίσκονται 
όλοι στο ίδιο επίπεδο όσον αφορά τα όσα κάνουν και τον τρόπο με τον οποίο τα κάνουν, τότε 
η ρύθμιση αυτή φέρνει αποτέλεσμα. 

Αν εκείνος που προάγεται εκλάβει την προαγωγή του ως υποβιβασμό και 
προσπαθήσει να αναμιχθεί στην καθημερινή λειτουργία, είναι προφανές ότι η κατάσταση θα 
οδηγηθεί σε σύγκρουση». 

Ο Δ. Ανδριτσογιάννης λέει ότι είναι ζωτικής σημασίας να έχουν καθοριστεί με 
σαφήνεια οι αρμοδιότητες πριν ολοκληρωθεί η συγχώνευση. Η λύση δεν είναι να ξοδεύονται 
απλώς χρήματα και να ελπίζουμε ότι το πρόβλημα θα λυθεί από μόνο του. 

«Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές αποτελούν ένα παιχνίδι που έχει σε μεγάλο βαθμό 
να κάνει με τις προσωπικότητες, τους εγωισμούς και τους χαρακτήρες. Όταν αντιμετωπίζεις 
τέτοια προβλήματα, δεν ξεμπερδεύεις πάντα με τα λεφτά. Σε τελική ανάλυση, μπορεί να 
βρεθείς να ξοδεύεις λιγότερα, αν εξισορροπήσεις μεταξύ τους τις διαφορετικές 
προσωπικότητες». 
       

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 
 
 Όταν δυο ανώνυμες εταιρίες συγχωνεύονται, η μια διαλύεται (δεν ρευστοποιείται) και 
τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού της μεταβιβάζονται στην άλλη. Οι μέτοχοι 
της απορροφώμενης εταιρίας, λαμβάνουν νέες μετοχές της άλλης εταιρίας, οι οποίες 
διανέμονται με βάση έναν προσυμφωνημένο λόγο ανταλλαγής. 
 Η νομοθεσία απαιτούσε να γίνεται αποτίμηση σε δίκαιες τιμές αγοράς από τη 
διεύθυνση εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης. Ο νόμος, όμως, έχει πλέον τροποποιηθεί, 
έτσι ώστε να μπορούν οι εταιρίες να λαμβάνουν μόνες τις αποφάσεις τους, με βάση την 
εκπροσώπηση και τις εγγυήσεις των διοικητικών συμβουλίων. Ορκωτοί ελεγκτές 
γνωμοδοτούν περί της ορθότητας των αποτιμήσεων για λογαριασμό κάθε πλευράς.  
 Η απορροφώμενη εταιρία πρέπει να συντάξει «ισολογισμό μετασχηματισμού», 
χρονολογημένο από το τέλος της τελευταίας κλειόμενης λογιστικής χρήσης. Όλες οι 
συναλλαγές που πραγματοποιούνται έπειτα από εκείνη την ημερομηνία θεωρείται πως έχουν 
γίνει για λογαριασμό της απορροφώσας επιχείρησης. 
 Η συμφωνία που κλείνουν οι αντίστοιχες διοικήσεις μπορεί να ολοκληρωθεί μόνο 
μετά την έγκριση του ισολογισμού και του λόγου ανταλλαγής μετοχών από τις γενικές 
συνελεύσεις των μετόχων και το υπουργείο Ανάπτυξης. 
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 Οι εταιρίες πρέπει να ανακοινώσουν την πρόθεσή τους για συγχώνευση και οι 
πιστωτές έχουν ένα μήνα προθεσμία για να διατυπώσουν επιφυλάξεις. Αν η συγχώνευση 
προχωρήσει, παρά τις επιφυλάξεις ή χωρίς να έχουν ικανοποιηθεί οι πιστωτές, τότε οι 
τελευταίοι έχουν δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή. 

Στην περίπτωση των μεγαλύτερου μεγέθους συγχωνεύσεων, πρέπει επίσης να 
ενημερωθεί η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Δεν επιτρέπεται η ανταλλαγή μετοχών με δικαίωμα 
ψήφου μέχρι να δώσει την έγκριση της. 

«Ουσιαστικά, όταν διαπραγματεύεσαι μια συμφωνία συγχώνευσης, είσαι 
υποχρεωμένος να υποθέσεις ότι η καθαρή αξία της εταιρίας είναι εκείνη που παρουσιάζεται 
στα βιβλία της» λέει ο Victor Pisante, διευθύνων σύμβουλος της ΕFG Τelesis Finance. 

 «Άρα, αν η καθαρή άξια που προκύπτει μετά την επαλήθευση των οικονομικών 
στοιχείων δεν είναι εκείνη που είχε συνομολογηθεί, πρέπει να έχεις έναν τρόπο για να 
αποχωρήσεις από τη συμφωνία. Η συμφωνία δεν επικυρώνεται, αν δεν την εγκρίνουν οι 
μέτοχοι. Αν η γνωμοδότηση των ελεγκτών σχετικά με την ορθότητα της αποτίμησης 
αναφέρεται στην ανακάλυψη ενός μεγάλου προβλήματος, τότε και πάλι δεν μπορεί να 
ψηφιστεί η συμφωνία». 

Όταν μια ανώνυμος εταιρία εξαγοράζει κάποια άλλη είτε καταβάλλει μετρητά έναντι 
των αποκτούμενων στοιχείων του ενεργητικού είτε προσφέρει ισοδύναμο μερίδιο των 
μετοχών της. Αν η εταιρία είναι εισηγμένη, απαιτείται αποτίμηση από ορκωτό ελεγκτή, ο 
οποίος επίσης λαμβάνει υπόψη τη δίκαιη αξία των αντίστοιχων μετοχών. Ωστόσο, δεν 
μεταβάλλεται η υπόσταση της εταιρίας που αποτελεί αντικείμενο της εξαγοράς. Εξακολουθεί 
να αποτελεί ξεχωριστό νομικό πρόσωπο. Η μόνη αλλαγή αφορά τους μετόχους.                                        

Οι συγχωνεύσεις αποτελούν κοινό τόπο στην Ελλάδα, επειδή ουσιαστικά 
απαλλάσσονται από φορολόγηση, ενώ η εξαγορά μιας μη εισηγμένης εταιρίας επιβαρύνεται 
με φόρο 5% επί των εσόδων από την πώληση. (Τα κέρδη από την πώληση μετοχών μέσω 
Χρηματιστηρίου μπορούν να μεταφερθούν σε ειδικά αποθεματικά και η καταβολή του φόρου 
μπορεί να αναβληθεί μέχρι να γίνει η δια-νομή των σχετικών ποσών.) 

«Όταν οι τιμές των μετοχών ανεβαίνουν, ο κόσμος αποδεχόταν ευκολότερα μετοχές 
παρά μετρητά» λέει ο V. Ρisante. «Πέρυσι οι πωλητές προτιμούσαν τα μετρητά, επειδή οι 
μετοχές δεν τα πήγαιναν καλά και θεωρούσαν πως η αξία των προσφερόμενων μετοχών δεν 
ήταν ρεαλιστική».  

 
ΕΡΓΑΤ1ΚΟ Δ1ΚΑΙΟ 

 
Μια συνηθισμένη συνέπεια των συγχωνεύσεων είναι ο εξορθολογισμός του εργατικού 

δυναμικού. Σύμφωνα με Οδηγία της Ε.Ε. (2001/23), η μεταβίβαση μιας επιχείρησης δεν 
αποτελεί αυτή καθεαυτή αιτία απόλυσης προσωπικού, μπορεί όμως να υπάρξουν περικοπές 
θέσεων εργασίας ως συνέπεια μεταβολών που γίνονται για «οικονομικούς, τεχνικούς ή 
οργανωτικούς λόγους». Οι διοικήσεις των δύο εταιριών πρέπει να προχωρήσουν σε 
διαβουλεύσεις με τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους σχετικά με: 
- τα αίτια της συγχώνευσης ή της εξαγοράς, 
- τις νομικές, τις οικονομικές και τις κοινωνικές συνέπειες για τους εργαζομένους, και 
- τυχόν μέτρα που θα ληφθούν, τα οποία θα επηρεάζουν τους εργαζομένους. 

Αν η νέα σύμβαση περιλαμβάνει κάποια σημαντική μεταβολή στις εργασιακές 
συνθήκες «εις βάρος του εργαζομένου», θεωρείται ότι η διοίκηση έχει διακόψει τη σύμβαση 
εργασίας και είναι υπεύθυνη να καταβάλει την απαραίτητη αποζημίωση. Όπως αναφέρει η 
οδηγία τόσο στο ζήτημα της αποζημίωσης όσο και σε άλλα ισχύει το εθνικό εργατικό δίκαιο. 

Η Ελλάδα δεν έχει ακόμη υιοθετήσει νομοθεσία για την εφαρμογή της Οδηγίας 
2001/23. Αντί για νομοθεσία, το ρόλο του βασικού νόμου εξακολουθεί να παίζει ένα 
προεδρικό διάταγμα του 1988, το οποίο εφαρμόζει μια οδηγία του 1977. Αυτό καθεαυτό το 

 24



γεγονός δεν αποτελεί εμπόδιο για τις συγχωνεύσεις, μιας και τα περισσότερα βασικά σημεία 
παραμένουν τα ίδια, ενώ οι μείζονες τροποποιήσεις της νέας οδηγίας αφορούν την 
αναδιάρθρωση του εργατικού δυναμικού των εταιριών που βρίσκονται αντιμέτωπες με 
υπαγωγή σε αναγκαστική διαχείριση ή ρευστοποίηση. 

Ωστόσο, οι διατάξεις του ελληνικού εργατικού δικαίου περί απολύσεων είναι πολύ 
πιο άκαμπτες από ό,τι στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε., πράγμα που σημαίνει ότι πολλοί 
εργοδότες προτιμούν να καταβάλλουν υπερωρίες στο υπάρχον προσωπικό, παρά να 
προσλάβουν νέους εργαζομένους, όταν οι δουλειές πηγαίνουν καλά, φοβούμενοι ότι δεν θα 
μπορούν να τους απολύσουν σε περίοδο, δυσπραγίας. 

Η νομοθεσία που ισχύει από τον Απρίλιο του 2001 προβλέπει ότι όσες εταιρίες 
απασχολούν από 20 έως 199 εργαζομένους μπορούν να απολύουν έως και τέσσερα άτομα το 
μήνα, ενώ οι εταιρίες που απασχολούν από 200 εργαζομένους και πάνω μπορούν να 
απολύουν 2%-3% του προσωπικού τους κάθε μήνα, με μέγιστο όριο τριάντα άτομα. 

Οι ωρομίσθιοι εργάτες με ένα χρόνο υπηρεσίας δικαιούνται αποζημίωσης ίσης με τα 
ημερομίσθια πέντε ημερών. Η αποζημίωση αυτή φτάνει τις 120 ημέρες για πάνω από είκοσι 
χρόνια υπηρεσίας. Οι μισθωτοί, συμπεριλαμβανομένων και των στελεχών, δικαιούνται το 
μισθό ενός μηνός έπειτα από ένα χρόνο, φτάνοντας στους μισθούς έξι μηνών για δέκα χρόνια 
υπηρεσίας και έναν επιπλέον μηνιαίο μισθό για κάθε πρόσθετο έτος υπηρεσίας, με μέγιστο 
όριο τους 27 μήνες. 

Η εταιρία που θα προκύψει από συγχώνευση είναι υπεύθυνη για όλες τις συλλογικές 
συμβάσεις, τις επιδικασθείσες αποζημιώσεις, τις ατομικές συμβάσεις  εργασίας και τους 
εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας που ίσχυαν στις συγχωνευόμενες εταιρίες. 

Οι εργαζόμενοι προστατεύονται από κάθε «δυσμενή μεταβολή», όπως προσφορά 
υποδεέστερης θέσης εργασίας ή εντολή μετάβασης σε άλλον τόπο εργασίας. (Σε περίπτωση 
συμφωνημένης μετεγκατάστασης, ο εργοδότης είναι αρμόδιος για την κάλυψη κάθε σχετικού 
κόστους.) 

Ο εργαζόμενος έχει δικαίωμα προσφυγής στα δικαστήρια για να αρνηθεί κάθε 
«δυσμενή μεταβολή», και να απαιτήσει την επαναπρόσληψή του με βάση τους όρους και τις 
συνθήκες που ίσχυαν προηγουμένως, παράλληλα με αποζημίωση για «προσβολή της 
προσωπικότητας του». Εναλλακτικά, ο εργαζόμενος μπορεί να ισχυριστεί ότι ο εργοδότης 
έχει διακόψει τη σύμβαση εργασίας του και να αξιώσει αποζημίωση. Ουσιαστικά, ο νόμος 
καθιστά την αναζήτηση νομικής αποκατάστασης καθήκον του εργαζομένου. Αν ο 
εργαζόμενος δεν ασκήσει αγωγή για τις αλλαγές θεωρείται ότι τις έχει συμβατικά αποδεχθεί.     

Το ελληνικό δίκαιο προϋποθέτει ότι σε περίπτωση που μια από τις συγχωνευόμενες 
εταιρίες διαθέτει συμπληρωματικό ασφαλιστικό πρόγραμμα, αυτό θα πρέπει να διατηρηθεί 
και από τη νέα εταιρία. Η οδηγία της Ε.Ε. λέει ότι η νέα εταιρία δεν πρέπει να υποχρεώνεται 
να διατηρεί προγράμματα τα οποία υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από το νόμο εθνικά 
προγράμματα κοινωνικής ασφάλισης. 

Η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στις 
συγχωνεύσεις, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την απασχόληση. 

Έχει ζητήσει τη θέσπιση νομοθεσίας, η οποία θα εξασφαλίζει τις υπάρχουσες 
συλλογικές συμβάσεις επί τουλάχιστον πέντε χρόνια από την ημερομηνία της συγχώνευσης 
και θα προωθεί τη σταδιακή σύγκλιση των δικαιωμάτων και των παροχών στο πιο ευνοϊκό 
επίπεδο μεταξύ των δύο εταιριών. 

Απολύσεις, ακόμη και για τεχνοοικονομικούς λόγους δεν πρέπει «να γίνονται για 
εύλογο χρονικό διάστημα» (το εύλογο του διαστήματος δεν καθορίζεται), ενώ τα 
προγράμματα εθελούσιας συνταξιοδότησης θα πρέπει να προσφέρονται με όρους που έχουν 
πρώτα συμφωνηθεί από το εργατικό δυναμικό. 

«Η ΓΣΕΕ δεν αντιτίθεται με δογματικό τρόπο στις συγχωνεύσεις ελληνικών εταιριών 
ή στην εισροή ξένου κεφαλαίου για επενδύσεις στην Ελλάδα» έγραψε η συνομοσπονδία, 

 25



ανταποκρινόμενη σε γραπτά ερωτήματα, «υπό την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι προς 
όφελος της ελληνικής οικονομίας, θα προάγει την απασχόληση και θα αυξάνει το ΑΕΠ μέσω 
της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων». 
 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

Το 1990 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εισήγαγε οδηγίες σχετικά με τη φορολογική 
μεταχείριση διασυνοριακών συγχωνεύσεων και από-συγχωνεύσεων, τη συνεισφορά 
στοιχείων ενεργητικού και την ανταλλαγή μετοχών ανάμεσα σε εταιρίες από διαφορετικές 
χώρες της Ε.Ε. Η Ελλάδα εναρμόνισε καθυστερημένα τη νομοθεσία της το 1998. 

Η γραμματεία ανταγωνισμού της Επιτροπής (DG IV) ελέγχει όλες τις μεγάλες 
συγχωνεύσεις και εξαγορές που θεωρείται ότι έχουν «κοινοτική διάσταση». Αυτό προκύπτει 
όταν οι εμπλεκόμενες εταιρίες έχουν συνδυασμένο παγκόσμιο κύκλο εργασιών 5 δισ. ευρώ ή 
όταν ο κύκλος εργασιών σε κοινοτικό επίπεδο υπερβαίνει τα 250 εκατ. ευρώ. Εκτός εάν μία 
από τις δύο δημιουργεί τα δύο τρίτα του συνολικού κύκλου εργασιών της σε κοινοτικό 
επίπεδο μέσα στο ίδιο κράτος-μέλος. 

Μέχρι πρόσφατα, το μικρό μέγεθος των ελληνικών επιχειρήσεων σήμαινε ότι αυτή η 
διαδικασία δεν είχε εφαρμογή στην Ελλάδα. Ωστόσο, το 2000, όταν η Ελληνική Εταιρία 
Εμφιαλώσεως, τοπική δικαιοδόχος της Coca-Cola, εξαγόρασε τη βρετανική Coca-Cola 
Beverages Plc, η DG IV παρενέβη και απαίτησε από τη νέα εταιρία να απαλλαγεί από τη 
συμμετοχή της στην εισηγμένη θυγατρική της Frigoglass, η οποία κατασκεύαζε ψυγεία. 

Η Ελλάδα διαθέτει δική της νομοθεσία περί ανταγωνισμού από το 1977. Γενικά. ο 
ρόλος της είναι να αποτρέπει την κατάχρηση ηγετικής θέσης στην αγορά μέσω της 
εφαρμογής αυθαίρετων όρων εμπορίας. Συγκεκριμένα, η νομοθεσία αποτρέπει συμφωνίες 
μεταξύ εταιριών και θυγατρικών τους, οι οποίες θα μπορούσαν: 
- να οδηγήσουν άμεσα ή έμμεσα σε καθορισμό τιμών πώλησης ή όρων εμπορίας. 
- να οδηγήσουν σε περιορισμό ή έλεγχο της παραγωγής, των αγορών, των τεχνικών εξελίξεων 
ή των επενδύσεων. 
- να οδηγήσουν σε καταμερισμό αγορών ή πηγών εφοδιασμού, 
- να οδηγήσουν στην εφαρμογή ανόμοιων συνθηκών σε παρόμοιες συναλλαγές, με 
αποτέλεσμα ένα από τα μέρη να περιέρχεται σε μειονεκτική θέση ή 
- να καταστήσουν τη σύναψη συμφωνιών δέσμια της αποδοχής υποχρεώσεων που δεν 
σχετίζονται με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

Αρχικά τη νομοθεσία εφάρμοζε μια επιτροπή του υπουργείου Εμπορίου. Από το 1995, 
έχει περιέλθει στην αρμοδιότητα μιας διοικητικά ανεξάρτητης Επιτροπής Ανταγωνισμού 
(Ε.Α.), η οποία τελεί υπό την ευρύτερη αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η νομοθεσία περί ανταγωνισμού δεν απαγορεύει το σχηματισμό μονοπωλίων ή 
καρτέλ, για τον οποίο, όμως, πρέπει πρώτα να έχει δοθεί έγκριση. 

Η γενική μέθοδος για τη συγκράτηση της επικράτησης στην αγορά είναι να  ζητείται 
κοινοποίηση για κάθε συγχώνευση, από την οποία προκύπτει εταιρία με συγκεκριμένο κύκλο 
εργασιών ή μερίδιο αγοράς. Αρχικά ο κύκλος εργασιών ήταν 50 εκατ. ευρώ και το μερίδιο 
αγοράς 25%. Το 2000, τα κατώτατα αυτά όρια αυξήθηκαν σε 150 εκατ. ευρώ και 35%.  

Η κοινοποίηση πρέπει να γίνεται εντός δεκαπέντε ημερών μετά το κλείσιμο της 
συμφωνίας. Η ανταλλαγή μετοχών με δικαιώματα ψήφου δεν μπορεί να προχωρήσει μέχρις 
ότου η Επιτροπή να εξετάσει την περίπτωση και να δώσει την έγκριση της. Η διαδικασία 
αυτή δεν πρέπει να διαρκέσει πάνω από ένα μήνα, στην πράξη όμως συνήθως διαρκεί γύρω 
στους τρεις, μιας και η Γραμματεία Ανταγωνισμού πάσχει από έντονη έλλειψη προσωπικού. 

Εάν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις δεν προχωρήσουν σε κοινοποίηση ή επιδιώξουν να 
παραπλανήσουν την επιτροπή, παρέχοντας ψευδείς πληροφορίες, η επιτροπή έχει δικαίωμα 
να επιβάλει πρόστιμα έως και 7% του αθροιστικού κύκλου εργασιών τους. Αν οι επιχειρήσεις 
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προχωρήσουν σε συγχώνευση, παρά τυχόν αρνητική γνωμοδότηση, μπορεί να τους επιβληθεί 
πρόστιμο έως και 15% του αθροιστικού κύκλου εργασιών τους. 

Παρόλο που το 1995 δόθηκε διοικητική ανεξαρτησία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
χρειάστηκαν πέντε χρόνια για να αποκτήσει και την οικονομική. Νομοθεσία που θεσπίστηκε 
το 2000 προέβλεπε ότι η επιτροπή θα εισέπραττε τα έσοδα από ένα τέλος 0,1 % επί των 
κεφαλαίων κάθε νεοσύστατης εταιρίας και κάθε έκδοσης δικαιωμάτων από υπάρχουσες 
εταιρίες. Εκείνη τη χρονιά, ο προϋπολογισμός της ήταν περίπου 543.000 ευρώ για προσωπικό 
27 ατόμων. Η νέα νομοθεσία επιτρέπει στην Ε.Α. να αυξήσει το προσωπικό της έως και τα 80 
άτομα. 

Μέχρι το 2000 σχεδόν όλος ο χρόνος της επιτροπής αναλωνόταν για το ξεκαθάρισμα 
των κοινοποιήσεων. Αυτό απεδείχθη εμπόδιο στην εκτέλεση του πραγματικού έργου της, το 
οποίο είναι η διερεύνηση πρακτικών κατάχρησης αγοράς. Η νομοθεσία εκείνου του έτους, με 
την οποία διπλασιάστηκε το κατώτατο όριο του κύκλου εργασιών και αυξήθηκε σε 35% το 
μερίδιο αγοράς, έχει μειώσει στο μισό τον αριθμό των κοινοποιήσεων με τις οποίες είχε να 
κάνει η Επιτροπή. 

Ο Δ. Τζουγανάτος, πρόεδρος της επιτροπής, θα ήθελε επίσης να εγκαταλειφθεί και το 
κριτήριο του 35%. «Αν η εκτίμηση τους (των εταιριών) είναι διαφορετική από τη δική μας, 
επειδή εμείς ενδεχομένως θεωρούμε ότι η αγορά είναι στενότερη από ό,τι πιστεύουν εκείνοι, 
τότε δημιουργούνται προβλήματα. Πιστεύουμε ότι θα ήταν καλύτερο να καταργηθεί το 
κριτήριο του μεριδίου αγοράς και να μείνει μόνο το κριτήριο του κύκλου εργασιών, πράγμα 
που αποτελεί και την τάση σε παγκόσμιο επίπεδο». 

Επίσης, η Ε.Α. ήταν αρμόδια για την εξέταση της αδικαιολόγητης διακοπής 
μακροχρόνιων εμπορικών σχέσεων. Έχει, πλέον, συμφωνηθεί ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο 
αστικός κώδικας παρέχει επαρκή προστασία στους ενάγοντες και έτσι αυτή η αρμοδιότητα 
έχει επίσης αφαιρεθεί. 

Έτσι λύθηκαν τα χέρια των μελών της επιτροπής, ώστε να μπορέσουν να στρέψουν 
την προσοχή τους σε πραγματικά ζητήματα ανταγωνισμού. Η Ε.Α. επέβαλε βαρύ πρόστιμο 
2,93 εκατ. ευρώ στην Coca-Cola 3Ε για κατάχρηση της ηγετικής θέσης της, καθώς επέβαλε 
την αναγκαστική εξαίρεση άλλων προϊόντων από όσα ψυγεία της βρίσκονταν στα σημεία 
πώλησης. 

Ο Δ. Τζουγανάτος θα ήθελε να αποκτήσει λόγο η επιτροπή και στο ζήτημα των 
ιδιωτικοποιήσεων. Στη σημερινή μορφή του, ο νόμος συνεπάγεται ότι, κατά τη διαδικασία 
της ιδιωτικοποίησης, κάθε απαιτούμενη άδεια πρέπει να θεωρείται δεδομένη. 

«Αυτό γίνεται επειδή η νομοθεσία θέλει να γίνονται τα πράγματα με ταχύτητα. Βγάζει 
όμως εμάς έξω από το παιχνίδι» λέει ο Δ. Τζουγανάτος. Μέχρις ενός σημείου αυτό είναι 
νόμιμο, επειδή θεωρείται ότι πρόκειται για ζήτημα γενικού οφέλους ή δημοσίου 
συμφέροντος. Γνωρίζοντας όμως ότι δεν έχουμε εξουσιοδότηση να ενημερώσουμε το 
υπουργικό συμβούλιο, νομίζουμε ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να ερωτηθούμε για τις 
επιπτώσεις». 
 
Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ο νόμος 703/77 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και     προστασίας του 
ελεύθερου ανταγωνισμού» προέβλεπε τη δημιουργία επιτροπής του υπουργείου Εμπορίου, η 
οποία θα απέτρεπε τον σχηματισμό  καρτέλ και άλλες καταχρηστικές επιχειρηματικές 
πρακτικές.  

Ο νόμος 1934/91 προϋπέθετε την κοινοποίηση συγχωνεύσεων ενός συγκεκριμένου 
μεγέθους και προέβλεπε υπουργική παρέμβαση για την εφαρμογή προληπτικού ελέγχου στο 
συγκεκριμένο τομέα, όπου ο δείκτης συγκέντρωσης είναι υπερβολικά υψηλός. Η εξουσία 
αυτή ουδέποτε ασκήθηκε.  
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Ο νόμος 2000/91 καθιστούσε αδίκημα την περίπτωση κατά την οποία μια εταιρία 
καταχράται μια κατάσταση οικονομικής εξάρτησης, π.χ., αναίτια διακοπή μακροχρόνιας 
σύμβασης ανάμεσα σε προμηθευτή και πωλητή. Έγιναν τόσα πολλά παράπονα όσον αφορά 
το θέμα αυτό, που το 2000 αποφασίστηκε να αφαιρεθεί το ζήτημα από τη δικαιοδοσία της 
επιτροπής και να τεθεί στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων, σύμφωνα με το άρθρο 281 
(κατάχρηση δικαιωμάτων) του Αστικού Κώδικα. 

Ο νόμος 2296/95 καθιέρωνε το γενικό προληπτικό έλεγχο κάθε συγχώνευσης που ο 
συνδυασμένος κύκλος εργασιών της ανερχόταν σε 50 εκατομμύρια ΕCU παγκοσμίως. Ο 
νόμος, που καθιερώθηκε όσο ο Κώστας Σημίτης ήταν υπουργός Εμπορίου, έδινε επίσης 
διοικητική ανεξαρτησία στην επιτροπή. Δεν της παρείχε, ωστόσο, οικονομικούς πόρους. 
Αντιμέτωπη με σοβαρή έλλειψη προσωπικού, η επιτροπή συσσώρευσε τεράστιο αριθμό από 
εκκρεμείς υποθέσεις. 

Ο νόμος 2741/99 ανέβασε το κατώτατο όριο κοινοποίησης σε 75 εκατ. ευρώ όσον 
αφορά τον κύκλο εργασιών ή μερίδιο αγοράς 25%. Ο νόμος 2937/00 αύξησε περαιτέρω τα 
όρια αυτά σε κύκλο εργασιών 150 εκατ. ευρώ στην ελληνική αγορά ή μερίδιο αγοράς 35%. 
Προέβλεπε επίσης την ανεξάρτητη χρηματοδότηση της επιτροπής, μέσω ενός τέλους στα 
κεφάλαια των νεοσύστατων εταιριών και των εκδόσεων εταιρικών δικαιωμάτων. 

Με βάση τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, η επιτροπή αποτελεί 
αναγνωρισμένο ανεξάρτητο νομικό πρόσωπο. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, όμως, καθώς και 
άλλα παρόμοια νομικά πρόσωπα του οικονομικού τομέα, δεν συγκαταλέγεται σε εκείνα που 
αναφέρονται ρητά από το Σύνταγμα, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη και η Υπηρεσία 
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 
 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ - ΚΙΝΗΤΡΑ 
 

Κανονικά, η συγκέντρωση κεφαλαίου στην Ελλάδα φορολογείται. Όμως έχουν 
θεσπιστεί νόμοι που επονομάζουν τις συγχωνεύσεις «οικονομική αναγκαιότητα» και 
ουσιαστικά τους εξασφαλίζουν το αφορολόγητο των συναλλαγών. 

Το 1972 θεσπίστηκε νόμος11 —με ισχύ τόσο για τις ελληνικές εταιρίες, όσο και για 
τις θυγατρικές ξένων12— ο οποίος προέβλεπε: 

-εξαίρεση της μεταβίβασης ακινήτων από τον φόρο μεταβίβασης,  
-εξαίρεση της μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων και της συμφωνίας αυτής 

καθαυτής από τα τέλη χαρτοσήμου και άλλα τέλη,13

-αναστολή φορολόγησης στη μεταβίβαση αφορολόγητων αποθεματικών,  
-συνέχιση τυχόν φορολογικών κινήτρων που ίσχυαν προηγουμένως, και  
-αναβολή φορολόγησης της υπεραξίας που προκύπτει από την υπερτίμηση των 
στοιχείων του ενεργητικού, μέχρι να ρευστοποιηθεί η εταιρία. 
Ο νόμος έχει σκοπό να προάγει το μετασχηματισμό προσωπικών εταιριών και 

συνεταιρισμών σε εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και των ΕΠΕ σε ΑΕ. Έτσι, τα 
κατώτατα όρια εφαρμογής των κινήτρων αυτών είναι χαμηλά. Η εταιρία που προκύπτει από 
τη συγχώνευση πρέπει είτε να είναι ΕΠΕ με ενεργητικό μόλις 50 εκατομμυρίων δραχμών 
(146.735 ευρώ) ή ΑΕ με ενεργητικό 100 εκατομμυρίων δραχμών (293.470 ευρώ). 

                                                 
11 Νόμος 1297/72. Αρχικά θα ίσχυε για δύο έτη, αλλά οι διατάξεις του παρατείνονταν κάθε διετία, με την 
τελευταία παράταση να ισχύει μέχρι την31ηΔεκεμβρίου2002. 
12 Αμφότερες οι εταιρίες πρέπει να έχουν συσταθεί στην Ελλάδα. Τα κίνητρα δεν ισχύουν για συγχωνεύσεις 
μεταξύ ελληνικών και ξένων εταιριών. 
13 Περιλαμβανόταν τέλος 1 % επί του συγκεντρωθέντος κεφαλαίου υπέρ του δικηγορικού ταμείου— φόρος υπέρ 
τρίτων που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε παράνομο. 
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Το 1993, η τελευταία συντηρητική κυβέρνηση εισήγαγε έναν άλλο νόμο,14 ο οποίος 
δεν ίσχυε μόνο όταν οι εταιρίες συγχωνεύονταν για να ανεβούν ένα ακόμη σκαλί στην 
ιεραρχία, αλλά και όταν:       
- μια ΕΠΕ ή Α.Ε. εξαγόραζε μια άλλη εταιρία, 
- μια Α.Ε. εξαγόραζε τμήματα τα οποία αποσχίζονταν από μια άλλη Α.Ε., 
- μια Α.Ε. εξαγόραζε τμήματα μιας άλλης Α.Ε. η οποία διασπάτο.  

Ισχύουν τα ίδια φορολογικά κίνητρα με τον προηγούμενο νόμο, αλλά δεν υπάρχει 
επανεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων, άρα δεν τίθεται ζήτημα υπεραξίας. 

Τα κατώτατα όρια για να επωφεληθεί κανείς από αυτά τα κίνητρα είναι τα ίδια με 
εκείνα του νόμου του 1972. Ωστόσο, αν το ενεργητικό διπλασιάζεται — δηλαδή, αν 
σχηματίζεται μια ΕΠΕ με ενεργητικό 100 εκατ. δρχ. (293.470 ευρώ) ή μια Α.Ε. με ενεργητικό 
200 εκατ. δρχ. (586.941 ευρώ)—τότε η εταιρία δικαιούται να σχηματίσει αφορολόγητα 
αποθεματικά ισοδύναμα με το 10% των πραγματοποιηθέντων κερδών κατά τα πρώτα πέντε 
χρόνια λειτουργίας. Αυτό ισχύει μόνο για παραγωγικές συγχωνεύσεις στους κλάδους της 
εξόρυξης, της μεταποίησης και σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους και δεν ισχύει για 
επιχειρήσεις που ανήκουν στον τριτογενή τομέα. 

Οι εταιρίες πρέπει να επιλέξουν ποιον από τους δύο νόμους θα εφαρμόσουν. Δεν 
μπορούν να αξιώσουν τα οφέλη και των δύο. 

Τα νέα μέτρα που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο ενός πακέτου με στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των ανωνύμων εταιριών, προέβλεπαν ότι οι εταιρίες που θα 
συγχωνευτούν μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2002 και 31ης Δεκεμβρίου 2004 θα απολαύσουν 
μείωση του συντελεστή φορολόγησής τους κατά 10% τον πρώτο χρόνο μετά τη συγχώνευση 
και κατά 5% το δεύτερο. Έτσι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο συντελεστής μειώνεται 
σε 25% και 30% αντίστοιχα. 

Προκειμένου να αποτραπούν οι μεγάλες επιχειρήσεις με υψηλές φορολογικές 
υποχρεώσεις να συγχωνευτούν με μικρές εταιρίες, μόνο και μόνο για να εκμεταλλευτούν τα 
φορολογικά κίνητρα, το κεφάλαιο της απορροφούσας εταιρίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
δεκαπλάσιο του κεφαλαίου της απορροφώμενης. Αυτό ισχύει για τις εισηγμένες εταιρίες. Για 
τις μη εισηγμένες ο λόγος αυτός είναι ακόμη πιο αυστηρός και καθορίζεται στο πέντε προς 
ένα.               

Τα φορολογικά κίνητρα δεν ισχύουν, όταν οι συγχωνευμένες εταιρίες είναι θυγατρικές 
ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις στο πλαίσιο ενός ομίλου, εκτός αν η σχέση τους υπήρχε πριν 
από την 31η Δεκεμβρίου 1996. Αν πληρείται αυτός ο όρος. τότε η μητρική εταιρία δικαιούται 
μείωση του συντελεστή φορολόγησης κατά 5% (σε 30%) για δύο χρόνια. 

Για την περίοδο 2002-2005 επιτρέπεται στις συγχωνευόμενες εταιρίες να διοχετεύουν 
τα αδιανέμητα κέρδη σε ένα αφορολόγητο αποθεματικό, με σκοπό την πραγματοποίηση 
επενδύσεων, οι οποίες πρέπει να γίνουν μέσα σε τρία χρόνια μετά το σχηματισμό του. 

Επιπλέον, ισχύουν φορολογικές απαλλαγές της τάξης του 1% για εταιρίες που 
αυξάνουν το προσωπικό τους κατά 5%. 2% για αυξήσεις προσωπικού κατά 10%. 3% για 
αυξήσεις προσωπικού κατά 12.5% (υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα γίνουν απολύσεις κατά τη 
διετία 2002-2003). 

Σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία περί επενδυτικών κινήτρων, το δημόσιο χορηγεί 
επιδοτήσεις (ή φορολογικές ελαφρύνσεις) για τη δημιουργία εταιριών παροχής υπηρεσιών 
κοινής υποστήριξης από τουλάχιστον τρεις μεταποιητικές επιχειρήσεις μικρού και μεσαίου 
μεγέθους. Οι υπηρεσίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν υπηρεσίες βάσης δεδομένων, 
δεξαμενών αγοράς, κοινοπραξιών για συμμετοχή σε διαγωνισμούς προμηθειών του δημοσίου 
και κοινές εκθέσεις. Παρόμοια βοήθεια διατίθεται και όταν πέντε ή περισσότερες εμπορικές 

                                                 
14Νόμος 2166/93. 
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εταιρίες ενώνουν τις δυνάμεις τους για να δημιουργήσουν κοινές εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης ή κατάνυξης. 
 Παρακάτω αναφέρουμε το νόμο 2166/1993 που σχετίζεται με τα κίνητρα ανάπτυξης 
επιχειρήσεων. 
 
Νόμος 2166/199315 «Κίνητρα ανάπτυξης επιχειρήσεων, διαρρυθμίσεις στην έμμεση και 

άμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993) 
 
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 
Άρθρο 1 
 
Μετασχηματισμοί επιχειρήσεων 
Περιεχόμενο και πεδίο εφαρμογής 
 
1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 5 του παρόντος εφαρμόζονται στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α. Μετατροπής ή συγχώνευσης επιχειρήσεων εγκατεστημένων στην Ελλάδα οιασδήποτε 
μορφής, σε ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. 
β. Απορροφήσεως επιχειρήσεων οιασδήποτε μορφής από υφιστάμενη ημεδαπή ανώνυμη 
εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. 
γ. Συγχωνεύσεως ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια των άρθρων 68 παρ.1 και 79 του κ.ν. 
2190/1920. 
δ. Διάσπασης ανωνύμων εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 81 παράγραφος 1 του κ.ν. 
2190/1920 (ΦΕΚ 144 Α'), με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται από 
υφιστάμενες ανώνυμες εταιρίες. 
[Η περ. δ' τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 άρθ.7 Ν.2386/1996 (ΦΕΚ Α’ 43)] 
ε. Εισφοράς από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσότερων κλάδων ή τμημάτων της σε 
λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου η εταιρία που 
προκύπτει από το μετασχηματισμό θα αναφέρεται κατωτέρω ως νέα εταιρία. 
στ. Συγχώνευσης αστικών συνεταιρισμών του ν.1667/1986 (ΦΕΚ Α' 204) με σκοπό την 
ίδρυση νέου αστικού συνεταιρισμού του νόμου αυτού. 
[Η περ. στ' τίθεται όπως προστέθηκε με την παρ.11 άρθ.4 Ν.2390/1996 (ΦΕΚ Α’ 54)] 
2. Οι μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν βιβλία τρίτης (Γ) κατηγορίας του 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων π.δ.186/1992 (ΦΕΚ Α’ 84) και να έχουν συντάξει 
τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
 
Άρθρο 2 
 
Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 
 
1. Ο κατά τις διατάξεις του προηγούμενου άρθρου μετασχηματισμός, πραγματοποιείται κατά 
παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν.2190/1920 και ν.3190/1955 με ενοποίηση των στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εμφανίζονται 
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σε ισολογισμούς αυτών συντασσόμενους για το σκοπό του μετασχηματισμού και 
μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού της νέας εταιρίας. 
2. Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο της 
μετασχηματιζόμενης ή το άθροισμα αυτών των κεφαλαίων, των μετασχηματιζόμενων 
επιχειρήσεων. 
3. Εφόσον, μεταξύ των στοιχείων του παθητικού των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, 
υφίσταται υπόλοιπο ζημιών τρέχουσας ή προηγούμενων χρήσεων, τούτο εμφανίζεται σε 
ιδιαίτερο λογαριασμό στον ισολογισμό τους και στον ισολογισμό της νέας εταιρίας. Για το 
ποσό αυτό των ζημιών δεν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 
ν. 2238/1994. Κατ' εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που ρύθμισαν τα χρέη τους σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 1892/1990 μπορούν να μεταφέρουν εν όλω ή εν μέρει το 
υπόλοιπο του λογαριασμού ζημίες, το οποίο προκύπτει μετά το συμβιβασμό με τους πιστωτές 
τους και την επικύρωσή του από το Εφετείο, στο λογαριασμό 16.05 του Ελληνικού Γενικού 
Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) ασωμάτων στοιχείων παγίου ενεργητικού. Η ύπαρξη 
υπολοίπου του παραπάνω λογαριασμού δεν επηρεάζει τη διανομή κερδών. 
[Τα εντός «» εδάφια τίθενται όπως αντικαταστάθηκαν με την παρ.9 άρθρου 7 Ν.2386/1996 
(ΦΕΚ Α’ 43)] 
4. Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των 
μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων μπορεί να καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο 
κεφάλαιο της νέας εταιρείας. 
5. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των τριακοσίων χιλιάδων 
ευρώ (300.000) προκειμένου για ανώνυμη εταιρία και των εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων 
επτακοσίων τριάντα πέντε (146.735) ευρώ, προκειμένου για εταιρία περιορισμένης ευθύνης. 
[Η παρ.5 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.8 άρθ.11 Ν.2579/1998 Α 31/17.2.1998 
και με την ΑΥ 1038678/10318/Β0012/Πολ. 1106/11.4.2001 (ΦΕΚ Β΄476/ 25.4.2001) και με 
το αρ. 11 παρ. 2 του ν. 2948/1001 Έναρξη ισχύος από 1.1.2002] 
6. Όλες οι πράξεις, που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις μετά την 
ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού, θεωρούνται ως διενεργηθείσες για 
λογαριασμό της νέας εταιρείας και τα ποσά αυτών μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή 
στα βιβλία της. 
 
Άρθρο 3 
 
Φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις - 
Μεταφορά ευεργετημάτων αναπτυξιακών νόμων 
 
1. Η κατά το άρθρο 1 του παρόντος νόμου σύμβαση, η εισφορά και η μεταβίβαση των 
περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, κάθε σχετική πράξη ή 
συμφωνία που αφορά την εισφορά ή μεταβίβαση στοιχείων ενεργητικού ή παθητικού ή 
άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, και κάθε εμπράγματου ή ενοχικού δικαιώματος, οι 
αποφάσεις των κατά νόμο οργάνων των μετασχηματιζόμενων εταιριών, η σχέση συμμετοχής 
στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας, καθώς και κάθε άλλη συμφωνία ή πράξη που απαιτείται για 
το μετασχηματισμό ή τη σύσταση της νέας εταιρίας, η δημοσίευση αυτών στο Τεύχος 
Ανωνύμων Εταιριών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και η μεταγραφή των σχετικών 
πράξεων απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου ή οιουδήποτε άλλου τέλους υπέρ 
του Δημοσίου, ως και εισφοράς ή δικαιώματος υπέρ οιουδήποτε τρίτου. 
2. Προς το σκοπό διευκόλυνσης του μετασχηματισμού, οι προς μετασχηματισμό επιχειρήσεις 
μπορούν με αίτηση τους προς τον αρμόδιο για τη φορολογία τους προϊστάμενο Δημόσιας 
Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) να ζητήσουν την διενέργεια φορολογικού ελέγχου κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις. Στην περίπτωση αυτή το αποτέλεσμα του ελέγχου πρέπει να 
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κοινοποιηθεί στην αιτούσα, εντός τριμήνου από την ημερομηνία της αιτήσεώς της. Η 
προθεσμία αυτή με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. και του αρμόδιου 
επιθεωρητή Δ.Ο.Υ. και για εξαιρετικούς λόγους μεγέθους επιχειρήσεως ή ελεγκτικών 
επαληθεύσεων, μπορεί να παραταθεί για άλλους τρεις μήνες ακόμα. Οι εκθέσεις ελέγχου 
φορολογίας εισοδήματος των φοροτεχνικών εμπειρογνωμόνων, που θα συνταγούν για 
καθεμία μετασχηματιζόμενη επιχείρηση, θα περιέχουν για το σκοπό του μετασχηματισμού 
ειδικό κεφάλαιο περί του ύψους της λογισμικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων της 
επιχείρησης. Εάν δεν ζητηθεί η διενέργεια ελέγχου κατά τα ανωτέρω η διαπίστωση της 
λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων 
ενεργείται από Ορκωτό ελεγκτή «ή από την κατά το άρθρο 9 του κωδ. ν.2190/1920 
προβλεπόμενη επιτροπή εμπειρογνωμόνων». 
[Η εντός «»φράση προστέθηκε με το άρθρο 19 Ν.2339/1995 (ΦΕΚ Α’ 204)]. 
3. Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του παρόντος νόμου τα 
παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους 
αναπτυξιακούς νόμους ν.δ. 4002/1959, ν.289/1976, ν.1262/1982, ν.1828/1989, ν.1882/1990 
και ν. 1892/1990, ισχύουν και επί των προκυπτουσών κατά τα πιο πάνω νέων εταιριών, κατά 
το μέτρο που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των κινήτρων αυτών. 
4. Οι αφορολόγητες κρατήσεις εκ των κερδών ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά εκ των 
μη διανεμόμενων κερδών που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις εφόσον 
μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρεία δεν 
υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού. 
 
Άρθρο 4 
 
Εισφορά ενός ή περισσότερων κλάδων ή βημάτων λειτουργούσας επιχείρησης 
 
1. Σε περίπτωση εισφοράς, από λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης 
ευθύνης ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε λειτουργούσα ανώνυμη εταιρία, το μετοχικό 
κεφάλαιο μετά την εισφορά της εταιρίας που απορροφά του κλάδου δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο μετά την εισφορά από το προβλεπόμενο από την παράγραφο 5 του άρθρου 2 του 
παρόντος και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερα μετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου, που ορίζεται από τις διατάξεις 
της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του κ.ν.2190/1920, προκειμένου για ανώνυμες εταιρίες και 
της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3190/1955,για εταιρίες περιορισμένης ευθύνης. 
[Η παρ.1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 άρθ.11 Ν.2579/1998, (ΦΕΚ Α΄ 
31/17.2.1998)] 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται και σε περίπτωση εισφοράς 
ενός ή περισσότερων τμημάτων ανώνυμης εταιρίας σε άλλη λειτουργούσα (ή συνιστώμενη) 
ανώνυμη εταιρία. 
3. Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο ή έναν ή 
περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μία άλλη ανώνυμη εταιρεία έναν μετοχών 
της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης εταιρείας και δεν διέπεται από τα 
άρθρα 91 έως 89 του κ.ν. 2190/1920. 
 
Άρθρο 5 
 
Διατήρηση διατάξεων 
 
1. Κατά την εφαρμογή του παρόντος νόμου δεν θίγονται οι διατάξεις: α) του άρθρου 51 παρ. 
1, 2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του ν.3190/1955 περί εταιριών περιορισμένης 
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ευθύνης και β) των παραγρ. 2,3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 
του κ.ν.2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που 
ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος. 
2. Η ισχύς των διατάξεων του ν.δ.1297/1972 (ΦΕΚ Α΄ 217) παρατείνεται από την 
ημερομηνία λήξεως της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1996. Επιχειρήσεις, που είχαν υποβάλλει 
αιτήσεις μέχρι 31-12-1992 για υπαγωγή στις διατάξεις του νομοθετικού διατάγματος αυτού 
και δεν είχε περαιωθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή η σχετική διαδικασία, δύνανται να την 
ολοκληρώσουν με τις διατάξεις του νόμου εκείνου ή με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 
3. Κατά το χρόνο ισχύος του ν.δ.1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού τους, οι 
επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του νομοθετικού 
διατάγματος αυτού ή τη διαδικασία του παρόντος νόμου. 
 
Άρθρο 6 
 
Λοιπά αναπτυξιακά κίνητρα 
 
1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών, που επιβάλλεται στα έσοδα των τραπεζών που 
προβλέπει η διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ Α΄ 204) 
μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%). Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1ης 
Ιανουαρίου 1994 και καταλαμβάνει περιπτώσεις για τις οποίες η φορολογική υποχρέωση 
γεννάται από την ημερομηνία αυτή. 
[Η παρ. 1 τίθεται όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 παρ. 14 του Ν. 2187/1994 (ΦΕΚ Α' 
16)] 
2. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να αναλάβει την καταβολή των τόκων που προκύπτουν από 
την παροχή ανακυκλούμενης εξαγωγικής πίστωσης από Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα προς 
την Αλβανική Κεντρική Τράπεζα, για την εξόφληση των εξαγόμενων προϊόντων και 
υπηρεσιών από ελληνικές επιχειρήσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ανάλογη 
ρύθμιση μπορεί να ισχύσει και για παρόμοιες περιπτώσεις άλλων χωρών. Η ισχύς της 
παραγράφου αυτής αρχίζει από 24.12.1992. 
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 13 του ν.1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101) προστίθεται 
περίπτωση ε, η οποία έχει ως εξής: ε. Ειδικά για ανεγειρόμενα βιομηχανοστάσια και κτίρια, 
των οποίων οι εργασίες ανέγερσης διαρκούν πέραν της μίας διαχειριστικής περιόδου, 
παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητης έκπτωσης από τα κέρδη της κάθε 
διαχειριστικής χρήσης για τις δαπάνες ανέγερσης που πραγματοποιούνται κάθε χρόνο με την 
προϋπόθεση ότι, η επένδυση θα ολοκληρωθεί εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξης αυτής. 
4. Στο άρθρο 14 του ν. 1892/1990 προστίθεται παράγραφος 4, η οποία έχει ως εξής: 4. Σε 
περίπτωση μη ολοκλήρωσης του ανεγειρόμενου βιομηχανοστασίου ή κτιρίου εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης ε' της παραγράφου 1 του άρθρου 
13, η επιχείρηση υποχρεούται στην υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων φορολογίας 
εισοδήματος για κάθε οικονομικό έτος και για το μέρος των κερδών που απηλλάγησαν της 
φορολογίας λόγω σχηματισμού της αφορολόγητης έκπτωσης. 

Οι πιο πάνω δηλώσεις θεωρούνται εκπρόθεσμες και οι υπόχρεοι, που υποβάλλουν 
αυτές ή δεν υποβάλλουν ή υποβάλλουν ανακριβείς, υπόκεινται σε πρόσθετο φόρο, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.δ. 3323/1955. Το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος 
και πρόσθετου φόρου, που οφείλεται με βάση τη δήλωση της παραγράφου αυτής, 
καταβάλλεται σε πέντε ίσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες, η μεν πρώτη με την υποβολή της 
δήλωσης, οι δε υπόλοιπες τέσσερις, την τελευταία εργάσιμη ημέρα των τεσσάρων επόμενων 
από την υποβολή της δήλωσης μηνών. 
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5. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου έχουν εφαρμογή για 
βιομηχανοστάσια και κτίρια, των οποίων η ανέγερση άρχισε μέσα στη διαχειριστική χρήση 
1992 (οικονομικό έτος 1993) και μετά. 
6. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 4 του άρθρου Ένατου του ν.1955/1991 (ΦΕΚ Α΄ 
112) απόσβεση και στους κατασκευής του έργου, εξόδων εγκατάστασης και 
συναλλαγματικών διαφορών, μπορεί να αρχίσει από το έτος έναρξης κατασκευής του έργου. 
7. Το άρθρο 18 του ν. 2020/1992 τροποποιείται ως εξής: 
«Άρθρο 18 
Η εξουσιοδότηση, που δίνεται με το άρθρο 1 παρ. 2 του α.ν. 747/1945 και του α.ν. 89/1967 
στον Υπουργό Οικονομικών προς παροχή εγγυήσεως του ελληνικού Δημοσίου, εκτείνεται 
και στην παροχή της εγγυήσεως αυτής και υπέρ ημεδαπών τραπεζών ή αλλοδαπών 
τραπεζικών εταιριών, που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, για τις χορηγούμενες από αυτές 
πιστώσεις προς οιονδήποτε, στα πλαίσια των διευκολύνσεων, που παρέχει η Ελλάδα σε άλλες 
χώρες εκτός των Ευρωπαϊκών Οικονομικών Κοινοτήτων, είτε αυτές αφορούν εξαγωγές 
ελληνικών προϊόντων ή υπηρεσιών, είτε ρύθμιση διατραπεζικών συναλλαγών». 

«Η εξουσιοδότηση του πρώτου εδαφίου του παρόντος στον Υπουργό Οικονομικών 
εκτείνεται και για την παροχή εγγυήσεως προς τα Ελληνικά Πιστωτικά Ιδρύματα για 
συναφθέντα ή συνηφθησόμενα δάνεια προς την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή, που συνεστήθη 
από το Παλαιστινιακό Κεντρικό Συμβούλιο στη Σύνοδό του από 10- 12/ 10/ 1993 στην 
Τύνιδα». 
[Το εντός «» νέο εδάφιο της παρ. 7 του παρόντος άρθρου τίθεται όπως προστέθηκε με το 
άρθρο 8 του Ν. 2187/1994 (ΦΕΚ Α' 16]. 
8. Εγγυήσεις του Ελληνικού Δημοσίου, που χορηγήθηκαν κατά τα έτη 1987 και 1988 με 
υπογραφή του Υφυπουργού Οικονομικών και αφορούν ποσά άνω των 100 εκατομμυρίων 
δραχμών θεωρούνται εξαρχής ως εγκύρως χορηγηθείσες και δεσμεύουν κατά τας περί αυτών 
ισχύουσας διατάξεις το Ελληνικό Δημόσιο. 
 
 Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρουμε σε αυτό το σημείο την επιτροπή του άρθρου 
9 του νόμου 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιριών» που περιέχει τα εξής: 
 
Άρθρο 916

"1. Η εξακρίβωση της αξίας των εταιρικών εισφορών σε είδος κατά τη σύσταση της 
εταιρείας, καθώς και σε κάθε αύξηση του κεφαλαίου της, γίνεται μετά από γνωμοδότηση 
τριμελούς επιτροπής εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από έναν ή δύο υπαλλήλους του 
Υπουργείου Ανάπτυξης (Τομέας Εμπορίου) ή της αρμόδιας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, 
πτυχιούχους ανώτατης σχολής, με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία ή από έναν ή δυο ορκωτούς 
ελεγκτές - λογιστές ή ορκωτούς εκτιμητές, κατά περίπτωση, και από έναν εμπειρογνώμονα, 
εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Τα μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν 
οποιαδήποτε εξάρτηση από την εταιρεία. Στις περιπτώσεις συγχωνεύσεως πιστωτικών 
ιδρυμάτων, η παραπάνω επιτροπή αποτελείται υποχρεωτικά από έναν ορκωτό ελεγκτή - 
λογιστή και έναν ορκωτό εκτιμητή και τον εκπρόσωπο του αρμόδιου Επιμελητηρίου. Με 
κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης μπορεί να καθορίζονται και άλλες 
περιπτώσεις υποχρεωτικής σύνθεσης της επιτροπής για κατηγορίες εταιρειών.  
" 2. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται με πράξη του Υπουργού Εμπορίου. Ο ορισμός πρέπει 
να γίνεται μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την υποβολή της σχετικής αίτησης στο Υπουργείο 
Εμπορίου. Η Έκθεση της Επιτροπής υποβάλλεται στο Υπουργείο Εμπορίου, μέσα σε δύο (2) 
μήνες από τον ορισμό των μελών της, και ταυτόχρονα με την αποδοχή ή όχι, κοινοποιείται 
από το Υπουργείο αυτό στην ενδιαφερόμενη εταιρεία". Η Έκθεση της Επιτροπής πρέπει να 

                                                 
16 Νόμος 2190/1920 Περί Ανωνύμων Εταιριών – Άρθρο 9 
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περιέχει την περιγραφή κάθε εισφοράς, να αναφέρει τις μεθόδους αποτίμησης που 
εφαρμόστηκαν και να πιστοποιεί για το αν οι αξίες, που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
μεθόδων αποτίμησης, αντιστοιχούν στον αριθμό και στην ονομαστική αξία των μετοχών που 
θα εκδοθούν έναντι των εισφορών αυτών, ή, σε περίπτωση που δεν είναι γνωστή η 
ονομαστική αξία, στη λογιστική τους αξία, αφού ληφθεί υπόψη και η διαφορά πάνω από το 
άρτιο που είναι πιθανό να προκύψει από την έκδοση των μετοχών". "Ειδικότερα, για την 
εκτίμηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη: α) 
προκειμένου περί γηπέδων οι τίτλοι κτήσεως, πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα, η 
εμπορικότητα της περιοχής, οι προοπτικές ανάπτυξης, η τιμή κτήσεως, οι πραγματικές 
τρέχουσες τιμές σε συνδυασμό πάντοτε με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, β) 
προκειμένου περί κτιρίων οι τίτλοι κτήσεως, οι άδειες οικοδομής και αντίστοιχη 
τεχνοοικονομική έκθεση μηχανικού, γ) προκειμένου περί μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων 
και επίπλων, η χρονολογία και η αξία κτήσεως, ο βαθμός χρησιμοποίησής τους, ο βαθμός 
συντήρησης, η ενδεχόμενη τεχνολογική απαξίωσή τους και οι τρέχουσες τιμές για ίδια ή 
παρεμφερή πάγια στοιχεία".  
3.Με απόφαση του Υπουργού Εμπορίου καθορίζονται τα οδοιπορικά έξοδα και η 
αποζημίωση των μελών της Επιτροπής των προηγούμενων παρ. 1 και 2 που καταβάλλονται 
υποχρεωτικά από τους ενδιαφερόμενους μετά το πέρας της εκτίμησης".  
4. Η λόγω αποτιμήσεως εις υπερβολικήν τιμήν των εις είδος εισφορών απόρριψις αιτήσεως 
περί παροχής αδείας συστάσεως ανωνύμου εταιρείας ή περί εγκρίσεως τροποποιήσεων 
καταστατικού τοιαύτης εταιρείας, δεν υπάγεται εις τας διατυπώσεις του άρθρου 4 παρ. 3.  
5. Αυξήσεις κεφαλαίων, μη αποτελούσαι τροποποιήσεις καταστατικού, πραγματοποιούμεναι 
όμως δι' εισφορών εις είδος, θεωρούνται άκυροι, εάν δεν εξακριβωθή κατά τας διατάξεις του 
παρόντος άρθρου η αξία των εις είδος εισφορών, δια των οποίων πραγματοποιούνται. " 
6. Οι εκθέσεις αποτίμησης των εισφορών σε είδος υποβάλλονται στις διατυπώσεις 
δημοσιότητας του άρθρου 7β. 
 
Διαδικασία συγχώνευσης επιχειρήσεων με βάση το Ν. 2166/93 
 

1) Αν πρόκειται για Α.Ε. ή Ε.Π.Ε17., για τη συγχώνευση τους συγκαλούνται πρώτα 
από τα Διοικητικά Συμβούλια ή τους Διαχειριστές Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και αυτές 
αποφασίζουν στη συνέχεια την ημερομηνία συγχώνευσης και για τις μετοχές που θα πάρουν 
από την καινούργια Α.Ε. Στην ίδια συνέλευση αποφασίζεται ή η εκλογή Ορκωτού Ελεγκτή ή 
ο έλεγχος από ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. ή ο έλεγχος από την Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 
2190/20. Αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, μια απλή προφορική απόφαση για τη 
συγχώνευση είναι αρκετή. Αν όμως πρόκειται για Ο.Ε. ή Ε.Ε., η σχετική απόφαση θα πρέπει 
να είναι γραπτή (γραπτό συμφωνητικό από συμβολαιογράφο)   και  υπογεγραμμένη  από  
όλους τους  εταίρους.   Στην απόφαση αυτή αναγράφεται και το ποσοστό συμμετοχής στην 
καινούργια εταιρία. Έστω π.χ. ότι οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις ή οι γραπτές συμφωνίες 
για συγχώνευση έγιναν στις 20.1.2003. Από τις συμφωνίες αυτές και τα πρακτικά 
συμφωνήθηκε να συνταχθούν οι ισολογισμοί συγχώνευσης με ημερομηνία π.χ. 26.2.2003. 

2)  Όταν πρόκειται για Α.Ε., τότε τα πρακτικά αυτά των Γ.Σ. (της 20.1.03) 
υποβάλλονται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου για να καταχωρηθούν στα 
Μ.Α.Ε. 

3)  Ολοκληρώνονται οι εργασίες σύνταξης των ισολογισμών της 26.2.03 π.χ. με 
ημερομηνία 30.3.2003. 

4)  Ελέγχονται οι ισολογισμοί μετασχηματισμού από τον Ορκωτό Ελεγκτή ή από τον 
Ελεγκτή της Δ.Ο.Υ. ή από την Επιτροπή του άρθρου 9. 
                                                 
17 Δημήτριος Ι. Καραγιάννης, 2003, «Συστάσεις – Μετατάξεις, Μετατροπές – Συγχωνεύσεις, Λύσεις & 
Εκκαθαρίσεις επιχειρήσεων στην πράξη», Γ’ έκδοση, Γραφικές Τέχνες «Αρίων», Θεσσαλονίκη  
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5)  Συντάσσεται το καταστατικό της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη 
συγχώνευση. Στη συνέχεια, υποβάλλονται στην Υπηρεσία του Υπουργείου Εμπορίου δύο 
αντίγραφα από το καταστατικό ίδρυσης της νέας εταιρίας και δύο αντίγραφα από τους 
ισολογισμούς συγχώνευσης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Το καταστατικό αυτό 
καταχωρείται στο Μ.Α.Ε. του Υπουργείου Εμπορίου με ημερομηνία π.χ. 6.4.2003. Από την 
ημέρα αυτή, η νέα Α.Ε. αποκτά νομική προσωπικότητα και αρχίζει έτσι η λειτουργία της 
(θεώρηση βιβλίων και στοιχείων κλπ.). 

6)  Ακολουθεί η διαδικασία για τη θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων της 
επιχείρησης που προέρχεται από τη συγχώνευση, καθώς επίσης και η διαδικασία που 
ακολουθείται για την ακύρωση των θεωρημένων στοιχείων των επιχειρήσεων που 
συγχωνεύονται. 

7)  Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση επιχειρήσεων σε Α.Ε., επειδή η 
μεταβίβαση αυτή γίνεται λόγω συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 
294/45/πολ. 24/88). 
 
Φορολογικά κίνητρα σε συγχωνεύσεις και σε απορροφήσεις 
 

Οι Α.Ε. που δεν είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όταν προέρχονται από 
συγχώνευση ή απορροφούν άλλες εταιρίες (Ο.Ε., Α.Ε. κλπ.) και εφόσον ο μετασχηματισμός 
ολοκληρωθεί στο διάστημα από 1.1.02 - 31.12.04, φορολογούνται για τα κέρδη που 
προκύπτουν από τον πρώτο μετά την ολοκλήρωση του μετασχηματισμού ισολογισμό με 
συντελεστή φόρου 25% και για τα κέρδη του δεύτερου ισολογισμού με ποσοστό φόρου 30% 
(δηλαδή με μειωμένο συντελεστή κατά 10 ή 5 μονάδες, αντίστοιχα). Τα ίδια κεφάλαια από 
κάθε μία από τις εταιρίες που απορροφούνται θα πρέπει να ανέρχονται τουλάχιστον στο 1/5 
των ιδίων κεφαλαίων της Α.Ε. που τις απορροφά (άρθρο 9 παρ. 1 Ν. 2992/20.3.02).  
 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 
2166/93 

 
1.  Ποιος είναι ο απώτερος σκοπός του Ν. 2166/93 

Με το Ν. 2166/93 ενισχύεται η ιδιωτική πρωτοβουλία για τη δημιουργία μεγάλων 
επιχειρήσεων ικανών να ανταποκριθούν στα ζητήματα που προκύπτουν από τη σύγχρονη 
τεχνική και οικονομική εξέλιξη (αύξηση παραγωγικότητας, μείωση του κόστους κλπ.). 
Αμέσως παρακάτω αναπτύσσεται με λεπτομέρεια ο Ν. 2166/93, με όλα τα οφέλη και τους 
περιορισμούς, που προκύπτουν από τις συγχωνεύσεις, τις απορροφήσεις κλπ. των 
επιχειρήσεων. 
 
 
2. Σε ποιες περιπτώσεις συγχώνευσης παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης του 
Ν. 2166/93 

Όσες επιχειρήσεις συγχωνεύονται με βάση τα άρθρα 1 - 5 του Ν. 2166/93 έχουν 
ορισμένες φορολογικές απαλλαγές. Οι απαλλαγές αυτές που χαρακτηρίζονται από το Ν. 
2166/93 και ως "φορολογικά κίνητρα ανάπτυξης" παρέχονται στις εξής περιπτώσεις: 
α. Όταν συγχωνεύονται επιχειρήσεις, που είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα οποιασδήποτε 
μορφής και αντικειμένου εργασιών, σε ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. Τα ίδια ισχύουν και όταν 
συγχωνεύονται αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/86 με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού 
συνεταιρισμού του ίδιου νόμου (άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 2166/93, Εγκ. Υπ. Οικ. 1032610/13.3.96). 
β. Όταν γίνεται απορρόφηση επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής και αντικειμένου 
εργασιών (π.χ. ατομική, Ο.Ε., Ε.Π.Ε. κλπ.) από υφιστάμενη ημεδαπή Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. (άρθρο 
1β Ν. 2166/93). Δηλαδή, είναι δυνατή η απορρόφηση, με βάση το Ν. 2166/93, 
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επιχειρήσεων μόνο από υφιστάμενη Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., η οποία έχει ήδη συντάξει τουλάχιστον 
έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως πρέπει να συμβαίνει 
και με τις απορροφούμενες. Η εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισσοτέρων 
κλάδων ή τμημάτων μπορεί να γίνει μόνο σε λειτουργούσα Α. Ε., η οποία επίσης πρέπει να 
έχει ήδη συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα (Εγκ. Υπ. Οικ. 1085968/ 26.7.96). 
γ. Όταν συγχωνεύονται ανώνυμες εταιρίες σύμφωνα με τα άρθρα 68 παρ. 1 και 79 του Ν. 
2190/20, δηλαδή είτε με απορρόφηση μιας ή περισσότερων Α.Ε. από υφιστάμενη Α.Ε., είτε 
με εξαγορά μιας ή περισσότερων Α.Ε. από υφιστάμενη Α.Ε. 
δ. Όταν γίνεται διάσπαση ανώνυμων εταιριών σύμφωνα με το άρθρο 81 παρ. 1 του Ν. 
2190/20, με την προϋπόθεση ότι οι διασπώμενες απορροφούνται μόνο από υφιστάμενες Α.Ε. 
(Εγκ. Υπ. Οικ. 1085968/26.7.96). Οι υφιστάμενες Α.Ε. καθώς και οι διασπώμενες Α.Ε. θα 
πρέπει να έχουν ήδη συντάξει τουλάχιστον από έναν ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (άρθρο   1 παρ. 1 Ν. 2166/93). 
ε. Όταν γίνεται εισφορά ενός ή περισσοτέρων κλάδων ή τμημάτων από μια επιχείρηση που 
λειτουργεί σε Α.Ε. που ήδη λειτουργεί και έχει συντάξει τουλάχιστον έναν ισολογισμό με 
12μηνη ή υπερδωδεκάμηνη χρονική περίοδο. Δηλαδή, δεν είναι δυνατή π.χ. η εισφορά από 
λειτουργούσα Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ενός ή περισσότερων κλάδων αυτής σε συνιστώμενη Α.Ε. αλλά 
μόνο σε λειτουργούσα, η οποία μάλιστα θα πρέπει να έχει ήδη συντάξει τουλάχιστον έναν 
ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προϋπόθεση που πρέπει να 
τηρείται και από την εισφέρουσα τον κλάδο (ή τους κλάδους) Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. (Εγκ. Υπ. Οικ. 
1085968/πολ. 1216/26.7.96, άρθρο 7 Ν. 2386/96). Τα ίδια ισχύουν και σε περίπτωση 
εισφοράς, σύμφωνα με το Ν. 2166/93, ενός ή περισσότερων τμημάτων Α.Ε. σε άλλη Α.Ε. 
(Εγκ. Υπ. Οικ. Πολ. 1216/96). 
στ. Συγχώνευση αστικών συνεταιρισμών του Ν. 1667/86 με σκοπό την ίδρυση νέου αστικού 
συνεταιρισμού του ίδιου αυτού νόμου. 
Προσοχή: Οι επιχειρήσεις των πιο πάνω περιπτώσεων που συγχωνεύονται ή απορροφούνται 
κλπ. καθώς και αυτές που τις απορροφούν θα πρέπει να τηρούν οπωσδήποτε βιβλία γ' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ. και να έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισμό για δωδεκάμηνο ή 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν η εταιρία που συγχωνεύεται είναι Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. για τα 
αποτελέσματα και τον ισολογισμό της συγχώνευσης κλπ. πρέπει να προβεί στις νόμιμες 
δημοσιεύσεις (Υπ. Εμπ. Κ2 -8760/93). 
 
3. Εισφερόμενο κεφάλαιο - Μεταφορά ζημίας 

Οι παραπάνω μετασχηματισμοί (συγχωνεύσεις, απορροφήσεις κλπ.) για να 
πραγματοποιηθούν με βάση το Ν. 2166/93, θα πρέπει πρώτα να αποφασίσουν τα αρμόδια 
όργανα τους για τον μετασχηματισμό τους (π.χ. απόφαση Γ.Σ. σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. κλπ.) και στη 
συνέχεια να συνταχθούν ισολογισμοί (και απογραφές) των επιχειρήσεων αυτών που 
συγχωνεύονται κλπ., με σκοπό τον μετασχηματισμό αυτό με ημερομηνία πάντα το χρόνο που 
αποφάσισαν τα αρμόδια όργανα για τον μετασχηματισμό τους. 

Στη συνέχεια, όταν πρόκειται για συγχώνευση επιχειρήσεων, τότε γίνεται ενοποίηση 
των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των συγχωνευομένων επιχειρήσεων, όπως 
αυτά εμφανίζονται στους ισολογισμούς που συντάχθηκαν με σκοπό τη συγχώνευση τους και 
τα ενοποιημένα αυτά στοιχεία τους μεταφέρονται ως στοιχεία ισολογισμού έναρξης της νέας 
εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση των επιχειρήσεων αυτών. 

Η παραπάνω απογραφή και ο ισολογισμός καταχωρούνται υποχρεωτικά στο 
θεωρημένο βιβλίο απογραφών που τηρείται από τη συγχωνευόμενη ή απορροφούμενη 
επιχείρηση, διότι ο ισολογισμός αυτός αποτελεί και τον ισολογισμό λήξης της 
συγχωνευόμενης κλπ. επιχείρησης. Ο ίδιος ισολογισμός και η απογραφή καταχωρούνται ως 
απογραφή και ως ισολογισμός έναρξης στην εταιρία που ιδρύεται από το σχηματισμό αυτό. 
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Όλες οι πράξεις που γίνονται μετά την ημερομηνία κατάρτισης του ισολογισμού 
μετασχηματισμού και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του μετασχηματισμού αυτού 
(σύσταση της νέας εταιρίας) θεωρείται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της νέας εταιρίας 
και κατά συνέπεια όλες οι πράξεις αυτές μεταφέρονται με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία 
της νέας εταιρίας αμέσως μετά τη σύσταση αυτής. Όταν ολοκληρώνονται οι διαδικασίες του 
μετασχηματισμού δεν ανασυντάσσεται ισολογισμός (απαγορεύεται), άσχετα αν ο 
μετασχηματισμός αυτός ολοκληρώνεται μετά τη λήξη της διαχειριστικής χρήσης. Δηλαδή, 
ακόμα και στην περίπτωση που η διαδικασία του μετασχηματισμού αυτού διαρκέσει και μετά 
τις 31.12 και πάλι δεν θα συνταχθεί ισολογισμός με 31.12 που είναι η τελευταία μέρα της 
διαχειριστικής δωδεκάμηνης περιόδου (Εγκ. Υπ. Οικ. 1039799/πολ. 1080/ 5.4.94). 

Οι συγχωνευόμενες ή απορροφούμενες επιχειρήσεις για τα αποτελέσματα (κέρδη ή 
ζημίες) τους που προκύπτουν μέχρι την κατάρτιση του ισολογισμού μετασχηματισμού 
υποβάλλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέσα σε 4 μήνες και 10 μέρες αν είναι Α.Ε., 
Ε.Π.Ε. ή συν/σμοί (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 2238/94) και μέσα σε 3,5 μήνες αν είναι ατομικές 
επιχειρήσεις ή προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) (άρθρο 64 παρ. 1 Ν. 2238/94). 

Η επιχείρηση που εισφέρει κλάδο ή τμήμα και εξακολουθεί να υφίσταται και να 
λειτουργεί με άλλο κλάδο ή τμήμα που απομένει μετά από την εισφορά του κλάδου αυτού, 
τότε η επιχείρηση αυτή δεν συντάσσει ισολογισμό μετασχηματισμού, αλλά, κατά το χρόνο 
που θα ορισθεί ως χρόνος εισφοράς, συντάσσει απογραφή μόνο για τα στοιχεία (ενεργητικού 
και παθητικού) του εισφερόμενου κλάδου ή τμήματος και με βάση αυτήν συντάσσει, στη 
συνέχεια, αθεώρητη λογιστική κατάσταση, στην οποία θα εμφανίζεται η περιουσιακή 
κατάσταση μόνο του εισφερόμενου κλάδου ή τμήματος. Η παραπάνω απογραφή που 
καταχωρείται στη λογιστική κατάσταση θα πρέπει, στη συνέχεια, να καταχωρηθεί στο 
θεωρημένο βιβλίο απογραφών που τηρείται από την επιχείρηση που εισφέρει τον αντίστοιχο 
κλάδο ή τμήμα. Οι πράξεις που λαμβάνουν χώρα μετά την ημερομηνία σύνταξης της 
απογραφής και οι οποίες αφορούν τον εισφερόμενο κλάδο ή το τμήμα θα παρακολουθούνται 
σε διακεκριμένους λογαριασμούς στα βιβλία της εισφέρουσας τον κλάδο ή το τμήμα εταιρίας 
προκειμένου να μεταφερθούν, στη συνέχεια, με συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία της 
ανώνυμης εταιρίας που απορροφά τον κλάδο ή το τμήμα αυτό. 

Ως εισφερόμενο κεφάλαιο θεωρείται το άθροισμα των εταιρικών ή μετοχικών 
κεφαλαίων των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται όταν πρόκειται για συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων και όχι η καθαρή θέση αυτών. Στις περιπτώσεις που εισφέρεται κλάδος ή 
τμήμα, ως εισφερόμενο κεφάλαιο στη λειτουργούσα εταιρία θεωρείται η διαφορά που 
προκύπτει μεταξύ της αξίας των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου ή του 
τμήματος που εισφέρεται. Οι μετοχές (που μπορεί να είναι ονομαστικές ή ανώνυμες) ή τα 
μερίδια (αν πρόκειται για Ε.Π.Ε.) της εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση μπορούν 
να μεταβιβαστούν χωρίς κανένα περιορισμό. 

Μεταφέρεται η ζημιά, που είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη, της συγχωνευόμενης (ή 
της απορροφούμενης επιχείρησης) για να συμψηφιστεί με κέρδη των επόμενων 2 χρήσεων 
της προερχόμενης από τη συγχώνευση νέας εταιρίας (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02). Δεν 
συμψηφίζεται η ζημία μόνο σε περίπτωση διάσπασης. Δηλαδή, η ζημιά της συγχωνευόμενης 
ή της απορροφούμενης επιχείρησης που είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη, μπορεί να 
συμψηφιστεί με κέρδη των επόμενων 2 χρήσεων της εταιρίας που προέρχεται από το 
μετασχηματισμό αυτό (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02). Επομένως, η ζημιά της συγχωνευόμενης 
ή της απορροφούμενης επιχείρησης θα πρέπει να εμφανίζεται σε δύο λογ/σμούς (σε "ζημίες 
φορολογικά αναγνωρίσιμες" και σε "ζημίες φορολογικά μη αναγνωρίσιμες" και στον 
ισολογισμό που θα συντάξει η συγχωνευόμενη ή η απορροφούμενη επιχείρηση, αλλά και 
στον ισολογισμό της νέας εταιρίας που προέρχεται από το μετασχηματισμό αυτό, για να 
μπορέσει έτσι να συμψηφιστεί η ζημιά που είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη με τα κέρδη προ 
φόρου των 2 επόμενων χρήσεων (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02, Στ. Ε. 4038/87). 
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Με αποφάσεις των εταίρων ή των γενικών συνελεύσεων των μετόχων των 
επιχειρήσεων που μετασχηματίζονται (απορροφούνται ή συγχωνεύονται κλπ.) μπορεί να 
καθορίζεται η σχέση συμμετοχής αυτών στο κεφάλαιο της νέας εταιρίας. Δηλαδή, οι 
διαχειριστές και τα Διοικητικά Συμβούλια θα πρέπει να προσδιορίσουν την πραγματική αξία 
των μετασχηματιζομένων επιχειρήσεων και με βάση αυτής την ανταλλαγή των μεριδίων ή 
μετοχών με αυτά της νέας εταιρίας. Με άλλα λόγια, η σχέση ανταλλαγής των μεριδίων ή 
μετοχών της μετασχηματιζόμενης επιχείρησης με τα μερίδια ή τις μετοχές της νέας εταιρίας, 
καθορίζεται ή με βάση το λογιστικό κεφάλαιο ή με βάση την πραγματική αξία του κεφαλαίου 
(είναι θέμα συμφωνίας και απόφασης των επιχειρήσεων αυτών που συμμετέχουν στις 
συγχωνεύσεις κλπ.). 

Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας που προέρχεται από απορρόφηση ή συγχώνευση κλπ. 
δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό 146.735 ευρώ όταν πρόκειται για Ε.Π.Ε., ούτε 
μικρότερο από 300.000 ευρώ όταν πρόκειται για Α.Ε. (Εγκ. Υπ. Οικ. 1048923/πολ. 
1113/16.4.98, Εγκ. πολ. 1286/6.12.00, πολ. 1106/01, άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2948/01). Αν είναι 
μικρότερο, τότε με τη διαφορά γίνεται αύξηση σε μετρητά είτε από τους παλαιούς εταίρους ή 
μετόχους είτε από νέους εταίρους ή μετόχους. 

Από την ημερομηνία που συντάσσονται οι ισολογισμοί με σκοπό τη συγχώνευση ή 
απορρόφηση κλπ. και μετά, όλες οι πράξεις που διενεργούνται από τις μετασχηματιζόμενες 
επιχειρήσεις, θεωρείται ότι διενεργούνται για λογ/σμό της νέας εταιρίας που προέρχεται από 
το μετασχηματισμό αυτό. Για το λόγο αυτό, μόλις συσταθεί η νέα εταιρία και μετά από τις 
εγγραφές της κάλυψης του κεφαλαίου που γίνονται στα βιβλία της, μεταφέρονται τα 
παραπάνω ποσά με συγκεντρωτικές εγγραφές από τα βιβλία των μετασχηματιζόμενων 
επιχειρήσεων στα βιβλία της νέας εταιρίας. 
 
4. Ποιες είναι οι φορολογικές απαλλαγές και οι διευκολύνσεις που  παρέχονται  από  το   
Ν.  2166/93  στις  συγχωνεύσεις ή απορροφήσεις επιχειρήσεων 

Οι κυριότερες απαλλαγές που προβλέπονται από το Ν. 2166/93 είναι οι εξής: 
α) Απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίων για το εισφερόμενο κεφάλαιο 

από τις μετασχημάτιζα μένε ς επιχειρήσεις. Δηλαδή, σε περίπτωση συγχώνευσης Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
κλπ. σε Ε.Π.Ε. ή Α.Ε., δεν οφείλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων, εφόσον δεν προκύπτει 
διαφορά κεφαλαίου. Αντίθετα, σε περίπτωση συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης σε Ε.Π.Ε. ή 
Α.Ε. επιβάλλεται φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων στη διαφορά του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. ή 
Α.Ε. που προκύπτει από τη συγχώνευση της ατομικής επιχείρησης. Δηλαδή, σε περίπτωση 
συγχώνευσης το κεφάλαιο της τυχόν ατομικής επιχείρησης υπόκειται σε φόρο συγκέντρωσης 
κεφαλαίου 1%, όχι όμως και το εταιρικό κεφάλαιο της Ο.Ε., της Ε.Ε. κλπ. Η παραπάνω 
απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου ισχύει σήμερα και για τις αντίστοιχες 
συγχωνεύσεις που γίνονται και με βάση τις γενικές διατάξεις (Εγκ. πολ. 1388/28.12.01). 

β) Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων. Η απαλλαγή αυτή καταλαμβάνει τα 
εισφερόμενα ακίνητα, τα οποία ανήκουν στην κυριότητα των επιχειρήσεων που 
συγχωνεύονται ή απορροφούνται κατά το χρόνο που γίνεται ο μετασχηματισμός και 
παρέχεται για όλα τα ακίνητα που ανήκουν στις επιχειρήσεις αυτές, άσχετα αν 
χρησιμοποιούνταν από τις ίδιες επιχειρήσεις ή ήταν μισθωμένα σε τρίτους κατά το χρόνο του 
μετασχηματισμού (δηλαδή της συγχώνευσης ή απορρόφησης κλπ.). 

γ) Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος των μεταβιβαζομένων αυτοκινήτων (Δ.Χ. ή 
IX). 
ΣΗΜ.: Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ή απορρόφησης κλπ. επιχειρήσεων, αν οι 
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις έχουν ακίνητα, τότε θα πρέπει για κάθε ακίνητο να 
υποβληθεί δήλωση φόρου μεταβίβασης (Φ.Μ.Α.), η οποία θα επισυναφθεί στο συμβόλαιο. 
Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ως δηλωθείσα αξία η λογιστική αξία που προκύπτει από την 
έκθεση της Δ.Ο.Υ. ή του Ορκωτού Ελεγκτή κλπ. 
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Οι επιχειρήσεις που μετασχηματίζονται, δηλαδή οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, 
απορροφούνται κλπ., μπορούν με αίτηση τους προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. να ζητήσουν τη 
διενέργεια τακτικού φορολογικού ελέγχου για το σκοπό του μετασχηματισμού και του 
ελέγχου του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων κατά την 
ημερομηνία της μετάταξης. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλονται: α) Αντίγραφο του 
ισολογισμού που έχει συνταχθεί για το σκοπό του μετασχηματισμού, β) Αντίγραφο της 
απόφασης του αρμόδιου οργάνου της (π.χ. του Δ.Σ., του διαχειριστού κλπ.) που θα 
αναφέρονται τα εξής στοιχεία: Η μορφή μετασχηματισμού (π.χ. συγχώνευση, εισφορά 
κλάδου κλπ.), τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης (ή επιχειρήσεων) με την οποία 
συγχωνεύεται ή στην οποία εισφέρει κλάδο της ή από την οποία απορροφάται η ίδια κλπ. 
(επωνυμία, διεύθυνση, αντικείμενο εργασιών, Α.Φ.Μ., αρμόδια Δ.Ο.Υ.). Σε περίπτωση 
απορρόφησης επιχειρήσεων από Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή εισφορά κλάδου ή τμήματος επιχείρησης σε 
Α.Ε., η πιο πάνω αίτηση υποβάλλεται μόνο από την απορροφούμενη επιχείρηση ή την 
επιχείρηση που εισφέρει κλάδο ή τμήμα αυτής, διότι στην απορροφούσα Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. 
(ανάλογα) δεν γίνεται διαπίστωση του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών της 
στοιχείων. Το αποτέλεσμα του ελέγχου αυτού κοινοποιείται από τη Δ.Ο.Υ. προς την αιτούσα, 
μέσα σε 3 μήνες από την ημερομηνία της υποβολής της αίτησης ή μέσα σε 6 μήνες, όταν 
πρόκειται για εξαιρετικούς λόγους (π.χ. λόγω μεγέθους επιχείρησης, ύπαρξη παραβάσεων, 
επισχεθέντα βιβλία κλπ.). Ο έλεγχος της Δ.Ο.Υ. γίνεται μόνο στις εκκρεμείς φορολογικές 
δηλώσεις και όχι για την τρέχουσα χρήση, διότι για τη χρήση αυτή που λαμβάνει χώρα ο 
μετασχηματισμός δεν έχει υποβληθεί ακόμα η φορολογική δήλωση. 

Μετά τον έλεγχο από τη Δ.Ο.Υ. συντάσσεται έκθεση για την κάθε μια από τις 
μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις ξεχωριστά. Στη συνέχεια, χορηγείται από τον προϊστάμενο 
της Δ.Ο.Υ. στην επιχείρηση πιστοποιητικό, με το οποίο πιστοποιείται ότι "τα εισφερόμενα 
περιουσιακά στοιχεία είναι αυτά που εμφανίζονται στο βιβλίο απογραφών της επιχείρησης 
στις σελίδες..............έως.............και η αξία αυτών που εμφανίζεται στον ισολογισμό 
προκύπτει από τα δεδομένα της απογραφής". Το πιστοποιητικό αυτό, μαζί με αντίγραφο του 
ισολογισμού μετασχηματισμού θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. για την ακρίβεια του θα 
χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για την παραπέρα διαδικασία του μετασχηματισμού. Κάθε 
επιχείρηση που μετατάσσεται θα πρέπει να έχει το δικό της πιστοποιητικό και αντίγραφο του 
ισολογισμού. 

Οι επιχειρήσεις που μετατάσσονται μπορεί να μην ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου 
από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένες οι επιχειρήσεις αυτές να 
ζητήσουν τη διενέργεια ελέγχου και διαπίστωσης της λογιστικής αξίας των περιουσιακών 
τους στοιχείων με ημερομηνία την ημέρα που μετατάσσονται από Ορκωτό Ελεγκτή ή από την 
Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 (άρθρο 3 παρ. 2 Ν. 2166/93). Στη ν περίπτωση αυτή, 
ο Ορκωτός Ελεγκτής ή η Επιτροπή του άρθρου 9 θα χορηγήσει στην επιχείρηση που 
μετατάσσεται το παραπάνω πιστοποιητικό και θα θεωρήσει τον ισολογισμό για το σκοπό του 
μετασχηματισμού. 

Σε περίπτωση μετασχηματισμού επιχειρήσεων με τις διατάξεις του Ν. 2166/93 τα 
παρεχόμενα φορολογικά ευεργετήματα στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις από τους 
αναπτυξιακούς νόμους Ν.Δ. 4002/1959, Ν. 289/1976, Ν. 2601/98, Ν. 1828/1989, Ν. 
1882/1990 και Ν. 1892/1990, ισχύουν και για τις νέες εταιρίες που προκύπτουν από τους 
μετασχηματισμούς, κατά το μέτρο φυσικά που οι επιχειρήσεις αυτές δεν έκαναν χρήση των 
κινήτρων αυτών. Δηλαδή, οι νέες εταιρίες έχουν δικαίωμα να σχηματίζουν π.χ. αφορολόγητα 
αποθεματικά του Ν. 2601/98 για την ακάλυπτη αξία επενδύσεων του νόμου αυτού που 
ενδεχόμενα υφίσταται κατά το χρόνο του μετασχηματισμού, αλλά έχουν όμως και την 
υποχρέωση να καλύπτουν με επενδύσεις τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων 
π.χ. του άρθρου 22 του Ν. 1828/89 τα οποία ενδεχόμενα έχουν σχηματιστεί από τις 
σχηματιζόμενες επιχειρήσεις μέσα στα χρονικά όρια που ορίζει ο νόμος κλπ. 
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Οι αφορολόγητες κρατήσεις από τα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά από 
τα μη διανεμόμενα κέρδη που υφίστανται στις μετασχηματιζόμενες επιχειρήσεις, εφόσον 
μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσια σε ειδικούς λογαριασμούς στη νέα εταιρία, δεν 
υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο του μετασχηματισμού. 
 
5.  Ποιο είναι το ελάχιστο όριο κεφαλαίου όταν εισφέρονται ένας ή περισσότεροι κλάδοι 
ή τμήματα από λειτουργούσα επιχείρηση 

Σε περίπτωση εισφοράς από λειτουργούσα Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ενός ή περισσοτέρων 
κλάδων αυτής σε λειτουργούσα Α.Ε., το μετοχικό κεφάλαιο μετά την εισφορά, της εταιρίας 
που απορροφά τον κλάδο, δεν μπορεί να είναι μικρότερο μετά την εισφορά από το ποσό 
300.000 ευρώ και το κεφάλαιο της εισφέρουσας τον κλάδο επιχείρησης δεν μπορεί να είναι 
μικρότερο μετά την εισφορά από το ελάχιστο όριο κεφαλαίου που είναι 18.000 ευρώ για τις 
Ε.Π.Ε. και 60.000 ευρώ για τις Α.Ε. (άρθρο 11 παρ. 9 Ν. 2579/98, Εγκ. πολ. 1286/00, πολ. 
1106/01, άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2948/01). Τα ίδια εφαρμόζονται και σε περίπτωση εισφοράς 
ενός ή περισσοτέρων τμημάτων Α.Ε. σε άλλη λειτουργούσα Α.Ε. Δηλαδή, και στην 
περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε. που απορρόφησε τον κλάδο δεν μπορεί να 
είναι μικρότερο από το ποσό 300.000 ευρώ (Υ.Α. 1038678/25.4.01) μετά την εισφορά και το 
κεφάλαιο της Α.Ε. που εισέφερε το τμήμα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 60.000 
ευρώ. επίσης μετά την εισφορά. Το κεφάλαιο της νέας εταιρίας, αν πρόκειται για Ε.Π.Ε., δεν 
μπορεί να είναι μικρότερο από το ποσό 146.735 ευρώ (άρθρο 11 παρ. 8 Ν. 2579/98, Εγκ. πολ. 
1286/6.12.00). Η συγχώνευση μπορεί ν' ακυρωθεί και να μην ολοκληρωθεί εφόσον το 
παραπάνω κατώτερο όριο κεφαλαίου δεν μπορεί να καλυφτεί ή εφόσον κριθεί σκόπιμο για 
οποιονδήποτε άλλο λόγο, οπότε τίθεται φυσικά και θέμα επιβολής σε βάρος τους των 
προβλεπόμενων κυρώσεων. 
 
6.  Ποιες άλλες διατάξεις διατηρούνται μετά από την εφαρμογή του Ν. 2166/93 

Με την εφαρμογή του Ν. 2166/93 δεν θίγονται οι διατάξεις: α) του άρθρου 51 παρ. 1, 
2, 3, 5 και 7 και των άρθρων 53 έως 55 του Ν. 3190/1995 "Περί εταιριών περιορισμένης 
ευθύνης" και β) των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 8, του άρθρου 9 και των άρθρων 69 έως 89 
του Κ.Ν. 2190/1920 "Περί ανωνύμων εταιριών", όπως ισχύουν, πλην των περιπτώσεων που 
ορίζονται ειδικά με τις διατάξεις του παρόντος (π.χ. μη αποτίμηση των εισφερομένων 
περιουσιακών στοιχείων από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Κ.Ν. 2190/20 κλπ.). 

Η ισχύς των διατάξεων του Ν.Δ. 1297/1972 (ΦΕΚ Α' 217) παρατείνεται από την 
ημερομηνία λήξης της μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2002 (άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 2873/00). Κατά το 
χρόνο ισχύος του Ν.Δ. 1297/1972 και προς το σκοπό μετασχηματισμού των, οι επιχειρήσεις 
μπορούν να επιλέξουν ή τη διαδικασία μετασχηματισμού του Ν.Δ. 1297/72 ή τη διαδικασία 
του παρόντος νόμου 2166/93. 
 
7. Πόσο διαρκεί η πρώτη διαχειριστική περίοδος της εταιρίας που προέρχεται από τη 
συγχώνευση (ή απορρόφηση κλπ.) με βάση το Ν. 2166/93 (Εγκ. Υπ. Οικ. 
1055240/439/0015/πολ. 1131/9.5.95) 

Η εταιρία, που προέρχεται από τη συγχώνευση (απορρόφηση κλπ.), υποχρεούται να 
κλείσει την πρώτη διαχειριστική της περίοδο στις 30.6 ή στις 31.12 του έτους μέσα στο οποίο 
έχει ολοκληρωθεί η συγχώνευση, εφόσον μία τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται κατά το παρελθόν έκανε χρήση του δικαιώματος για υπερδωδεκάμηνη 
διαχειριστική περίοδο. Αν όμως καμία από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται δεν είχε 
ασκήσει κατά το παρελθόν το δικαίωμα της υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου, τότε 
η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση μπορεί 
να έχει διάρκεια μέχρι 24 μήνες μετρούμενες από την ημερομηνία σύνταξης των ισολογισμών 
της συγχώνευσης που θεωρείται και ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής 
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περιόδου της νέας αυτής εταιρίας (φυσικά ή διαχειριστική περίοδος λήγει ή στις 31.12 ή στις 
30.6). Δηλαδή, η εταιρία που απορροφά εξακολουθεί να υπάρχει ως απορροφούσα εταιρία 
και μετά την απορρόφηση, οπότε την ημέρα που λαμβάνεται η απόφαση της απορρόφησης 
δεν συντάσσει ισολογισμό, αλλά κανονικά στο τέλος της χρήσης, φυσικά μαζί και με τα 
στοιχεία των άλλων επιχειρήσεων που απορροφά (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95). 

 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 

1297/72 
1.  Γενικά 

 
Οι ευεργετικές διατάξεις του Ν .Δ. 1297/72 εφαρμόζονται και σε περίπτωση 

συγχώνευσης επιχειρήσεων οποιασδήποτε μορφής σε Α.Ε. ή με σκοπό ίδρυσης Α.Ε. Επίσης, 
μπορεί να εφαρμοστεί ο νόμος αυτός και στις περιπτώσεις που συγχωνεύονται επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε μορφής (εκτός από Α.Ε.) με σκοπό ίδρυσης Ε.Π.Ε. Οι συγχωνεύσεις με το 
νόμο αυτό μπορούν να γίνουν το αργότερο μέχρι 31.12.2002 (άρθρο 6 παρ. 11 Ν. 2873/00). 

Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται δεν είναι απαραίτητο να έχουν το αυτό 
αντικείμενο δραστηριότητας ή την αυτήν έδρα (Υπ. Οικ. Εγκ. 25/73). 

 
Η συγχώνευση μπορεί να γίνει με τρεις τρόπους.
α) ή με διάλυση των επιχειρήσεων και σύσταση νέας Α.Ε.  
β) ή με απορρόφηση τους από άλλη υπάρχουσα Α.Ε.  
γ) ή με εξαγορά των επιχειρήσεων από άλλη Α.Ε. 

Οι φορολογικές απαλλαγές παρέχονται και στις 3 παραπάνω περιπτώσεις 
συγχώνευσης. Δεν παρέχονται όμως οι φορολογικές απαλλαγές στις περιπτώσεις που 
συγχωνεύονται ημεδαπές με αλλοδαπές επιχειρήσεις (Υπ. Οικ. Εγκ. 25/73). 

Για να γίνει η συγχώνευση, θα πρέπει πρώτα να υποβληθεί αίτηση στο Υπουργείο 
Εμπορίου. Στη συνέχεια, συγκροτείται από την Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου η 
Επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, η οποία προβαίνει στην αποτίμηση των εισφορών σε 
είδος. Η αποτίμηση αυτή δεν είναι δεσμευτική για τη Δ.Ο.Υ. όσον αφορά τον προσδιορισμό 
της αξίας του ακινήτου στον οποίο θα υπολογιστεί ο Φ.Μ.Α. σε περίπτωση που οφείλεται 
τέτοιος Φ.Μ.Α. (Υπ. Οικ. 1039171/πολ. 1180/1994). 
 
2. Ποια είναι τα φορολογικά ευεργετήματα του Ν.Δ. 1297/72 που αφορούν τις 
συγχωνεύσεις επιχειρήσεων 

α) Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων δεν υπόκειται 
σε φόρο εισοδήματος (άρθρο 2 παρ. 1 Ν.Δ. 1297/72). Η παραπάνω υπεραξία προσδιορίζεται 
κατά την απογραφή των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού των επιχειρήσεων που 
συγχωνεύονται και εμφανίζεται υποχρεωτικά σε λογαριασμούς τάξης της εταιρίας που 
προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή μέχρι το χρόνο διάλυσης της. Όταν διαλυθεί η εταιρία 
αυτή για οποιονδήποτε λόγο, τότε φορολογείται η υπεραξία αυτή (άρθρο 2 παρ. 2). Δηλαδή, 
κατά το χρόνο της διάλυσης της εταιρίας, η υπεραξία προσαυξάνει τα κέρδη αυτής και 
φορολογείται σύμφωνα με αυτά που ισχύουν για τη φορολογία εισοδήματος τον καιρό εκείνο 
που διαλύεται η εταιρία (Εγκ Υπ Οικ. 25/73). 

Για να προσδιοριστεί η υπεραξία από τα πάγια στοιχεία που εισφέρονται κατά τη 
συγχώνευση των επιχειρήσεων, γίνεται υποχρεωτικά εκτίμηση αυτών από την επιτροπή του 
άρθρου 9 του Ν. 2190/20. Η υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση των επιχειρήσεων 
απαλλάσσεται από το φόρο κατά το χρόνο της συγχώνευσης, είτε αυτή προέρχεται από 
εισφορά πάγιων στοιχείων, είτε από εμπορεύσιμα αγαθά (αδιακρίτως) (Στ. Ε. 1802/88). 

β) Όταν γίνεται συγχώνευση επιχειρήσεων, τότε από τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 
που εισφέρουν οι επιχειρήσεις οι οποίες συγχωνεύονται αναγνωρίζεται προς έκπτωση ένα 
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μέρος μόνο από τις ετήσιες αποσβέσεις. Αναλυτικότερα: Η αναπόσβεστη αξία των πάγιων 
στοιχείων, που εισφέρονται από τη συγχώνευση των επιχειρήσεων στη νέα εταιρία, 
προσαυξάνεται με την υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση και αναλογεί στην 
αναπόσβεστη αυτή αξία (άρθρο 2 παρ. 3). Οι υπόλοιπες ετήσιες αποσβέσεις που αναλογούν 
στην αναπόσβεστη αξία των πάγιων στοιχείων που εισφέρονται, δεν αναγνωρίζονται 
φορολογικά προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα της αντίστοιχης χρήσης. Κατά 
συνέπεια, αν μια επιχείρηση υπολογίσει στη συνέχεια και αποσβέσεις πάνω στην υπεραξία 
που αναλογεί στην αξία του πάγιου περιουσιακού στοιχείου που έχει ήδη αποσβεστεί, τότε το 
ποσό των αποσβέσεων αυτών θα πρέπει να προστεθεί και να προσαυξήσει τα φορολογητέα 
κέρδη ως "λογιστική διαφορά" (Εγκ. Υπ. Οικ. 26/79). 

Σε περίπτωση συγχώνευσης Α.Ε. με άλλη Α.Ε., η νέα Α.Ε. που προέρχεται από τη 
συγχώνευση αυτή δικαιούται να συνεχίσει την αφορολόγητη κράτηση, με την προϋπόθεση, 
ότι τηρεί ειδικό λογαριασμό στον οποίο θα πρέπει να εμφανίζεται στο εξής η κράτηση αυτή 
(Στ. Ε. 3486/86). 

γ) Η εισφορά και μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευομένων 
επιχειρήσεων καθώς και άλλων δικαιωμάτων και υποχρεώσεων κλπ. απαλλάσσονται από 
κάθε φόρο, τέλος χαρτοσήμου και δικαιώματος υπέρ οποιουδήποτε τρίτου. Η απαλλαγή αυτή 
ισχύει, εφόσον η εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση θα χρησιμοποιήσει για τις 
ανάγκες της τουλάχιστον για 5 χρόνια τα εισφερόμενα ακίνητα (άρθρο 3 παρ. 1). Επιβάλλεται 
όμως φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων 1% πάνω στην προκύπτουσα υπεραξία κατά τη 
συγχώνευση (άρθρο 15 παρ. 14 Ν. 2166/93). 

Κατά τη διάρκεια της 5ετίας, επιτρέπεται η εταιρία που προέρχεται από τη 
συγχώνευση: (α) να εκμισθώνει (ενοικιάζει σε τρίτους) τα ακίνητα, με την προϋπόθεση ότι 
δεν μεταβάλλεται το κύριο αντικείμενο των εργασιών της (Στ. Ε. 1497/89) και (β) να πουλάει 
τα ακίνητα με την προϋπόθεση ότι μέσα σε 2 έτη από την εκποίηση αυτή να αγοράζει άλλα 
καινούρια πάγια στοιχεία, ίσης τουλάχιστον αξίας, που θα τα χρησιμοποιεί για τις ανάγκες 
της. Μπορεί όμως η εταιρία αυτή, να χρησιμοποιήσει το ποσό που προέρχεται από την 
εκποίηση των ακινήτων, αντί για αγορά άλλων παγίων, σε εξόφληση οφειλών σε τράπεζες, 
στο Δημόσιο ή στο ΙΚΑ (άρθρο 3 παρ. 1β) (Ν.Δ. 1297/72). 

Για να μην καταβληθεί Φ.Μ.Α., θα πρέπει το πάγιο στοιχείο να χρησιμοποιούνταν 
τουλάχιστον για εύλογο χρονικό διάστημα και επιπλέον η εταιρία που προέρχεται από τη 
συγχώνευση αυτή θα πρέπει να το χρησιμοποιήσει τουλάχιστον για μία 5ετία που αρχίζει από 
την ημέρα της συγχώνευσης (Στ. Ε. 764/86 Υπ. Οικ. 1009146/90). 
ΣΗΜ.: Όταν συγχωνεύονται εταιρίες για να σχηματίσουν Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., τότε τα έξοδα α' 
εγκατάστασης και οι αγορές μέχρι να συσταθεί η Α.Ε. ή η Ε.Π.Ε. επιτρέπεται να 
καταχωρούνται σε διακεκριμένους λογαριασμούς των βιβλίων που τηρεί μία από τις 
συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, οι εγγραφές αυτές μεταφέρονται στα βιβλία της 
Α.Ε. ή της Ε.Π.Ε. (Εγκ. Ε. 16455/πολ. 264/6.8.69, άρθρο 10 παρ. 2 Κ.Β.Σ.). 
 
3. Με ποιες προϋποθέσεις ισχύουν τα φορολογικά ευεργετήματα για τις συγχωνεύσεις 
(άρθρο 4 Ν.Δ. 1297/72)
 
Για να ισχύουν τα φορολογικά ευεργετήματα θα πρέπει:

α) Η εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση να έχει κατά την ημέρα της 
συγχώνευσης, ολοσχερώς καταβλημένο κεφάλαιο όχι κατώτερο από 300.000 ευρώ αν είναι 
Α.Ε. και όχι κατώτερο από 146.735 ευρώ αν είναι Ε.Π.Ε. (άρθρο 11 Ν. 2579/98, άρθρο 11 
παρ. 1 Ν. 2948/01, Υ.Α. 1038678/πολ. 1106/01). 

β) Στις περιπτώσεις συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης ή προσωπικής εταιρίας ή 
Ε.Π.Ε. με Α.Ε., οι μετοχές της Α.Ε., που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου 
κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους και μη 
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μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου τους για μια 5ετία από την ημερομηνία της 
συγχώνευσης, με εξαίρεση μόνο τις μετοχές που αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου 
κεφαλαίου από ανώνυμη εταιρία της οποίας οι μετοχές είναι ανώνυμες και γίνεται 
συγχώνευση ανώνυμων εταιριών ή συγχώνευση ανώνυμης εταιρίας με επιχείρηση 
οποιασδήποτε άλλης νομικής μορφής. 

γ) Σε περίπτωση συγχώνευσης ατομικών επιχειρήσεων ή προσωπικών εταιριών με 
Ε.Π.Ε. και η νέα εταιρία που προκύπτει είναι Ε.Π.Ε., τότε τα εταιρικά μερίδια της Ε.Π.Ε., τα 
οποία αντιστοιχούν στην αξία του εισφερόμενου κεφαλαίου, θα πρέπει να είναι μη 
μεταβιβάσιμα κατά ποσοστό 75% του συνόλου των για μια 5ετία μετρούμενη από την 
ημερομηνία της συγχώνευσης. 
ΣΗΜ.: Σε περίπτωση που κατά τη συγχώνευση καταβάλλονται και μετρητά, τότε οι μετοχές 
και τα μερίδια που αντιστοιχούν στις καταβολές σε χρήμα μπορούν να μεταβιβάζονται 
ελεύθερα και χωρίς κανένα περιορισμό (Υπ. Οικ. Εγκ. 25/73). 
 
4.   Τι γίνεται στην περίπτωση, που η εταιρία η οποία προέρχεται από τη συγχώνευση 
διαλυθεί πριν περάσει η 5ετία (άρθρο 5 Ν.Δ. 1297/72) 
 

Σε περίπτωση που η νέα εταιρία η οποία προήλθε από συγχώνευση άλλων εταιριών 
διαλυθεί με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την πάροδο 5 ετών από την συγχώνευση, τότε αυτή 
υποχρεούται να καταβάλλει το Φ.Μ.Α. και οποιοδήποτε άλλο φόρο ή τέλος χαρτοσήμου που 
δεν καταβλήθηκε στο Δημόσιο κατά το χρόνο της συγχώνευσης των επιχειρήσεων. 
 
Στην περίπτωση αυτή οι φόροι και τα τέλη υπολογίζονται ως εξής:

α) Ο φόρος της υπεραξίας που δεν είχε καταβληθεί κατά τη συγχώνευση των 
επιχειρήσεων υπολογίζεται με βάση το συντελεστή που φορολογούνται τα κέρδη που δεν 
διανέμονται κατά το χρόνο διάλυσης της εταιρίας αυτής που προήλθε από συγχώνευση και 

β) οι λοιποί φόροι και τα τέλη χαρτοσήμου κλπ. υπολογίζονται με βάση τους 
συντελεστές που ίσχυαν κατά το χρόνο που έγινε η συγχώνευση των επιχειρήσεων. 

Οι παραπάνω φόροι και τα τέλη καταβάλλονται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χωρίς 
προσαύξηση λόγω εκπροθέσμου με συμπλήρωση σχετικής έντυπης δήλωσης και μέσα σε 
προθεσμία δύο μηνών από τη διάλυση της (άρθρο 5 παρ. 2). 

Σε περίπτωση διάλυσης της συγχωνευόμενης εταιρίας για το σκοπό της περαιτέρω 
συγχώνευσης με άλλη επιχείρηση με σκοπό την ίδρυση Α.Ε., απαλλάσσεται η διάλυση αυτή 
από την καταβολή του φόρου, εφόσον οι μετοχές της νέας εταιρίας, οι οποίες αντιστοιχούν 
στην αξία του εισφερομένου κεφαλαίου θα είναι υποχρεωτικά ονομαστικές στο σύνολο τους 
και μη μεταβιβάσιμες κατά ποσοστό 75% του συνόλου αυτών για μια πενταετία από τη 
συγχώνευση (Στ. Ε. 3231/84) 
 
5.   Πρώτη διαχειριστική χρήση εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση με βάση το 
Ν.Δ. 1297/72 ή το Ν. 2190/20 

 
Η εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση άλλων επιχειρήσεων (ή από 

απορρόφηση κλπ.) με βάση το Ν. 1297/72 ή το Ν. 2190/20, δεν μπορεί να έχει δικαίωμα 
υπερδωδεκάμηνης διαχειριστικής χρήσης για την πρώτη μετά το μετασχηματισμό 
(συγχώνευση κλπ.) διαχειριστική περίοδο, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί στο 
παρελθόν από κάποια συγχωνευόμενη κλπ. επιχείρηση (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 
1131/9.5.95). 
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6. Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση με βάση 
το Ν.Δ. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2190/20. όσον αφορά την τήρηση βιβλίου αποθήκης, την 
έκδοση στοιχείων και την εφαρμογή των αποφάσεων της Επιτροπής Λογιστικών 
Βιβλίων

 
Οι επιχειρήσεις που προέρχονται από συγχώνευση με βάση το Ν.Δ. 1297/72 ή με 

βάση το Ν. 2190/20 έχουν τις ίδιες (αναλογικά) υποχρεώσεις με εκείνες των επιχειρήσεων 
που συγχωνεύονται με βάση το Ν. 2166/93.  

 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 
Γενικά 

Όταν λέμε "συγχώνευση επιχειρήσεων" εννοούμε ότι δύο ή περισσότερες 
επιχειρήσεις που λειτουργούσαν μέχρι τώρα χωριστά η κάθε μία, στο εξής θα λειτουργούν ως 
μία επιχείρηση που θα έχει δική της νομική μορφή. Σε περίπτωση συγχώνευσης 
επιχειρήσεων, η προερχόμενη από το μετασχηματισμό εταιρία έχει όλα τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. που είχαν οι επιχειρήσεις που μετασχηματίστηκαν (Ν. 2166/93 
άρθρο 21 παρ. 5). 

Επίσης, όταν λέμε "απορρόφηση επιχείρησης" εννοούμε ότι μία επιχείρηση που 
λέγεται "απορροφούμενη" μεταφέρει το ενεργητικό και το παθητικό της σε μία άλλη 
επιχείρηση που λέγεται "απορροφώσα" και έτσι παύει στο εξής να λειτουργεί η 
απορροφούμενη επιχείρηση. 

Οι διαδικασίες σε περίπτωση απορρόφησης ή εισφοράς κλάδου ή τμήματος είναι 
σε γενικές γραμμές ίδιες με εκείνες που αφορούν τη συγχώνευση επιχειρήσεων. Οι διαφορές 
είναι ελάχιστες και χωρίς καμία ουσία. Π.χ. σε περίπτωση απορρόφησης επιχείρησης από 
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. ή εισφορά κλάδου ή τμήματος σε Α.Ε., η αίτηση προς την αρμόδια Δ.Ο.Υ. για 
τον έλεγχο του ύψους της λογιστικής αξίας των περιουσιακών τους στοιχείων κατά την 
ημερομηνία της μετάταξης υποβάλλεται μόνο από την απορροφούμενη επιχείρηση ή την 
επιχείρηση που εισφέρει τον κλάδο ή τμήμα αυτής και όχι από την απορροφούσα Α.Ε. ή 
Ε.Π.Ε., ενώ σε περίπτωση συγχώνευσης, αίτηση υποβάλλεται και από την Α.Ε. ή Ε.Π.Ε. η 
οποία από απορροφούσα επιχείρηση γίνεται και αυτή συγχωνευόμενη όπως και οι υπόλοιπες 
επιχειρήσεις. 

Αμέσως παρακάτω δίνονται οι κυριότερες διαδικασίες συγχώνευσης (που παρόμοιες 
είναι και οι διαδικασίες απορρόφησης ή εισφοράς κλάδου ή τμήματος κλπ.), ως εξής: 
 
1) Διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε. και Ε.Ε. για ίδρυση 
Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
 

1)  Για να συγχωνευτούν μια ατομική επιχείρηση ή μία Ο.Ε. ή μία Ε.Ε. με μία άλλη 
επίσης ατομική ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. με σκοπό να ιδρυθεί μια καινούργια Ο.Ε. ή Ε.Ε., θα πρέπει, η 
κάθε μία από τις επιχειρήσεις αυτές που συγχωνεύονται, να εισφέρει στην καινούργια Ο.Ε. ή 
Ε.Ε. ολόκληρο το ενεργητικό και το παθητικό της και να συντάξει απογραφή για τα 
περιουσιακά στοιχεία που εισφέρει. 

2) Συντάσσεται κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, κατά προτίμηση σε 
συμβολαιογράφο. 

3)  Με βάση το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, ιδρύεται η προσωπική εταιρία (από 
συγχώνευση), δηλαδή η καινούργια Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
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4)  Στη συνέχεια, ακολουθείται η ίδια διαδικασία με εκείνη που αφορά τη μετατροπή 
μιας ατομικής επιχείρησης σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. Δηλαδή, συντάσσεται το εταιρικό της Ο.Ε. ή Ε.Ε. 
που προέρχεται από τη συγχώνευση, γίνεται εγγραφή στο οικονομικό επιμελητήριο, 
καταβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου για το ποσό που εισφέρεται σε μετρητά ως 
νέες εισφορές καθώς και για το ποσό που εισφέρεται ως κεφάλαιο ατομικής επιχείρησης 
(Εγκ. πολ. 1388/01), γίνεται εγγραφή στο πρωτοδικείο και στη συνέχεια ακολουθείται όλη 
εκείνη η διαδικασία για την απόκτηση του Α.Φ.Μ. και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων 
κλπ. 

5)  Οι εταίροι των συγχωνευομένων Ο.Ε. ή Ε.Ε. συντάσσουν τροποποιητικό διάλυσης 
λόγω συγχώνευσης και σχηματισμού νέας Ο.Ε. ή Ε.Ε. Το διαλυτικό αυτό περνάει από τη 
Δ.Ο.Υ., από το πρωτοδικείο, από το επιμελητήριο και μετά ακυρώνονται τα βιβλία (α' ή β' 
κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και όλα τα θεωρημένα στοιχεία από το αρμόδιο τμήμα της Δ.Ο.Υ. 
(τα αθεώρητα στοιχεία δεν ακυρώνονται, πολ. 1264/6.11.00). Στη συνέχεια, από το τμήμα 
Μητρώου της Δ.Ο.Υ. παίρνεται η αντίστοιχη βεβαίωση για τη διακοπή των εργασιών της 
επιχείρησης που συγχωνεύτηκε και ακολουθεί η διαγραφή από το ΤΕΒΕ ή ΤΑΕ της 
επιχείρησης που συγχωνεύτηκε. 

6) Δεν ισχύουν για τις συγχωνεύσεις αυτού του είδους τα φορολογικά και λοιπά 
κίνητρα που παρέχονται από το Ν.Δ. 1297/72 και το Ν. 2166/93). 

7)  Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης ή της 
Ο.Ε. ή της Ε.Ε. στη νέα Ο.Ε. ή στη νέα Ε.Ε., επειδή η μεταβίβαση αυτή γίνεται λόγω 
συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 294/45/πολ. 24/88). 
 
2) Διαδικασία συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. σε νέα Ε.Π.Ε. 
 

1)  Για τη συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε Ε.Π.Ε. αποφασίζει μόνος του ο 
επιχειρηματίας. Για τη συγχώνευση όμως μιας Ο.Ε. ή μιας Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε., χρειάζεται πρώτα 
να συνταχθεί από το συμβολαιογράφο ένα συμφωνητικό των εταίρων της κάθε εταιρίας (Ο.Ε. 
ή Ε.Ε.) που συγχωνεύεται. Στο συμφωνητικό αυτό αναγράφεται η συμφωνία των εταίρων να 
συγχωνεύσουν την εταιρία τους με σκοπό να σχηματιστεί από τη συγχώνευση αυτή μια 
καινούρια εταιρία με τη μορφή της Ε.Π.Ε. (όπου αναγράφονται και τα κυριότερα σημεία του 
Ν. 3190/55 που αναφέρονται στις Ε.Π.Ε.). 

2)  Όταν μια Ε.Π.Ε. συγχωνεύεται με μία άλλη επιχείρηση (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. ή 
Ε.Π.Ε.) για να σχηματιστεί μ' αυτόν τον τρόπο μια καινούργια Ε.Π.Ε., τότε απαιτείται 
απόφαση από τη γενική συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. που συγχωνεύεται. Η απόφαση 
αυτή σε περίληψη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και σε μια ημερήσια εφημερίδα (άρθρο 54 παρ. 2 
Ν. 3190/55). 

3) Από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται υποβάλλεται κοινή αίτηση στη Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας για συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9. Στη 
συνέχεια, η επιτροπή του άρθρου 9 συντάσσει σχετική έκθεση που την υποβάλλει χωριστά 
στην κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Η έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 
δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. 

4) Με βάση την παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 και τις αποφάσεις των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, συντάσσεται από το συμβολαιογράφο το συμβόλαιο 
σύστασης της καινούργιας Ε.Π.Ε. Περίληψη του καταστατικού ίδρυσης της καινούργιας 
Ε.Π.Ε. που προήλθε από τη συγχώνευση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. 

5) Δύο αντίγραφα από το καταστατικό (συμβόλαιο) ίδρυσης της Ε.Π.Ε. υποβάλλονται 
στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. και καταβάλλεται, με συμπληρωμένη τη σχετική έντυπη δήλωση, ο 
φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που είναι 1% πάνω στο τυχόν κεφάλαιο της ατομικής 
επιχείρησης που συγχωνεύεται, καθώς επίσης και 1% πάνω στη διαφορά που είναι πάνω από 
το εταιρικό κεφάλαιο των άλλων εταιρικών επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. Στη συνέχεια, 

 46



καταβάλλεται το χαρτόσημο στο Ταμείο Σύνταξης Νομικών, θεωρείται από το οικείο 
επιμελητήριο και μετά επικυρώνεται και πρωτοκολλάται στο Πρωτοδικείο. 

6)  Μέσα σε 30 μέρες από τη νόμιμη σύσταση της Ε.Π.Ε. (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 
2859/00), υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3 ή και τα έντυπα 
Μ7 και Μ8, ανάλογα). Συγχρόνως με τη δήλωση έναρξης εργασιών προσκομίζονται στη 
Δ.Ο.Υ.: 
α) Το καταστατικό. 
β) Το ΦΕΚ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα προσκομισθεί το ΦΕΚ σε 2 αντίτυπα 
όταν κυκλοφορήσει. 
γ) Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 όταν 
πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση του χώρου για επαγγελματική εγκατάσταση. 
δ) Προσκομίζονται για το καθένα από τα μέλη της Ε.Π.Ε., βεβαιώσεις εγγραφής ή απαλλαγής 
από το ΤΕΒΕ ή από το ΤΑΕ κλπ. 
ε) Προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. για το κάθε μέλος της Ε.Π.Ε. και από μία βεβαίωση εγγραφής 
ή απαλλαγής από το Επιμελητήριο, όταν αυτό το απαιτεί ρητά ο νόμος. 
στ) Εξουσιοδότηση του διαχειριστή, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής του σε 
περίπτωση που τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο (π.χ. από το λογιστή 
κλπ.). 
ζ) Οι αλλοδαποί που συμμετέχουν ως διαχειριστές σε Ε.Π.Ε., αν είναι υπήκοοι άλλου 
κράτους - μέλους της Ε.Ε. υποβάλλουν πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας της 
κατοικίας τους και αν είναι υπήκοοι χωρών -μελών εκτός Ε.Ε. υποβάλλουν άδεια παραμονής 
και εργασίας καθώς και διαβατήριο επίσημα μεταφρασμένο. 

7)  Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης ή της 
Ο.Ε. ή της Ε.Ε. ή της Ε.Π.Ε. σε νέα Ε.Π.Ε., επειδή η μεταβίβαση αυτή γίνεται λόγω 
συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 294/45/πολ. 24/88). 

8)  Στη συνέχεια η Ε.Π.Ε. παίρνει από τη Δ.Ο.Υ. τον Α.Φ.Μ. και θεωρεί τα βιβλία και 
στοιχεία της. Οι υποχρεώσεις του Κ.Β.Σ. που απορρέουν από την ατομική επιχείρηση ή από 
την Ο.Ε. ή Ε.Ε. που συγχωνεύεται σε Ε.Π.Ε. με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της 
(π.χ. για υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κλπ.) μεταφέρονται στην Ε.Π.Ε. που 
προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή. 

9)  Γίνεται διακοπή της δραστηριότητας της κάθε μιας από τις ατομικές επιχειρήσεις ή 
τις Ο.Ε. ή τις Ε.Ε. ή τις Ε.Π.Ε. που συγχωνεύονται για να προέλθει από τη συγχώνευση αυτή 
η νέα Ε.Π.Ε. Για το λόγο αυτό, το συντασσόμενο από τις Ο.Ε. ή τις Ε.Ε. ή τις Ε.Π.Ε. 
διαλυτικό λόγω συγχώνευσης πού περνάει από το επιμελητήριο, από τη Δ.Ο.Υ. και από το 
πρωτοδικείο, καθώς και τα βιβλία (μόνο αν είναι α' ή β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.) και όλα τα 
στοιχεία του Κ.Β.Σ. προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. Εκεί συμπληρώνονται και τα έντυπα της 
διακοπής εργασιών (έντυπο Μ4, καθώς και το έντυπο Μ7, ανάλογα). Στη συνέχεια, ο 
λογιστής με όλες τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. στα χέρια του περνάει από τα 
διάφορα τμήματα της Δ.Ο.Υ., τα οποία βεβαιώνουν τη διακοπή εργασιών και κυρίως από το 
τμήμα του Κ.Β.Σ. το οποίο βεβαιώνει ότι ακυρώθηκαν τα βιβλία (α' ή β' κατηγορίας) και όλα 
τα θεωρημένα στοιχεία. Στο τέλος, ο λογιστής περνάει και από το τμήμα Μητρώου, απ' όπου 
παίρνει και την αντίστοιχη βεβαίωση ότι διακόπηκαν οι εργασίες της ατομικής επιχείρησης ή 
της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. ή της Ε.Π.Ε. λόγω συγχώνευσης σε άλλη Ε.Π.Ε. Στη συνέχεια, γίνεται 
διακοπή και από το ΤΕΒΕ ή το Τ.Α.Ε. κλπ. για τις επιχειρήσεις αυτές που συγχωνεύονται. 

10)  Αν η επιχείρηση γίνει με βάση το Ν. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2166/93, τότε για 
να ισχύουν οι απαλλαγές που καθορίζονται από τους νόμους αυτούς, θα πρέπει, το ελάχιστο 
κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση, να μην είναι κατώτερο από 
146.735 ευρώ, (άρθρο 11 Ν. 2579/98, άρθρα 2 και 4 του Ν. 2166/93, πολ. 1286/6.12.00, 
Κ.Υ.Α. 1038678/πολ. 1106/01, άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2948/01). 
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3) Διαδικασία συγχώνευσης ατομικής επιχείρησης, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. σε νέα Α.Ε. 
 

1) Για τη συγχώνευση ατομικής επιχείρησης σε Α.Ε. αποφασίζει μόνος του ο 
επιχειρηματίας, ενώ για τη συγχώνευση μιας Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε., χρειάζεται πρώτα να 
συνταχθεί από το συμβολαιογράφο ένα συμφωνητικό των εταίρων της κάθε εταιρίας (Ο.Ε. ή 
Ε.Ε.) που συγχωνεύεται. Στο συμφωνητικό αυτό αναγράφεται η συμφωνία των εταίρων να 
συγχωνεύσουν την εταιρία τους με άλλη ή άλλες επιχειρήσεις με σκοπό να σχηματιστεί από 
τη συγχώνευση αυτή μια καινούργια εταιρία με τη μορφή της Α.Ε. (όπου αναγράφονται και 
τα κυριότερα σημεία του Ν. 2190/20 που αναφέρονται στις Α.Ε.). 

2)  Όταν μια Ε.Π.Ε. συγχωνεύεται με μια άλλη επιχείρηση (π.χ. ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε. ή 
Ε.Π.Ε.) με σκοπό να σχηματιστεί μια καινούργια εταιρία με τη μορφή της Α.Ε., τότε 
απαιτείται απόφαση από τη συνέλευση των εταίρων της Ε.Π.Ε. που συγχωνεύεται. Η 
απόφαση αυτή σε περίληψη δημοσιεύεται στο ΦΕΚ και σε μια ημερήσια εφημερίδα (άρθρο 
54 παρ. 2 Ν. 3190/55). 

3) Για να συγχωνευθεί μια Α.Ε. με άλλες επιχειρήσεις (ατομικές, Ο.Ε., Α.Ε. κλπ.) με 
σκοπό να σχηματιστεί μια καινούργια Α.Ε., απαιτείται απόφαση από τη γενική συνέλευση 
των μετόχων της. Συντάσσεται και σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης στο πνεύμα των άρθρων 
69 και 72 του Ν. 2190/20, το οποίο εγκρίνεται από τη γενική συνέλευση της Α.Ε. καθώς και 
της τυχόν Ε.Π.Ε. 

4) Από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται υποβάλλεται κοινή αίτηση στη Διεύθυνση 
του Υπουργείου Εμπορίου της Νομαρχίας για συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του 
Ν. 2190/20. Στη συνέχεια, η επιτροπή του άρθρου 9 συντάσσει σχετική έκθεση που την 
υποβάλλει χωριστά στην κάθε μία από τις συγχωνευόμενες επιχειρήσεις. Η έκθεση της 
επιτροπής του άρθρου 9 δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. 

5)  Με βάση την παραπάνω έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9 και τις αποφάσεις 
των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, συντάσσεται από το συμβολαιογράφο το συμβόλαιο 
σύστασης της καινούργιας Α.Ε. Περίληψη του καταστατικού ίδρυσης της καινούργιας Α.Ε. 
που προήλθε από τη συγχώνευση δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. 

6) Δύο επικυρωμένα αντίγραφα από το συμβόλαιο συγχώνευσης υποβάλλονται στην 
οικεία νομαρχία με απλό διαβιβαστικό έγγραφο για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. 

7) Στη συνέχεια, εγκρίνεται από το νομάρχη η συγχώνευση. Η απόφαση για την 
έγκριση της συγχώνευσης καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Από 
την ημέρα που καταχωρείται η εγκριτική απόφαση στο Μητρώο Α.Ε., θεωρείται ότι αποκτά 
νομική προσωπικότητα η καινούργια Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση (άρθρο 7β 
παρ. 10 Ν.  2190/20). 

8)  Μέσα σε 30 μέρες από τη νόμιμη σύσταση της Α.Ε. (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 2859/00), 
υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η δήλωση έναρξης εργασιών της νέας Α.Ε (έντυπο Μ3), καθώς και 
το έντυπο Μ7 για τα μέλη του Δ.Σ. Συγχρόνως, προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. τα βιβλία (α' ή β' 
κατηγορίας) και όλα τα στοιχεία των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται για ακύρωση, καθώς 
επίσης και τα βιβλία και στοιχεία της καινούργιας Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση 
για θεώρηση, όπως αναλυτικότερα αναφέρεται πιο κάτω στην περ. 10. 

9)  Αν η συγχώνευση γίνει με βάση το Ν. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2166/93, τότε για 
να ισχύουν οι φορολογικές και λοιπές απαλλαγές που καθορίζονται από τους νόμους αυτούς, 
θα πρέπει, το ελάχιστο κεφάλαιο της Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση, να μην είναι 
κατώτερο από 300.000 ευρώ (άρθρο 11 Ν. 2579/98, άρθρα 2 και 4 του Ν. 2166/93, Εγκ. πολ. 
1286/6.12.00, Α.Υ.Ο. 1038678/πολ. 1106/01, άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2948/01). 

10) Γίνεται διακοπή της δραστηριότητας της κάθε μίας από τις ατομικές επιχειρήσεις 
ή τις Ο.Ε. ή τις Ε.Ε. ή τις Ε.Π.Ε. που συγχωνεύονται για να προέλθει από τη συγχώνευση 
αυτή η Α.Ε. Για το λόγο αυτό, συντάσσεται από τις Ο.Ε. ή τις Ε.Ε. ή τις Ε.Π.Ε. το διαλυτικό 
λόγω συγχώνευσης που περνάει από το επιμελητήριο, από τη Δ.Ο.Υ. και από το πρωτοδικείο 
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και στη συνέχεια προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ.: α) τα βιβλία (μόνο αν είναι α' ή β' κατηγορίας 
του Κ.Β.Σ.) και όλα τα θεωρημένα στοιχεία του Κ.Β.Σ. για ακύρωση, διότι τα αθεώρητα 
στοιχεία δεν ακυρώνονται (πολ. 1264/6.11.00) και β) συμπληρώνονται από την κάθε μία από 
τις επιχειρήσεις αυτές, στη Δ.Ο.Υ. τα έντυπα "Μ4 - Δήλωση διακοπής εργασιών" και το "Μ7 
- Δήλωση σχέσεων φορολογουμένου" επειδή έγινε η διακοπή λόγω συγχώνευσης σε Α.Ε. Στη 
συνέχεια, ο λογιστής με όλες τις εκκαθαριστικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. στα χέρια του και με 
τα βιβλία (α' ή β' κατηγορίας του Κ.Β.Σ), και με όλα τα στοιχεία του Κ.Β.Σ. περνάει από τα 
διάφορα τμήματα της Δ.Ο.Υ., τα οποία βεβαιώνουν τη διακοπή εργασιών και κυρίως από το 
τμήμα του Κ.Β.Σ. το οποίο βεβαιώνει ότι ακυρώθηκαν τα βιβλία και στοιχεία. Στη συνέχεια, 
ο λογιστής προσέρχεται στο τμήμα Μητρώου απ' όπου και παίρνει την αντίστοιχη βεβαίωση 
για τη διακοπή των εργασιών της ατομικής επιχείρησης ή της Ο.Ε. ή της Ε.Ε. ή της Ε.Π.Ε. 
που συγχωνεύεται σε Α.Ε. γ) Στη συνέχεια, γίνεται διακοπή από το ΤΕΒΕ ή Τ.Α.Ε. κλπ. για 
τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. 

11)  Αν η συγχώνευση γίνει με βάση το Ν. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2166/93, τότε για 
να ισχύουν οι απαλλαγές που καθορίζονται από τους νόμους αυτούς, θα πρέπει το ελάχιστο 
κεφάλαιο της Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση, να μην είναι κατώτερο από 300.000 
ευρώ (άρθρο 11 Ν. 2948/01, άρθρα 2 και 4 Ν. 2166/93, πολ. 1286/ 6.12.00, πολ. 1106/01). 

12) Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση της ατομικής επιχείρησης της 
Ο.Ε., της Ε.Ε., της Ε.Π.Ε. ή της Α.Ε. σε νέα Α.Ε., επειδή η μεταβίβαση αυτή γίνεται λόγω 
συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 294/45/πολ. 24/88). 
 
4) Διαδικασία συγχώνευσης δύο ή και περισσότερων Α.Ε. με βάση το Ν. 2190/20 
 

1) Συγκαλούνται οι γενικές συνελεύσεις των Α.Ε. που πρόκειται να συγχωνευθούν και 
αποφασίζουν για τη συγχώνευση των εταιριών τους. 

2) Τα διοικητικά συμβούλια των Α.Ε. που πρόκειται να συγχωνευθούν, συντάσσουν 
κοινό σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης το οποίο στη συνέχεια εγκρίνεται από τις αντίστοιχες 
γενικές συνελεύσεις των Α.Ε. που συγχωνεύονται (άρθρα 69 και 72 Ν. 2190/20). Το σχέδιο 
αυτό της σύμβασης συγχώνευσης συνοδεύεται και με έκθεση του Δ.Σ. της κάθε μιας από τις 
αντίστοιχες συγχωνευόμενες εταιρίες. 

3)  Στη συνέχεια, το σχέδιο σύμβασης για τη συγχώνευση καταχωρείται στο Μητρώο 
Α.Ε. της οικείας Νομαρχίας και περίληψή του δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (άρθρο 70 Ν. 2190/20). 
Συγχρόνως, καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και η παραπάνω έκθεση που καταρτίζεται από 
το κάθε Διοικητικό Συμβούλιο χωριστά, όπου φυσικά επεξηγείται και δικαιολογείται το 
σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, η αναλογία στις ανταλλαγές μετοχών, καθώς και μεταξύ 
απορροφούμενων και απορροφούσας εταιρίας. 

4) Μετά από κοινή αίτηση των συγχωνευομένων εταιριών, που υποβάλλεται στη 
Διεύθυνση του Υπουργείου Εμπορίου (της οικείας Νομαρχίας και αν οι συγχωνευόμενες 
εταιρίες ανήκουν σε διαφορετικές Νομαρχίες με κοινή αίτηση που υποβάλλεται στη 
Διεύθυνση Α.Ε. της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εμπορίου), συγκροτείται η 
επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20, η οποία και συντάσσει σχετική έκθεση. Η έκθεση 
αυτή υποβάλλεται χωριστά στην κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρίες (άρθρο 71 Ν. 
2190/20). Αν το σχέδιο σύμβασης για τη συγχώνευση, που έχει ήδη εγκριθεί από τις γενικές 
συνελεύσεις των μετόχων, έχει τροποποιηθεί από την έκθεση της επιτροπής του άρθρου 9, 
τότε επαναφέρεται το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης στις γενικές συνελεύσεις των Α.Ε. και 
ξαναεγκρίνεται με τις τροποποιήσεις που έχουν επέλθει από την επιτροπή του άρθρου 9 
(άρθρο 72 Ν. 2190/20). 

5) Αφού εγκριθεί το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης από τις γενικές συνελεύσεις των 
Α.Ε., στη συνέχεια συντάσσεται από το συμβολαιογράφο το συμβόλαιο συγχώνευσης (άρθρο 
74 παρ. 1 Ν. 2190/20). 
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6) Δύο επικυρωμένα αντίγραφα από το συμβόλαιο συγχώνευσης υποβάλλονται στην 
οικεία νομαρχία με απλό διαβιβαστικό έγγραφο για την έκδοση της εγκριτικής απόφασης. 

7)  Στη συνέχεια, εγκρίνεται από το νομάρχη η συγχώνευση. Η εγκριτική απόφαση 
καταχωρείται στο Μητρώο Α.Ε. και δημοσιεύεται στο ΦΕΚ. Από την ημέρα που 
καταχωρείται η εγκριτική απόφαση στο Μητρώο Α.Ε., θεωρείται ότι αποκτά νομική 
προσωπικότητα η νέα Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση (άρθρο 7β παρ. 10 Ν. 
2190/20). 

8)  Μέσα σε 30 μέρες από τη νόμιμη σύσταση της καινούργιας Α.Ε. (άρθρο 36 παρ. 1 
Ν. 2859/00), υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. η δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3), καθώς και 
το έντυπο Μ7 για τα μέλη του Δ.Σ., ένα αντίγραφο από το καταστατικό ίδρυσης και τα 
παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της Νομαρχίας που αφορά την ίδρυση της Α.Ε. 
β) Αντίγραφο ανακοίνωσης της Νομαρχίας. 
γ) Τ.Α.Π.Ε.Τ. 
δ) Μισθωτήριο συμβόλαιο ή τίτλο κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1591/86 όταν 
πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση του χώρου της επαγγελματικής εγκατάστασης. 
ε) Υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο της Α.Ε. με την οποία να δηλώνεται ότι θα 
προσκομισθεί σε 2 αντίτυπα το ΦΕΚ στο οποίο καταχωρήθηκε η σύσταση της Α.Ε. αμέσως 
μετά τη δημοσίευση. 
στ) Το καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε. 
ζ) Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των μελών της Α.Ε. από ασφαλιστικό φορέα (Τ.Ε.Β.Ε., 
Τ.Α.Ε. κλπ.). 
η) Απόφαση Γ.Σ. για τη σύνθεση του Δ.Σ. της Α. Ε., εφόσον έχει συγκροτηθεί. 
θ) Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του σε 
περίπτωση που τα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο (π.χ. από το λογιστή 
κλπ.). 
Προσοχή: Σε περίπτωση που έχει κυκλοφορήσει το ΦΕΚ της σύστασης της Α.Ε., αντί των 
δικαιολογητικών των περιπτώσεων α, β, γ και ε, προσκομίζεται το ΦΕΚ σε 2 αντίτυπα. 

9)  Δεν καταβάλλεται χαρτόσημο για τη μεταβίβαση των Α.Ε. σε νέα Α.Ε., επειδή η 
μεταβίβαση αυτή γίνεται λόγω συγχώνευσης και όχι λόγω πώλησης (Εγκ. Υπ. Οικ. Σ. 
294/45/πολ. 24/88). 

10)  Στη συνέχεια, η Α.Ε. παίρνει από τη Δ.Ο.Υ. τον Α.Φ.Μ. και θεωρεί τα βιβλία και 
στοιχεία της. Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κ.Β.Σ. και αφορούν τις Α.Ε. που 
συγχωνεύονται σε νέα Α.Ε. με βάση το ύψος των ακαθάριστων εσόδων της (π.χ. για 
υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κλπ.) μεταφέρονται και στη νέα Α.Ε. που προέρχεται 
από τη συγχώνευση αυτή. 

11)  Γίνεται διακοπή της δραστηριότητας των Α.Ε. που συγχωνεύονται. Για το λόγο 
αυτό γίνεται διαγραφή από το οικείο επιμελητήριο και προσκομίζονται στη Δ.Ο.Υ. όλα τα 
στοιχεία για ακύρωση. Εκεί στη Δ.Ο.Υ. συμπληρώνεται και το έντυπο Μ4 που αφορά τη 
διακοπή των εργασιών (και το Μ7 λόγω συγχώνευσης). Στη συνέχεια, ο λογιστής με όλες τις 
εκκαθαριστικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. στα χέρια του περνάει από τα διάφορα τμήματα της 
Δ.Ο.Υ., τα οποία βεβαιώνουν τη διακοπή καθώς και από το τμήμα του Κ.Β.Σ. το οποίο 
βεβαιώνει ότι ακυρώθηκαν τα βιβλία και τα θεωρημένα στοιχεία. Στη συνέχεια, ο λογιστής 
προσέρχεται στο τμήμα Μητρώου απ' όπου και παίρνει την αντίστοιχη βεβαίωση για τη 
διακοπή των εργασιών των Α.Ε. που συγχωνεύτηκαν σε νέα Α.Ε. 

12)  Αν η συγχώνευση γίνει με βάση το Ν. 1297/72 ή με βάση το Ν. 2166/93, τότε για 
να ισχύουν οι φορολογικές και λοιπές απαλλαγές που καθορίζονται από τους νόμους αυτούς, 
θα πρέπει, το ελάχιστο κεφάλαιο της Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση, να μην είναι 
κατώτερο από 300.000 ευρώ (άρθρο 11 Ν. 2579/98, άρθρα 2 και 4 του Ν. 2166/93, Εγκ. πολ. 
1286/6.12.00). 
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Συγχώνευση Α.Ε. ή συνεταιρισμών - Μείωση του Φ.Μ.Α. 
 

Όταν συγχωνεύονται με τις γενικές διατάξεις (και όχι με το Ν. 2166/93) ανώνυμες 
εταιρίες, με σκοπό να συστήσουν νέα Α.Ε. ή όταν μία Α.Ε. εξαγοράζει μία ή περισσότερες 
άλλες Α.Ε. και εφόσον οι Α.Ε. που συγχωνεύονται έχουν ακίνητα, τότε καταβάλλεται στη 
Δ.Ο.Υ. μόνο το 1/2 του συντελεστή Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.), δηλαδή, 
καταβάλλεται μόνο το 50% του συνολικού Φ.Μ.Α. (άρθρο 4 παρ. 1β' Α.Ν. 1521/50). Το ίδιο 
ισχύει και όταν συγχωνεύονται συνεταιρισμοί ή συνεταιρισμοί με Α.Ε. Φυσικά, όταν η 
συγχώνευση γίνει με βάση το Ν. 2166/93 ή με βάση το Ν.Δ. 1297/72, εφόσον ισχύουν και οι 
υπόλοιπες προϋποθέσεις, δεν καταβάλλεται καθόλου Φ.Μ.Α. 
 
Προϋποθέσεις για έκδοση αθεώρητων στοιχείων στις από συγχώνευση επιχειρήσεις 
 

Οι προϋποθέσεις για τα ακαθάριστα έσοδα και το μέσο όρο προσωπικού που 
απαιτούνται για την έκδοση αθεώρητων στοιχείων στις επιχειρήσεις που προέρχονται από τη 
συγχώνευση, ισχύουν τα δεδομένα της τελευταίας διαχειριστικής περιόδου των επιχειρήσεων 
από τις οποίες προέρχονται. 
 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ - ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ 
 

Παράδειγμα προσδιορισμού της πρώτης διαχειριστικής περιόδου της εταιρίας που 
προέρχεται από συγχώνευση (ή απορρόφηση κλπ.) 

 
Μία Ο.Ε. και μία Ε.Π.Ε. συγχωνεύονται σε Α.Ε. και οι ισολογισμοί για τη 

συγχώνευση αυτή συντάσσονται με ημερομηνία 30.8.2002, η οποία θεωρείται κατά συνέπεια 
και ως ημερομηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για την Α.Ε. Η συγχώνευση 
αυτή ολοκληρώνεται και η Α.Ε. παίρνει Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου στις 15.1.2003. 

 
Ζητείται: Να καθοριστεί η ημερομηνία στην οποία θα μπορεί η Α.Ε. να κλείσει τον 

πρώτο της ισολογισμό. 
 
Λύση 
α) Αν κάποια από τις Ο.Ε. ή Ε.Π.Ε. είχε ασκήσει στο παρελθόν το δικαίωμα της 
υπερδωδεκάμηνης χρήσης, τότε η Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να κλείσει τον πρώτο της 
ισολογισμό ή στις 30.6.03 (10 μήνες) ή στις 31.12.03 (16 μήνες μετρούμενες φυσικά από 
30.8.02). 
β) Αν καμία από τις Ο.Ε. και Ε.Π.Ε. δεν είχε ασκήσει στο παρελθόν το δικαίωμα της 
υπερδωδεκάμηνης χρήσης, τότε η Α.Ε. είναι υποχρεωμένη να κλείσει τον πρώτο της 
ισολογισμό ή στις 30.6.03 (10 μήνες) ή στις 31.12.03 (16 μήνες) ή στις 30.6.04 (22 μήνες). 
 
Ποιες είναι οι υποχρεώσεις της εταιρίας που προέρχεται από συγχώνευση ή από 
απορρόφηση κλπ, όσον αφορά την τήρηση του βιβλίου αποθήκης (Εγκ. Υπ. Οικ. 
1055240/439/0015/πολ. 1131/9.5.95) 

Αν μια τουλάχιστον από τις επιχειρήσεις εκείνες που συγχωνεύονται ή 
απορροφούνται ή που εισφέρουν κλάδο ή τμήμα τους σε Α.Ε. είχαν υποχρέωση να τηρούν 
βιβλίο αποθήκης, τότε και η νέα εταιρία που προκύπτει από τη συγχώνευση ή από την 
απορρόφηση άλλης επιχείρησης ή από τον κλάδο ή τμήμα, υποχρεούται και αυτή στην 
τήρηση βιβλίου αποθήκης από την ημέρα που συντάσσονται οι ισολογισμοί των 
επιχειρήσεων με σκοπό τη συγχώνευση κλπ., δηλαδή από την έναρξη της πρώτης 
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διαχειριστικής περιόδου της νέας εταιρίας. Όταν μια από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 
ή απορροφούνται κλπ. είχε υπερβεί μία φορά το όριο τήρησης βιβλίου αποθήκης, τότε και η 
νέα εταιρία που προέρχεται από αυτές θεωρείται ότι έχει ξεπεράσει και αυτή μία φορά το 
όριο αποθήκης και θα υποχρεωθεί στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, αφού υπερβεί στο μέλλον 
ακόμα μια φορά το όριο τήρησης αποθήκης και στη συνέχεια από τη νέα διαχειριστική 
περίοδο που ακολουθεί τη δεύτερη υπέρβαση του ορίου θα τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο 
αποθήκης. Αν η πρώτη διαχειριστική περίοδος της νέας εταιρίας είναι μικρότερη ή 
μεγαλύτερη από 12 μήνες, τότε γίνεται αναγωγή των ακαθάριστων εσόδων της περιόδου 
αυτής σε ετήσια ακαθάριστα έσοδα. Επίσης, αν η τελευταία διαχειριστική περίοδος των 
επιχειρήσεων που συγχωνεύονται ή απορροφούνται κλπ. (παλιές επιχειρήσεις) δεν είναι 
δωδεκάμηνη, τότε λαμβάνεται υπόψη η επιχείρηση με τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα τα 
οποία ανάγονται σε ετήσια. 

 
Παράδειγμα προσδιορισμού της υποχρέωσης για τήρηση βιβλίου αποθήκης της εταιρίας 

που προέρχεται από συγχώνευση 
 
Μία Ο.Ε. και μία Ε.Π.Ε., που ασχολούνται με το χονδρεμπόριο, μετατρέπονται σε 

Α.Ε. με ημερομηνία 31.10.2002. Στην προηγούμενη χρήση 2001, η Ο.Ε. είχε 
πραγματοποιήσει ακαθάριστα έσοδα 2.100.000 ευρώ και η Ε.Π.Ε. 400.000 ευρώ (το όριο 
αποθήκης για τη χρήση αυτή είναι 2.000.000 ευρώ). Από 1.1 - 31.10.02 τα ακαθάριστα έσοδα 
της Ο.Ε. είναι 530.000 ευρώ και της Ε.Π.Ε. 1.800.000 ευρώ (όριο αποθήκης και για τη χρήση 
2002 είναι 2.000.000 ευρώ). Η μετατροπή ολοκληρώθηκε στις 28.2.2003 και η Α.Ε. κλείνει 
τον πρώτο της ισολογισμό με ημερομηνία 31.12.2003. 
 
Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, να προσδιοριστούν οι υποχρεώσεις της Α.Ε. για 
το βιβλίο αποθήκης. 
 
Λύση 

Στην προηγούμενη χρήση 2001 η Ο.Ε. είχε ακαθάριστα έσοδα 2.100.000 ευρώ (όριο 
2.000.000 ευρώ), δηλαδή είχε υπερβεί το όριο για την τήρηση αποθήκης. Κατά συνέπεια και 
η Α.Ε. θεωρείται ότι υπερέβει το όριο αποθήκης μια φορά. 

Για το χρονικό διάστημα από 1.1.02 - 31.10.02 η Ε.Π.Ε. έχει (σε σύγκριση με την 
Ο.Ε.) τα περισσότερα ακαθάριστα έσοδα που είναι 1.800.000 ευρώ. Στο διάστημα αυτό οι 
μήνες είναι 10 και η αναγωγή σε ετήσια έσοδα γίνεται ως εξής: 

1.800.000 χ 12 μήνες /10 μήνες = 2.160.000 ευρώ (υπέρβαση του ορίου αποθήκης που 
είναι 2.000.000 ευρώ). Αυτό σημαίνει ότι και η Α.Ε. ξεπέρασε για δεύτερη φορά το όριο 
αποθήκης. Κατά συνέπεια, η Α.Ε. είναι υποχρεωμένη από 1.11.02 και μετά να τηρεί βιβλίο 
αποθήκης. Επειδή όμως η συγχώνευση ολοκληρώθηκε στις 28.2.03, γι’ αυτό θα πρέπει η Ο.Ε. 
και η Ε.Π.Ε. να τηρούν βιβλίο αποθήκης από 1.11.02 - 28.2.03 για λογαριασμό φυσικά της 
Α.Ε. και από 1.3.03 που ολοκληρώθηκε η συγχώνευση και μετά, το βιβλίο αποθήκης θα 
τηρείται κανονικά από την ίδια την Α.Ε. 

 
ΣΗΜ.: α) Όταν η επιχείρηση που συγχωνεύεται ή απορροφάται κλπ. είχε το ίδιο 

αντικείμενο εργασιών με τη νέα εταιρία που προέρχεται από το σχηματισμό και είχε λάβει 
απόφαση της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων που ρύθμιζε θέματα βιβλίου αποθήκης και 
βιβλίου παραγωγής - κοστολογίου, τότε οι ρυθμίσεις της απόφασης αυτής για το χρόνο που 
ορίζεται από αυτήν, μεταφέρονται και έχουν εφαρμογή και για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις 
της νέας εταιρίας (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/ 9.5.95). 

β) Σε περίπτωση που η απόφαση για τη συγχώνευση γίνει μετά από τις 31.7 ή τις 31.1 
(που είναι σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Β.Σ. οι τελευταίες προθεσμίες στα αντίστοιχα 
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εξάμηνα για την υποβολή αιτήσεων ρύθμισης θεμάτων βιβλίου αποθήκης και βιβλίου 
παραγωγής - κοστολογίου), τότε μπορεί να υποβάλλει η εταιρία που προέρχεται από τη 
συγχώνευση τη σχετική αίτηση μέχρι και την επομένη της ημερομηνίας των ισολογισμών 
συγχώνευσης (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95). 

γ) Όταν η επιχείρηση που μετατρέπεται ή που συγχωνεύεται ή που απορροφάται είχε 
το ίδιο αντικείμενο εργασιών με τη νέα εταιρία που προέρχεται από το σχηματισμό αυτό, τότε 
σε περίπτωση που η επιχείρηση η οποία μετατράπηκε ή συγχωνεύτηκε κλπ. είχε λάβει 
απόφαση από την Επιτροπή Λογιστικών Βιβλίων για θέματα βιβλίου αποθήκης και 
παραγωγής - κοστολογίου ή για έκδοση θεωρημένων αποδείξεων ποσοτικής παραλαβής κλπ., 
τότε η απόφαση αυτή, για το χρόνο που ορίζεται από αυτήν, μεταφέρεται και έχει εφαρμογή 
για τις αντίστοιχες υποχρεώσεις της νέας εταιρίας που προέρχεται από το μετασχηματισμό 
αυτό (Εγκ. Υπ. Οικ. πολ. 1131/9.5.95,1075329/ 27.8.99). 
 
Μέχρι πότε μπορούν να εκδίδουν στοιχεία (τιμολόγια κλπ.) με το παλιό τους Α.Φ.Μ. οι 
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται και για ποια τιμολόγια υποβάλλουν συγκεντρωτικές 
καταστάσεις (Υπ. Οικ. 1055240/439/0015/πολ. 1131/9.5.95) 

Από την ημερομηνία που οι επιχειρήσεις συντάσσουν τους ισολογισμούς τους με 
σκοπό τη συγχώνευση και μέχρι την ημέρα που η νέα εταιρία αποκτά τη νομική της 
προσωπικότητα, τα στοιχεία (τιμολόγια κλπ.) εκδίδονται όλα στο όνομα της κάθε μιας από τις 
παλιές επιχειρήσεις που πραγματοποιούν τις συναλλαγές και καταχωρούνται φυσικά 
κανονικά στα βιβλία τους. Στη συνέχεια, μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης, 
μεταφέρονται με συγκεντρωτικές εγγραφές οι καταχωρήσεις αυτές στα βιβλία της νέας 
εταιρίας. Από την ημέρα που η νέα εταιρία αποκτά νομική προσωπικότητα και μέχρι 30 
μέρες το αργότερο, μπορεί ακόμα να εκδίδονται τα στοιχεία με το όνομα και το Α.Φ.Μ. των 
παλιών επιχειρήσεων, αλλά τα στοιχεία αυτά όμως θα πρέπει να καταχωρούνται απευθείας 
στα βιβλία της νέας εταιρίας (και όχι στις παλιές επιχειρήσεις). 

Στη συνέχεια, όσα στοιχεία εκδόθηκαν με Α.Φ.Μ. των παλιών επιχειρήσεων (άσχετα 
σε ποια λογιστικά βιβλία καταχωρήθηκαν) θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές 
καταστάσεις της αντίστοιχης παλιάς επιχείρησης και όσα εκδόθηκαν με το Α.Φ.Μ. της νέας 
εταιρίας θα συμπεριληφθούν στις συγκεντρωτικές καταστάσεις της νέας εταιρίας. 
 
Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. που αφορούν τόσο τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται όσο 
και την εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή (Εγκ. 1055240/πολ. 
1131/9.5.95) 

Η ημερομηνία με την οποία συντάσσονται οι ισολογισμοί για τη συγχώνευση 
θεωρείται και ως ημερομηνία παύσης των εργασιών για τις παλιές επιχειρήσεις καθώς και ως 
ημερομηνία έναρξης της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για τη νέα εταιρία που προέρχεται 
από τη συγχώνευση. Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός αυτό, οι επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται καθώς και η νέα εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή έχουν τις 
εξής υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. 
 
Α) Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. που αφορούν τις παλιές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 

 
α) Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται σε νέα εταιρία υποχρεούνται να 

συμπληρώσουν η κάθε μία χωριστά την τελευταία τους περιοδική δήλωση και να την 
υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. μέσα σε 20 μέρες μετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας 
σύνταξης των ισολογισμών της συγχώνευσης, απορρόφησης κλπ. 

β) Μέσα σε 130 μέρες μετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας σύνταξης των 
ισολογισμών της συγχώνευσης συντάσσονται από τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται οι 
αντίστοιχες εκκαθαριστικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 
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γ) Από την ημέρα σύνταξης των ισολογισμών συγχώνευσης (απορρόφησης κλπ.) και 
μέχρι την ημέρα που ολοκληρώνεται η διαδικασία της συγχώνευσης, οι επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται συμπληρώνουν κανονικά, η κάθε μία από αυτές, τις μηνιαίες περιοδικές 
δηλώσεις και τις υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. Για το μήνα όμως εκείνο, μέσα στον οποίο η νέα 
εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση παίρνει Α.Φ.Μ., οι παλιές επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται δεν συμπληρώνουν ούτε και υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση, διότι 
την υποχρέωση αυτή την έχει πλέον η καινούργια εταιρία. 

δ) Για τις περιοδικές δηλώσεις που συμπληρώνουν οι παλιές επιχειρήσεις και οι 
οποίες δηλώσεις αφορούν το χρονικό διάστημα από τη σύνταξη των ισολογισμών της 
συγχώνευσης και μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της συγχώνευσης, οι παλιές αυτές 
επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., διότι το χρονικό αυτό 
διάστημα συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη εκκαθαριστική δήλωση που υποβάλλεται στη 
Δ.Ο.Υ. από την καινούργια εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή. 
 
Β) Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. που αφορούν την καινούργια εταιρία που προέρχεται από 
τη συγχώνευση 

 
α) Για τη νέα εταιρία που προέρχεται από τη συγχώνευση, ως πρώτη περιοδική 

δήλωση του Φ.Π.Α. την οποία συμπληρώνει, θεωρείται αυτή που αναφέρεται στο μήνα 
εκείνο μέσα στον οποίο πήρε Α.Φ.Μ. Π.χ. αν η εταιρία που προέρχεται από συγχώνευση 
πάρει Α.Φ.Μ. στις 18.9.04, τότε για το μήνα Σεπτέμβριο συμπληρώνει την πρώτη περιοδική 
δήλωση του Φ.Π.Α. και κατά συνέπεια την υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. μέχρι τις 20.10.04. 

β) Το χρονικό διάστημα που περιλαμβάνεται από την ημέρα σύνταξης των 
ισολογισμών συγχώνευσης των παλαιών επιχειρήσεων μέχρι και την ημέρα σύνταξης του 
πρώτου ισολογισμού της καινούργιας εταιρίας που προήλθε από τη συγχώνευση, θεωρείται 
ολόκληρο το χρονικό αυτό διάστημα ως τμήμα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου για την 
καινούργια εταιρία. Μετά από τη λήξη της πρώτης αυτής διαχειριστικής περιόδου, η 
καινούργια εταιρία, που προέρχεται από τη συγχώνευση, υποβάλλει για την πρώτη 
διαχειριστική περίοδο μία και μόνο εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. και σε χρονικό 
διάστημα μέσα σε 130 μέρες. Δηλαδή, στην εκκαθαριστική αυτή δήλωση 
συμπεριλαμβάνονται και όλες οι πράξεις που πραγματοποίησαν οι συγχωνευόμενες παλιές 
επιχειρήσεις για λογαριασμό της προερχόμενης από τη συγχώνευση καινούργιας εταιρίας στο 
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ του χρόνου σύνταξης των ισολογισμών της 
συγχώνευσης και του χρόνου ολοκλήρωσης της συγχώνευσης. 

 
Όταν συμπληρώνεται η παραπάνω εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. τότε, για το 

χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημέρα σύνταξης των ισολογισμών συγχώνευσης 
και μέχρι την ημέρα που ολοκληρώνεται η συγχώνευση, γίνονται οι εξής ενέργειες, 

 
1) Όπως αναφέρεται και πιο πάνω, οι παλιές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται 

συμπληρώνουν η κάθε μία χωριστά, για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί 
μεταξύ της ημέρας σύνταξης των ισολογισμών συγχώνευσης και της ημέρας ολοκλήρωσης 
της συγχώνευσης, μηνιαίες περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. τις οποίες και υποβάλλουν στην 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. τους. Οι περιοδικές αυτές δηλώσεις περιέχονται στη νέα εταιρία που 
προέρχεται από τη συγχώνευση και συνυποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. μαζί με την εκκαθαριστική 
δήλωση του Φ.Π.Α. της νέας εταιρίας. 

Με άλλα λόγια, ο λογιστής της νέας εταιρίας που προέρχεται από τη συγχώνευση, 
συμπληρώνει περιοδικές δηλώσεις για ολόκληρη την πρώτη διαχειριστική περίοδο, δηλαδή 
και για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από το χρόνο σύνταξης των ισολογισμών 
συγχώνευσης μέχρι και το χρόνο που ολοκληρώνεται η συγχώνευση. Για το διάστημα που οι 
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περιοδικές δηλώσεις υποβάλλονταν από τις παλιές επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, ο 
λογιστής της νέας εταιρίας συμπληρώνει καινούργιες περιοδικές δηλώσεις 
συμπεριλαμβάνοντας τα ποσά από τις αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις όλων των παλιών 
επιχειρήσεων. Στη συνέχεια, φωτοτυπίες από τις περιοδικές αυτές δηλώσεις καθώς και από 
τις αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις των παλιών επιχειρήσεων συνυποβάλλονται στη Δ.Ο.Υ. 
μαζί με την. πρώτη εκκαθαριστική δήλωση της καινούργιας εταιρίας που συνήθως είναι 
υπερδωδεκάμηνη. 

2) Η διαδικασία υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων (listing) από επιχειρήσεις που 
συγχωνεύονται, περιγράφεται αναλυτικά στη σελίδα 94 του βιβλίου αυτού. 

3) Μαζί με την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. συνυποβάλλεται και μία 
κατάσταση επιχειρήσεων που μετασχηματίστηκαν σε δύο αντίτυπα. Η κατάσταση αυτή φέρει 
την εξής γραμμογράφηση και δίνεται δωρεάν από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΙΑΣ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ ΜΙΑΣ Ο.Ε. ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΙΑΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΟ Ν. 2166/93 
 

Η εταιρία "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. λειτουργεί πάνω από 10 έτη και ασχολείται 
με την παραγωγή υφασμάτων. Επίσης η εταιρία "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε., που τηρεί βιβλία 
γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ. ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με την εμπορία υφασμάτων. Οι 
εταίροι των επιχειρήσεων αυτών αποφάσισαν να συγχωνευτούν στις 10.5.2002 και να 
σχηματίσουν από κοινού μια νέα εταιρία που να έχει τη μορφή της Α.Ε. Την απόφαση αυτή, 
οι εταίροι της Ε.Π.Ε. την έχουν καταχωρήσει και στο θεωρημένο βιβλίο "Πρακτικών Γενικών 
Συνελεύσεων". 

Το μετοχικό κεφάλαιο της Α.Ε., όπως αποφασίστηκε από όλους τους εταίρους, θα 
πρέπει να είναι 1.000.000 ευρώ, κατανεμόμενο κατά 25% στον καθένα και διαιρούμενο σε 
10.000 κοινές ανώνυμες μετοχές, ως εξής: 

 
Κατανομή του μετοχικού κεφαλαίου στους μετόχους 
 

ΜΕΤΟΧΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΕ 
ΜΕΤΟΧΗΣ 

ΜΕΡΙΔΕΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ 

Β. Ανθέου (εταίρ. Ε.Π.Ε. 2.500 100 250.000 
Γ. Νίκας (εταίρ. Ε.Π.Ε.) 2.500 100 250.000 
Κ. Δέλιος (εταίρ. Ο.Ε.) 2.500 100 250.000 
Λ. Ζήκας (εταίρ. Ο.Ε.) 2.500 100 250.000 

Σύνολα 10.000  1.000.000 
 
Η Α.Ε. θα φέρει την επωνυμία "ΑΣΤΗΡ" Α.Ε. 
 
Ζητείται: Να γίνουν όλες οι λογιστικές ενέργειες που απαιτούνται στις εταιρίες Ε.Π.Ε. και 
Ο.Ε. που συγχωνεύονται καθώς και στην Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση αυτή. 
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Λύση 
 

Ι. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΗ Ε.Π.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/93 

 
ΓΕΓΟΝΟΣ 

Αποφασίστηκε από τους εταίρους της Ε.Π.Ε. με απόφαση που καταχωρήθηκε στο 
βιβλίο "Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων", ότι η εταιρία τους με ημερομηνία 10.5.02 
συγχωνεύεται με την Ο.Ε. για να σχηματίσουν από κοινού μία Α.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Συντάσσεται απογραφή, ισολογισμός, γενική εκμετάλλευση κλπ. με ημερομηνία 
10.5.02, όπως ακριβώς θα συντάσσονταν με 31.12.2002. Οι διεργασίες σύνταξης της 
παραπάνω απογραφής, του ισολογισμού κλπ., ολοκληρώθηκαν στις 4.6.2002, οπότε και 
καταχωρούνται την ημέρα αυτή στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αλλά με ημερομηνία 
όμως καταχώρησης 10.5.02. Συγχρόνως η Ε.Π.Ε. υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. για έλεγχο 
(διότι επιθυμεί π.χ. τον έλεγχο από τη Δ.Ο.Υ. και όχι από Ορκωτό Ελεγκτή κλπ.). Συνήθως 
υποβάλλεται κοινή δήλωση από όλες μαζί τις επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. 
 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 10.5.2002 ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Β. Ανθέου & Σία" 

Ε.Π.Ε. 
 

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                        Μερικά      Αναλυτική   Συγκεντρωτική 
                                                                                     ποσά            στήλη               στήλη 
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
     ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                                200.000 
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων                                            226.000 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                226.000 
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις 
κτιρίων - τεχνικών έργων                                                                 -26.000 
11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια  
                     - εγκαταστάσεις κτιρίων                         26.000 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
α) Αποθέματα
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ                                                               20.000 
21.00 Αποθέματα                                                                               20.000 
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                          20.000 

(Ύφασμα Β μέτρα 5.000 χ 4 ευρώ = 20.000) 
β) Διαθέσιμο
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                               325.000 
38.00 Ταμείο                                                                                      325.000 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                               325.000 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                      545.000
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                         400.000 
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο                                                                  400.000  
40.06.00.000 Β. Ανθέου                                              200.000 
40.06.00.001 Γ. Νίκας                                                 200.000 
41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ-ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ                                            120.000 
41.02 Τακτικό αποθεματικό                                                                20.000  
41.02.00.000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης          20.000 
41.05 Έκτακτα αποθεματικά                                                                58.000 
41.05.00.000 Έκτακτο αποθεματικό επιχείρ.                 58.000 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά                                                        42.000 
41.08.00.000 Αφορολόγητο αποθεματικό 
Ν. 2601/98                                                                      42.000 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                                                                                    375 
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                375  
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2002                    375 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                                                                                    15.000 
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού                                                          15.000 
50.00.00.000 Ζ. Λυκούργος                                            15.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ                                                                9.625 
54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων                                              9.625 
54.08.00.000 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου 
                      εισοδήματος                                                9.625 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                                             545.000
 
 
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ 10.5.2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «Β. ΑΝΘΕΟΥ & 

ΣΙΑ» Ε.Π.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                      Αξία        Αποσβέσεις      Αναπόσβεστη       
                                                                               κτήσης                                      αξία 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
11 Κτίρια και τεχνικά έργα                                      226.000       26.000            200.000
Σύνολο πάγιου ενεργητικού                                     226.000       26.000            200.000
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
α) Αποθέματα 
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή                                                                          20.000 
β) Διαθέσιμο
38.00 Ταμείο                                                                                                        325.000
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                                                                 345.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                 545.000
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
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Κεφάλαιο
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο                                                                                     400.000 
Αποθεματικά κεφάλαια
41.02 Τακτικό αποθεματικό                                  20.000 
41.05 Έκτακτα αποθεματικά                                 58.000 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά                        42.000                                    120.000 
Αποτελέσματα εις νέο
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                                 375
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                                     520.375
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
50 Προμηθευτές                                                                                                    15.000 
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                                                        9.625
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                                            24.625
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                  545.000
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

"Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. ΜΕ 10.5.2002 
ΧΡΕΩΣΗ
α) Αγορές χρήσης 
21 Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή                            220.000 
 
β) Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσης                    -20.000 
Αγορές και διαφορά (+-) αποθεμάτων                   200.000                    200.000 
 
Οργανικά έξοδα
 
62  Παροχές τρίτων                                                                                   60.000 
63 Φόροι - Τέλη                                                                                        30.000  
Συνολικό κόστος εσόδων                                                                       290.000  
Κέρδη εκμετάλλευσης                                                                              80.000  
Σύνολο                                                                                                     370.000
 
ΠΙΣΤΩΣΗ
 
Πωλήσεις 
71 Προϊόντων έτοιμων και ημιτελών                                                     370.000
Σύνολο εσόδων                                                                                       370.000
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

"Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. ΜΕ 10.5.2002 
 
Κύκλος εργασιών                                                                                   370.000 
Μείον: Κόστος πωλήσεων                                                                   -280.000 
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης                                        90.000 
Μείον: Έξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                  -10.000
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης                                         80.000 
Μείον: Έκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                       -5.000
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ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (κέρδη) ΧΡΗΣΗΣ                              75.000 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" 

Ε.Π.Ε. ΜΕ 10.5.2002 
 
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) χρήσης                                                    75.000 
Μείον: Φόρος εισοδήματος                                                                       -9.625
Κέρδη προς διάθεση                                                                                  65.375
 
Η διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
 
Τακτικό αποθεματικό                                                                                  3.000 
Έκτακτο αποθεματικό                                                                                20.000 
Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98                                                     42.000 
Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                                                375
Σύνολο                                                                                                        65.375
 
25/6/2002 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. ο σχετικός έλεγχος και ένα αντίγραφο της έκθεσης 
κοινοποιείται και στην Ε.Π.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Παραδίδεται το αντίγραφο της έκθεσης στο συμβολαιογράφο για σύνταξη του 
καταστατικού της Α.Ε. Ο συμβολαιογράφος περιμένει και το αντίγραφο της έκθεσης από την 
άλλη εταιρία δηλαδή την Ο.Ε. που συγχωνεύεται με την Ε.Π.Ε., καθώς επίσης και το 
θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ. αντίγραφο της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτου (χωρίς 
φυσικά να υπολογίζεται φόρος μεταβίβασης, Ν. 2166/93) και τα τυχόν λοιπά στοιχεία που 
απαιτούνται από το συμβολαιογράφο και ύστερα προβαίνει στη σύνταξη του καταστατικού 
της Α.Ε. 

 
15/7/02 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Ο συμβολαιογράφος συνέταξε πριν λίγες μέρες το καταστατικό της Α.Ε. που 
καταχωρήθηκε στα βιβλία του Υπουργείου Εμπορίου και πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. στις 4.7.02. 
Στη συνέχεια, με ημερομηνία 15.7.02 θεωρήθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. τα βιβλία και στοιχεία της 
Α.Ε. 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο λογιστής οφείλει να διενεργήσει στα βιβλία της Ε.Π.Ε.: α) τις εγγραφές που 
αφορούν τη συγχώνευση και β) τις εγγραφές μεταφοράς των κινήσεων από 11.5.02 - 4.7.02 
(ημέρα απόκτησης Μ.Α.Ε.) από τα βιβλία της Ε.Π.Ε. στα βιβλία της Α.Ε. Αναλυτικότερα:
 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ 

ΤΟ Ν. 2166/93 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 
 
Α) Εγγραφές για τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε.
 
α) Το εταιρικό κεφάλαιο της Ε.Π.Ε. είναι 400.000 ευρώ. Το 50% του εταιρικού αυτού 
κεφαλαίου ανήκει στον Β. Ανθέου και το άλλο 50% στο Δ. Νίκα. Για το κεφάλαιο αυτό 
γίνεται η εξής εγγραφή: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ18            ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
40.06.00.000 Β. Ανθέου                                                      200.000 
40.06.00.001 Γ. Νίκας                                                         200.000 
                                   33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
                                   33.07.00.000 Β. Ανθέου                                                   200.000 
                                   33.07.00.001 Γ. Νίκας                                                      200.000 
Εταιρικό κεφάλαιο που διατίθεται για 
τη συγχώνευση σε Α.Ε. 
 
β) Με το ποσό των μετοχών που αντιστοιχούν στους εταίρους της Ε.Π.Ε. και οι οποίες είναι 
συνολικά 500.000 ευρώ για Β. Ανθέου και Γ. Νίκα, γίνεται η παρακάτω εγγραφή για να 
απεικονιστούν οι μετοχές αυτές στα βιβλία της Ε.Π.Ε. 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
18.00.01.000 Μετοχές μη εισηγμένες στο 
χρηματιστήριο εσωτερικού                                                        500.000 
                        53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
                        53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                                  500.000 
Μετοχές 5.000 των 100 ευρώ από συγχώνευση 
της Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.               _____________________ 
 
γ) Στη συνέχεια, χρεώνονται για να εξισωθούν οι υπολογ/σμοί του λογ/ σμού 33.07 με το 
συνολικό ποσό 400.000 ευρώ που είναι το εταιρικό κεφάλαιο και πιστώνεται με το ίδιο ποσό 
ο λογ/σμός 18.00.01, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ             ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.07.00.000 Β. Ανθέου                                                        200.000 
33.07.00.001 Γ. Νίκας                                                           200.000 
      18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟ- 
           ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
      18.00.01.000 Μετοχές μη εισηγμένες 
                            στο χρηματιστήριο εσωτ.                                                          400.000 
Κάλυψη μετοχών από εταιρικό κεφάλαιο 
 
δ) Ο λογ/σμός 18.00.01.000 πιστώνεται με το υπόλοιπο ποσό που είναι 100.000 ευρώ για να 
εξισωθεί και χρεώνεται με το ίδιο ποσό ο λογ/σμός 53.98.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ             ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                     100.000 
         18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟ- 
              ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
         18.00.01.000 Μετοχές μη εισηγμένες στο 
                                χρηματιστήριο                                                                      100.000 

                                                 
18 Πλέον οι εταιρίες χρησιμοποιούν ένα ενιαίο ημερολόγιο για τις εγγραφές τους.     
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Μεταφορά υπολοίπου λογ. 18.00 στο λογ. 53.98 
 
ε) Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής με 10.5.02 της Ε.Π.Ε.  
πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται με το συνολικό ποσό τους ο λογ/σμός 
89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                        571.000 
        11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
        11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                                                      226.000 
        21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 
        21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                                                                20.000 
        38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
        38.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                                         325.000 
Μεταφορά του ενεργητικού της Ε.Π.Ε. στην από συγχώνευση Α.Ε. 
 
στ) Χρεώνονται οι υπόλοιποι λογ/σμοί (εκτός από το λογ. 40 "Κεφάλαιο") από τα ίδια 
κεφάλαιο που απεικονίζονται στην απογραφή της Ε.Π.Ε., οι υποχρεώσεις σε τρίτους και τα 
αποσβεσμένα πάγια στοιχεία που απεικονίζονται επίσης στην ίδια απογραφή καθώς και ο 
λογ/σμός 53.98.00.000 με το πιστωτικό του υπόλοιπο που είναι 400.000 ευρώ (500.000 - 
100.000 = 400.000 ευρώ) για να εξισωθούν και πιστώνεται με το συνολικό τους ποσό ο 
λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦ. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ  
41.02.00.000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης                        20.000  
41.05.00.000 Έκτακτο αποθεματικό επιχείρησης                        58.000  
41.08.00.000 Αφορολόγητο αποθεματικό 
                      Ν. 2601/98                                                             42.000 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2002                                  375 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
50.00.00.000 Ζ. Λυκούργος                                                        15.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 
54.08.00.000 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου εισ.                         9.625 
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια                                              26.000 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                          400.000 
                             89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                             89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                             571.000 
Μεταφορά αποθεματικών, υποχρεώσεων και  
αντιθέτων λογ/σμών στην από συγχώνευση Α.Ε.
 
Β) Εγγραφές για τις Λογιστικές κινήσεις (αγορές - πωλήσεις κλπ.) από 11.5.02 - 4.7.02 
στα βιβλία της Ε.Π.Ε.
 

Η εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ε. απόκτησε νομική προσωπικότητα (δηλαδή της χορηγήθηκε 
αριθμός Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου) στις 4.7.02, ενώ η Α.Ε. θεώρησε τα βιβλία και 
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στοιχεία της στις 15.7.02. Οι δραστηριότητες της Ε.Π.Ε. για το χρονικό διάστημα από 11.5.02 
(πρώτη μέρα μετά τη σύνταξη των ισολογισμών συγχώνευσης) μέχρι τις 4.7.02 (ημέρα 
χορήγησης αριθμού Μ.Α.Ε.), παρόλο που αφορούν την Α.Ε. καταχωρούνται στα βιβλία της 
Ε.Π.Ε., ενώ για τις δραστηριότητες του χρονικού διαστήματος από 5.7.02 - 15.7.02 παρόλο 
που εκδίδονται ακόμα τα στοιχεία στο όνομα της Ε.Π.Ε. καταχωρούνται αυτά απευθείας στα 
βιβλία της Α.Ε. (Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95). Στη συνέχεια, με βάση τις 
εγγραφές που έχουν γίνει στα βιβλία της Ε.Π.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 11.5.02 - 
30.6.02 συντάσσεται ένα γενικό ισοζύγιο και για τις εγγραφές που έγιναν στα βιβλία της 
Ε.Π.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 1.7.02 - 4.7.02 συντάσσεται ένα άλλο ισοζύγιο. Ο 
διαχωρισμός πρέπει να γίνει υποχρεωτικά, διότι οι λογιστικές κινήσεις από 1.7.02 - 4.7.02 
συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. που θα συντάξει η Α.Ε., ενώ 
οι κινήσεις από 11.5.02 - 30.6.02 συμπεριλαμβάνονται κανονικά στις αντίστοιχες μηνιαίες 
περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. που υποβάλλει η Ε.Π.Ε. στη Δ.Ο.Υ. αλλά για λογαριασμό 
όμως της Α.Ε. 

Τα ισοζύγια λοιπόν αυτά απεικονίζονται με τα υπόλοιπα τους αμέσως παρακάτω, ως 
εξής:  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ 

ΑΠΟ 11.5.02 - 30.6.02 
 
                                                                                                            ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                      ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ    ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
 
24 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                            65.000 
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά γραφείου                     5.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                   19.000 
                            71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
                             71.00.00.018 Πωλήσεις με 18%                                                89.000 
 
ΣΥΝΟΛΑ                                                                                         89.000            89.000 
 
ΣΗΜ.: Στο παραπάνω γενικό ισοζύγιο δεν συμπεριλαμβάνονται τα ποσά της απογραφής με 
10.5.02, συμπεριλαμβάνονται όμως οι εγγραφές μετατροπής που έχουν γίνει και οι οποίες 
φυσικά έχουν υπόλοιπα μηδενικά. 
 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ  
ΑΠΟ 1.7 - 4.7.02 

 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                              ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
                                                                                             ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ  ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
24 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                       5.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                              6.000 
                      71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
                      71.00.00.018 Πωλήσεις με 18%                                                  11.000 
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ΣΥΝΟΛΑ                                                                                  11.000              11.000 
 

Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ε.Π.Ε. και με ημερομηνία 4.7.02, γίνονται οι 
εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων της Ε.Π.Ε. και μεταφοράς των υπολοίπων της στα βιβλία 
της Α.Ε. 
 
Οι εγγραφές αυτές λοιπόν γίνονται ως εξής: 
 
Ι. Με βάση τα υπόλοιπα του γενικού ισοζυγίου γίνονται οι εξής εγγραφές:
 
α) Όσοι λογ/σμοί από το παραπάνω ισοζύγιο έχουν χρεωστικά υπόλοιπα πιστώνονται για να 
εξισωθούν και χρεώνεται με το άθροισμα τους ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                         89.000 
             24 Α' ΚΑΙ Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
             24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                                       65.000 
             64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
             64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά 
                                   γραφείου                                                                                5.000 
             38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
             38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                             19.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. λόγω συγχώνευσης 
 
β) Όσοι λογ/σμοί από το παραπάνω ισοζύγιο έχουν πιστωτικά υπόλοιπα χρεώνονται για να 
εξισωθούν και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
71.00.00.018 Πωλήσεις με 18%                                               89.000 
                            89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                            89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                            89.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. λόγω συγχώνευσης 
 
II. Με Βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου που συντάχθηκε για τις κινήσεις από 1.7 - 4.7.02  
γίνονται οι εξής εγγραφές:
 

Όσοι λογ/σμοί από το παραπάνω ισοζύγιο έχουν χρεωστικά υπόλοιπα πιστώνονται για 
να εξισωθούν με χρέωση του λογ. 89.01.00.000 και όσοι λογ/σμοί από το ίδιο ισοζύγιο έχουν 
πιστωτικά υπόλοιπα χρεώνονται για να εξισωθούν με πίστωση του λογ. 89.01.00.000, ως 
εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                         11.000 
                24 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
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                24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                                      5.000 
                38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
                38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                            6.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. λόγω συγχώνευσης 
 
----------------- 4.7.02--------------------- 
71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
71.00.00.018 Πωλήσεις με 18%                                               11.000 
                             89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                             89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                          11.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ε.Π.Ε. λόγω συγχώνευσης 
 
 
Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ε.Π.Ε. για τα κέρδη που προκύπτουν από 
τον ισολογισμό του μετασχηματισμού της 10.5.02 και ποιες οι υποχρεώσεις για το 

Φ.Π.Α. 
 
α) Υποχρεώσεις για τα κέρδη και το φόρο εισοδήματος

 
Η Ε.Π.Ε. συνέταξε ισολογισμό στις 10.5.02 με σκοπό τη συγχώνευση της σε Α.Ε. 

Από τη σύνταξη του ισολογισμού αυτού προέκυψαν κέρδη 75.000 ευρώ. Από τα κέρδη αυτά 
αφαιρέθηκε ένα μέρος για αφορολόγητα αποθεματικά του Ν. 2601/98 και το υπόλοιπο ποσό 
φορολογήθηκε με συντελεστή 35%. Έτσι, προέκυψε φόρος 9.625 ευρώ. Στη συνέχεια, η 
Ε.Π.Ε. πρέπει να υπολογίσει και προκαταβολή φόρου που είναι 55% πάνω στο φόρο για 
λόγους οικονομίας χώρου και λόγω έλλειψης ορισμένων ακόμα στοιχείων αποφεύχθηκε ο 
υπολογισμός της προκαταβολής φόρου. Για το φόρο λοιπόν αυτό και για την προκαταβολή 
φόρου, οφείλει η Ε.Π.Ε. να υποβάλλει δήλωση μέσα σε 4 μήνες και 10 μέρες στην αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. Δηλαδή, η Ε.Π.Ε. οφείλει να υποβάλλει δήλωση μέχρι τις 20.9. (άρθρο 107 παρ. 1 Ν. 
2238/94). 

Με βάση τη φορολογία που ισχύει σήμερα, οι εταίροι θα δηλώσουν τα εισοδήματα 
που αποκτούν από την Ε.Π.Ε. στην ατομική τους δήλωση που θα υποβάλλουν στη Δ.Ο.Υ. 
μέχρι τις 1.3.2003 (εκτός αν έχουν εισοδήματα και από άλλες κατηγορίες οπότε μπορούν να 
υποβάλλουν την ατομική τους δήλωση και αργότερα (π.χ. μέχρι 2.5.03 αν έχουν εισοδήματα 
και από μισθωτές υπηρεσίες κλπ.). 
 
β) Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α.

 
1.  Ο ισολογισμός με σκοπό τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε. συντάχθηκε με ημερομηνία 

10.5.02. Κατά συνέπεια, η Ε.Π.Ε. οφείλει να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. την τελευταία περιοδική 
δήλωση του Φ.Π.Α. μέσα σε 20 μέρες μετρούμενες μετά από την ημέρα του 
μετασχηματισμού της, δηλαδή μετρούμενες από 11.5.02 και μετά. Με άλλο λόγια, η Ε.Π.Ε. 
οφείλει να υποβάλλει την τελευταία περιοδική της δήλωση μέχρι και τις 4.6.02. 

2.  Η Ε.Π.Ε. οφείλει να υποβάλλει την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α. για τον 
ισολογισμό συγχώνευσης που συνέταξε με 10.5.02, μέσα σε 130 μέρες μετρούμενες από τις 
11.5.02 και μετά, δηλαδή μέχρι τις 17.9.02. 

3.  Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 4.7.02. Η Ε.Π.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να συμπληρώσει κανονικά για κάθε μήνα τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 
που αφορούν τους μήνες Μάιο (από 11.5 - 31.5.02) και Ιούνιο 2002, για λογαριασμό όμως 
της Α.Ε. Για το μήνα Ιούλιο 2002, η Ε.Π.Ε. δεν θα συμπληρώσει ούτε και θα υποβάλλει στη 
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Δ.Ο.Υ. περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α., διότι για ολόκληρο το μήνα Ιούλιο θα συμπληρωθεί 
μία ενιαία περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. από την Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση. 

 
Π. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΗΝ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΗ Ο.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/93 
 
10/5/02 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Αποφασίστηκε από τους εταίρους της εταιρίας "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. (είτε 
γραπτώς, είτε προφορικώς) να συγχωνευτεί η εταιρία τους αυτή με την Ε.Π.Ε. και να 
προκύψει από τη συγχώνευση αυτή μια καινούργια εταιρία με τη μορφή της Α.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο λογιστής είναι υποχρεωμένος με ημερομηνία 10/5/02 να συντάξει απογραφή, 
ισολογισμό και να προσδιορίσει τ' αποτελέσματα χρήσης μέχρι και την ημέρα αυτή. Οι 
διεργασίες αυτές για την παραπάνω σύνταξη της απογραφής κλπ. έστω ότι ολοκληρώθηκαν 
στις 2/6/02. Η απογραφή αυτή, ο ισολογισμός, η γενική εκμετάλλευση και τα αποτελέσματα 
χρήσης, όπως συντάχθηκαν, καταχωρούνται με ημερομηνία 10/5/02 στο βιβλίο απογραφών 
και ισολογισμών της Ο.Ε., όπως παρακάτω.  

Συγχρόνως, ο λογιστής υποβάλλει αίτηση στη Δ.Ο.Υ. (π.χ. στις 2/6/02) με συνημμένο 
τον ισολογισμό, για να γίνει η σχετική πιστοποίηση της λογιστικής κατάστασης της Ο.Ε. με 
ημερομηνία 10/5/02. (Ο λογιστής μπορούσε να υποβάλλει αίτηση και να ζητήσει έλεγχο από 
την Επιτροπή του άρθρου 9 ή από Ορκωτό Ελεγκτή και όχι από τη Δ,Ο.Υ.). 
ΣΗΜ.: Συνήθως η αίτηση για τη συγχώνευση υποβάλλεται από κοινού μαζί με όλες τις άλλες 
επιχειρήσεις που συγχωνεύονται. 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΜΕ 10/5/2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                         Μερικά       Αναλυτική    Συγκεντρωτική 
                                                                                      ποσά           στήλη                 στήλη 
ΠΑΓΙΟ
 
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                                      400.000 
11.00 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτιρίων                                           450.000 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                               450.000 
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - Εγκαταστάσεις 
κτιρίων - τεχνικών έργων                                                                -50.000 
11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια - έγκατα-             50.000 
στάσεις κτιρίων 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
α) Αποθέματα
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                                 40.000 
20.00 Αποθέματα                                                                              40.000 
20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                       40.000 
(Ύφασμα Α μέτρα 4.000 χ 10 ευρώ = 40.000) 
 
β) Απαιτήσεις
30 ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                                                            20.000 
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30.00 Πελάτες εσωτερικού                                                              20.000 
30.00.00.000 Γ. Γαρίδας                                             20.000 
 
γ) Διαθέσιμο 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                                  130.000 
38.00 Ταμείο                                                                                    130.000  
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                           130.000 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                       590.000
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                         600.000 
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο                                                                600.000 
40.06.00.000 Κ. Δέλιος                                        300.000 
40.06.00.001 Λ. Ζήκας                                         300.000 
 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                                                                               -35.000 
42.01  Υπόλοιπο ζημιών χρήσης                                                      -20.000  
42.01.00.000 Υπόλοιπο ζημιών 2002  
                      φορολογικά αναγνωρίσιμες             -20.000 
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων                                  -15.000 
42.02.00.000 Υπόλ. ζημιών 2001 φορολ. αναγν.   -10.000 
42.02.00.001 Υπόλ. ζημιών 2001 φορολ.  
                      μη αναγν.                                            -5.000 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                                25.000               25.000              25.000 
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού  
50.00.00.000 Α. Αστεριού 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                                           590.000
 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ 10.5.2002 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                            Αξία       Αποσβέσεις    Αναπόσβεστη 
                                                                                     κτήσης                                στη αξία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
11 Κτίρια και τεχνικά έργα                                        450.000          50.000             400.000
Σύνολο πάγιου ενεργητικού                                       450.000          50.000             400.000
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
α) Αποθέματα 
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20 Εμπορεύματα                                                                                                         40.000 
 
β) Απαιτήσεις
30 Πελάτες                                                                                                                  20.000 
 
γ) Διαθέσιμο 
38.00 Ταμείο                                                                                                             130.000 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                                                                      190.000 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                      590.000
 
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
Κεφάλαιο
40.06 Εταιρικό κεφάλαιο                                                                                       600.000 
 
Αποτελέσματα εις νέο
42.01  Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο                   -20.000 
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμ. χρήσεων           -15.000                                 -35.000 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων                                                                                        565.000
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
50 Προμηθευτές                                                                                                      25.000
Σύνολο υποχρεώσεων                                                                                             25.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                  590.000
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

"Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. ΜΕ 10.5.2002 
 
ΧΡΕΩΣΗ 
 
α) Αποθέματα έναρξης 
20 Εμπορεύματα                                                         60.000 
 
β) Αγοράς χρήσης 
20 Εμπορεύματα                                                        100.000 
 
γ) Μείον: Αποθέματα τέλους χρήσης                      -40.000
Αγορές και διαφορά (+-) αποθεμάτων                       120.000                  120.000 
 
Οργανικά έξοδα 
 
61 Αμοιβές και έξοδα τρίτων                                                                      30.000 
63 Φόροι - Τέλη                                                                                          10.000
Συνολικό κόστος εσόδων                                                                         160.000 
Κέρδη εκμετάλλευσης                                                                                40.000
Σύνολο                                                                                                       200.000 

 67



 
 
 
ΠΙΣΤΩΣΗ 
 
Πωλήσεις 
70 Εμπορευμάτων                                                                                     200.000
Σύνολο εσόδων                                                                                         200.000 
 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

"Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. ΜΕ 10.5.2002 
 
Κύκλος εργασιών (πωλήσεις)                                                                200.000 
Μείον: Κόστος πωλήσεων                                                                   -155.000
Μικτά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης                                        45.000 
Μείον: Εξοδα διοικητικής λειτουργίας                                                    -5.000
Ολικά αποτελέσματα (κέρδη) εκμετάλλευσης                                        40.000 
Μείον: Εκτακτα και ανόργανα έξοδα                                                    -60.000
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ζημίες) ΧΡΗΣΗΣ                              -20.000
 
27/6/2002 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Διενεργήθηκε από τη Δ.Ο.Υ. ο σχετικός έλεγχος και ένα αντίγραφο από την έκθεση 
αυτή γνωστοποιείται και στην εταιρία. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Παραδίδεται το αντίγραφο αυτό της έκθεσης στο συμβολαιογράφο. Στη συνέχεια, ο 
συμβολαιογράφος με τα αντίγραφα των εκθέσεων της Ο.Ε. και της Ε.Π.Ε. προβαίνει στη 
σύνταξη του καταστατικού της Α.Ε. 
 
15/7/02 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Ο συμβολαιογράφος συνέταξε πριν λίγες μέρες το καταστατικό της Α.Ε. που 
καταχωρήθηκε στα βιβλία του Υπουργείου Εμπορίου και πήρε αριθμό Μ.Α.Ε. στις 4/7/02. 
Στη συνέχεια, με ημερομηνία 15/7/02 θεωρήθηκαν από τη Δ.Ο.Υ. τα βιβλία και στοιχεία της 
Α.Ε. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

Ο λογιστής οφείλει να διενεργήσει στα βιβλία της Ο.Ε.: α) τις εγγραφές που αφορούν 
την συγχώνευση και β) τις εγγραφές μεταφοράς των κινήσεων από 11/5/02 – 4/7/02 από τα 
βιβλία της Ο.Ε. στα βιβλία της Α.Ε. Αναλυτικότερα: 

 
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. (Ν. 2166/93) 

 
Α) Εγγραφές για τη συγχώνευση της Ο.Ε.
 
α) Το εταιρικό κεφάλαιο της Ο.Ε. είναι 600.000 ευρώ. Από το κεφάλαιο αυτό το 50% ανήκει 
στον Κ. Δέλιο και το άλλο 50% στον Λ. Ζήκα. Για το κεφάλαιο αυτό γίνεται η εξής εγγραφή: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ           ΧΡΕΩΣΗ             ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
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40.06.00.000 Κ. Δέλιος                                                    300.000 
40.06.00.001 Λ. Ζήκας                                                     300.000 
                      33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
                      33.07.00.000 Κ. Δέλιος                                                            300.000 
                      33.07.00.001 Λ. Ζήκας                                                             300.000 
Εταιρικό κεφάλαιο που διατίθεται για 
τη συγχώνευση σε Α.Ε. 
 
β) Βλέπουμε ότι οι εταίροι της Ο.Ε. παίρνουν από την Α.Ε. για τη συγχώνευση της εταιρίας 
τους, 5.000 μετοχές συνολικής ονομαστικής αξίας 500.000 ευρώ. Για το ποσό αυτό, στο 
ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ο.Ε. γίνεται η παρακάτω εγγραφή: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ             ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡ. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
18.00.01.000 Μετοχές μη εισηγμένες στο χρημ.                 500.000 
                     53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
                     53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                               500.000 
5.000 μετοχές των 100 ευρώ ονομαστικής αξίας  
λόγω συγχώνευσης της Ο.Ε. σε Α.Ε. 
 
γ) Στη συνέχεια, χρεώνονται οι λογ/σμοί 33.07.00.000 και 33.07.00.001 με το ποσό 300.000 
ευρώ ο καθένας (που είναι το εταιρικό τους κεφάλαιο) για να εξισωθούν και πιστώνεται με το 
συνολικό ποσό που είναι 600.000 ευρώ ο λογ/σμός 18.00.01.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ              ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.07.00.000 Κ. Δέλιος                                                      300.000 
33.07.00.001 Λ. Ζήκας                                                       300.000 
           18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟ- 
                ΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
           18.00.01.000 Μετοχές μη εισαγμένες στο 
                                  χρηματιστήριο                                                                   600.000 
Κάλυψη μετοχών από εταιρικό κεφάλαιο
 
δ) Μετά από τις παραπάνω εγγραφές ο λογ. 18.00.01.000 εμφανίζεται χρεωμένος με 500.000 
ευρώ και πιστωμένος με 600.000 ευρώ. Στη συνέχεια, ο λογ. 18.00.01.000 χρεώνεται με τη 
διαφορά που είναι 100.000 ευρώ για να εξισωθεί και πιστώνεται με το ίδιο ποσό ο λογ/σμός 
53.98.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
18 ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ & ΛΟΙΠΕΣ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  
18.00.01.000 Μετοχές μη εισαγμένες στο 
                       χρηματιστήριο                                                    100.000 
                  53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
                  53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                                      100.000 
Μεταφορά υπολοίπου λογ. 18.00 στο λογ. 53.98 
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ε) Τα ποσά που απεικονίζονται στο ενεργητικό της απογραφής με 10.5.02 καθώς και οι ζημίες 
της Ο.Ε. πιστώνονται για να εξισωθούν και χρεώνεται με το συνολικό τους ποσό ο λογ/σμός 
89.01.00.000, ως εξής: 
 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                 ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                        675.000 
          11 ΚΤΙΡΙΑ- ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
          11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                                                    450.000 
          20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
           20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                                                                40.000 
           30 ΠΕΛΑΤΕΣ 
           30.00.00.000 Γ. Γαρίδας                                                                                    20.000 
           38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
           38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                                    130.000 
           42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
           42.01.00.000 Υπόλοιπο ζημιών 2002 φορολ. αναγν.                                         20.000 
           42.02.00.000 Υπόλοιπο ζημιών 2001 φορολ. αναγν.                                         15.000 
           42.02.00.001 Υπόλ. ζημιών 2001 φορολ. μη αναγν.                                            5.000 
Μεταφορά ενεργητικού και ζημιών στην από συγχώνευση Α.Ε.
 
στ) Οι υποχρεώσεις σε τρίτους και τα αποσβεσμένα πάγια στοιχεία που απεικονίζονται στην 
απογραφή, καθώς και ο λογ/σμός 53.98.00.000 με το πιστωτικό του υπόλοιπο που είναι 
600.000 ευρώ (500.000 + 100.000 = 600.000 ευρώ) χρεώνονται για να εξισωθούν και 
πιστώνεται με το συνολικό τους ποσό ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                   ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
50.00.00.000 Α. Αστερίου                                                            25.000 
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ  
11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια – εγκαταστάσεις  
                      κτιρίων                                                                    50.000 
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ  
53.98.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                           600.000 
                   89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                   89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                                       675.000 
Μεταφορά υποχρεώσεων και αντιθ. λογ/σμών στην από συγχώνευση Α.Ε.
 
 
Β) Εγγραφές για τις λογιστικές κινήσεις (αγορές - πωλήσεις) από 11.5.02 - 4.7.02 στα 

βιβλία της Ο.Ε.
 

Η εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ε., που προήλθε από τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε. με 
ημερομηνία 10.5.02, απόκτησε νομική προσωπικότητα (δηλαδή της χορηγήθηκε αριθμός 
Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου) στις 4.7.02, ενώ η Α.Ε. θεώρησε τα βιβλία και στοιχεία 
της στις 15.7.02. Οι δραστηριότητες της Ο.Ε. για το χρονικό διάστημα από 11.5.02 - 4.7.02, 
παρόλο που αφορούν την Α.Ε. καταχωρούνται στα βιβλία της Ο.Ε., ενώ για τις 
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δραστηριότητες του χρονικού διαστήματος από 5.7.02 - 15.7.02, παρόλο που εκδίδονται 
ακόμα τα στοιχεία στο όνομα της Ο.Ε. καταχωρούνται αυτά απευθείας στα βιβλία της Α.Ε. 
(Εγκ. Υπ. Οικ. 1055240/πολ. 1131/9.5.95). Στη συνέχεια, με βάση τις εγγραφές που έχουν 
γίνει στα βιβλία της Ο.Ε. κατά το χρονικό διάστημα από 11.5.02 - 30.6.02 συντάσσεται ένα 
γενικό ισοζύγιο και για τις εγγραφές που έχουν γίνει στα βιβλία της Ο.Ε. κατά το χρονικό 
διάστημα από 1.7.02 - 4.7.02 συντάσσεται ένα άλλο ισοζύγιο. Ο διαχωρισμός αυτός πρέπει 
οπωσδήποτε να γίνει, διότι οι λογιστικές κινήσεις από 1.7.02 - 4.7.02 συμπεριλαμβάνονται 
στην πρώτη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. που θα συντάξει η Α.Ε., ενώ για τις κινήσεις από 
11.5.02 - 30.6.02 η Ο.Ε. συμπληρώνει κανονικά για κάθε μήνα και υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. τις 
αντίστοιχες περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α., αλλά για λογαριασμό όμως της Α.Ε. 

Τα ισοζύγια λοιπόν αυτά απεικονίζονται με τα υπόλοιπα τους αμέσως παρακάτω, ως 
εξής:  

 
ΓΕΝΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. ΑΠΟ 11.5.02 - 

30.6.02 
 
                                                                                                        ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                              ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ   ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ 
 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                 130.000 
 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
50.00.00.001 Β. Βαρλάμης                                                                                  20.000 
 
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
62.98.02.001 Ύδρευση υποκείμενη στο Φ.Π.Α.                           100 
 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                                        110.100 
 
ΣΥΝΟΛΑ                                                                                 130.100             130.100 
 
ΣΗΜ.: Στο παραπάνω γενικό ισοζύγιο δεν περιλαμβάνονται τα ποσά της απογραφής με 
10.5.02, αλλά συμπεριλαμβάνονται όμως οι εγγραφές μετατροπής που έχουν γίνει πιο πάνω  
και οι οποίες φυσικά δίνουν υπόλοιπα μηδενικά. 
 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 1.7-4.7.02 

 
                                                                                                             ΥΠΟΛΟΙΠΑ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ                                                                  ΧΡΕΩΣΤΙΚΑ    ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ
 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                          20.000 
 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                                           15.000 
 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
70.00.00.018 Πωλήσεις με 18%                                                                               5.000 
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ΣΥΝΟΛΑ                                                                                        20.000             20.000 
 
ΣΗΜ.: Το ταμείο είναι με πιστωτικό υπόλοιπο, διότι μέσα στις τέσσερις αυτές ημέρες οι 
πληρωμές ήταν μεγαλύτερες κατά 15.000 ευρώ από τις αντίστοιχες εισπράξεις. 

Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Ο.Ε. και με ημερομηνία 4.7.02, γίνονται οι 
εγγραφές κλεισίματος των βιβλίων της Ο.Ε. και μεταφοράς των υπολοίπων της στα βιβλία 
της Α.Ε. 
 
Οι εγγραφές αυτές λοιπόν γίνονται ως εξής: 
Ι. Με βάση τα υπόλοιπα του γενικού ισοζυγίου γίνονται οι εξής εγγραφές: 
 
α) Οι λογαριασμοί από το παραπάνω ισοζύγιο που έχουν χρεωστικά υπόλοιπα πιστώνονται 
για να εξισωθούν και χρεώνεται με το συνολικό τους ποσό ο λογ/σμός 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                         130.100 
                   20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
                   20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                               130.000 
                   62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
                   62.98.02.001 Ύδρευση υποκείμενη στο Φ.Π.Α.                                          100 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ο.Ε. λόγω συγχώνευσης
 
β) Οι λογ/σμοί που έχουν πιστωτικά υπόλοιπα χρεώνονται για να εξισωθούν και πιστώνεται 
με το συνολικό ποσό τους ο λογ. 89.01.00.000, ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
50.00.00.001 Β. Βαρλάμης                                                         20.000 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                              110.100 
                 89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                 89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                                        130.100 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ο.Ε. λόγω συγχώνευσης
 
II. Με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου που συντάχθηκε για τις κινήσεις από 1.7 - 4.7.02 
γίνονται οι εξής εγγραφές:
 

Όσοι λογαριασμοί από το παραπάνω ισοζύγιο έχουν χρεωστικά υπόλοιπα πιστώνονται 
για να εξισωθούν με χρέωση του λογ. 89.01.000.00 και όσοι λογαριασμοί από το ίδιο 
ισοζύγιο έχουν πιστωτικά υπόλοιπα χρεώνονται για να εξισωθούν με πίστωση του λογ/σμού 
89.01.00.000, ως εξής:                                         
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                         20.000 
                  20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
                  20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                                  20.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ο.Ε. λόγω συγχώνευσης  
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38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                              15.000 
70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ  
70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                 5.000 
                89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
                89.01.00.000 ΑΣΤΗΡ Α.Ε. (από συγχώνευση)                                        20.000 
Για το κλείσιμο των βιβλίων της Ο.Ε. λόγω συγχώνευσης
 
Ποιες είναι οι φορολογικές υποχρεώσεις της Ο.Ε. για τις ζημίες που προκύπτουν από τον 
ισολογισμό του μετασχηματισμού της με 10.5.2002 σε Α.Ε. και ποιες οι υποχρεώσεις για 

το Φ.Π.Α. 
 
α) Υποχρεώσεις και δικαιώματα για τις ζημίες της Ο.Ε.
 

1. Η Ο.Ε. στις 10.5.02 συντάσσει ισολογισμό με σκοπό τη συγχώνευση της σε Α.Ε. 
Από τον ισολογισμό αυτό προκύπτουν ζημίες 20.000 ευρώ φορολογικά αναγνωρίσιμες. 
Επίσης, η Ο.Ε. παρουσιάζει στον ισολογισμό της και ζημίες 10.000 ευρώ από την 
προηγούμενη χρήση 2001 φορολογικά αναγνωρίσιμες και ζημίες 5.000 ευρώ επίσης από την 
προηγούμενη χρήση 2001 μη φορολογικά αναγνωρίσιμες. Οι ζημίες αυτές θα πρέπει να 
καταχωρούνται στην απογραφή με 10.5.02 σε ξεχωριστούς τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς, 
διότι οι φορολογικά αναγνωρίσιμες ζημίες της Ο.Ε. συμψηφίζονται με κέρδη των 2 επόμενων 
χρήσεων της Α.Ε. (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02). 

Η Ο.Ε. λοιπόν υποβάλλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος κανονικά μέσα σε 3,5 
μήνες μετρούμενες μετά από την ημερομηνία 10.5.02 που συντάχθηκε ο ισολογισμός του 
μετασχηματισμού της σε Α.Ε. (άρθρο 64 παρ. 1 Ν. 2238/94). Δηλαδή μέχρι τις 25.8.02 
οφείλει η Ο.Ε. να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. που ανήκει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της 
(έντυπα δήλωσης Ε5 και Ε3). Η ζημία της Ο.Ε., όπως προαναφέρθηκε, μεταφέρεται στην 
Α.Ε. σε 3 ξεχωριστούς τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς, διότι το ποσό 30.000 ευρώ (20.000 + 
10.000 = 30.000 ευρώ) που είναι φορολογικά αναγνωρίσιμη ζημία, συμψηφίζεται με κέρδη 
των 2 επόμενων χρήσεων της Α.Ε. 

2.  Οι εταίροι δεν θα δηλώσουν τις ζημίες της Ο.Ε. στην ατομική τους δήλωση που θα 
υποβάλλουν μέχρι τις 1.3.2003, διότι οι ζημίες της Ο.Ε. από το 1992 και μετά συμψηφίζονται 
με κέρδη πάλι της Ο.Ε. 
 
β) Υποχρεώσεις για το Φ.Π.Α. της Ο.Ε.
 

1.  Ο ισολογισμός με σκοπό τη συγχώνευση της Ο.Ε. συντάχθηκε με ημερομηνία 
10.5.02. Κατά συνέπεια, η Ο.Ε. οφείλει να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. την τελευταία περιοδική 
δήλωση για το Φ.Π.Α. της μέσα σε 20 μέρες μετρούμενες από 11.5.02 και μετά, δηλαδή μέχρι 
και τις 30.5.02. 

2. Η Ο.Ε. οφείλει να υποβάλλει την εκκαθαριστική δήλωση του Φ.Π.Α., για τον 
ισολογισμό συγχώνευσης που συνέταξε με 10.5.02, μέσα σε 130 μέρες μετρούμενες από τις 
11.5.02 και μετά, δηλαδή μέχρι τις 17.9.02. 

3. Η διαδικασία της συγχώνευσης ολοκληρώθηκε στις 4.7.02. Η Ο.Ε. είναι 
υποχρεωμένη να συμπληρώσει κανονικά για κάθε μήνα τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 
που αφορούν τους μήνες Μάιο (από 11.5-31.5.02) και Ιούνιο 2002, για λογ/σμό όμως της 
Α.Ε. Για το μήνα Ιούλιο 2002, η Ο.Ε. δε θα συμπληρώσει ούτε και θα υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ. 
περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α., διότι για ολόκληρο το μήνα Ιούλιο θα συμπληρώσει μια 
ενιαία περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. η Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση. 
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ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Α.Ε. ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ 

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ε.Π.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. (ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. 2166/93) 
 

Η εταιρία ΑΣΤΗΡ Α.Ε., που προέρχεται από τη συγχώνευση της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε., 
απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα (χορήγηση Μ.Α.Ε. από το Υπουργείο Εμπορίου) 
στις 4.7.02 και θεώρησε τα λογιστικά της βιβλία και τα στοιχεία της στις 15.7.02. Από 4.7.02 
- 15.7.02 θα εκδίδονται τα στοιχεία στο όνομα της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε. αντίστοιχα αλλά θα 
καταχωρούνται όμως απευθείας στα βιβλία της Α.Ε. Από 15.7.02 όμως και μετά θα 
εκδίδονται όλα τα στοιχεία στο όνομα της Α.Ε. και θα καταχωρούνται κανονικά στα βιβλία 
της Α.Ε. Πριν όμως από οποιαδήποτε άλλη εγγραφή στα βιβλία της Α.Ε., θα πρέπει πρώτα να 
γίνουν οι εγγραφές της σύστασης της (κάλυψη του κεφαλαίου), στη συνέχεια οι εγγραφές 
μεταφοράς των λογιστικών δεδομένων από τις συγχωνευόμενες εταιρίες Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και 
έπειτα γίνονται οι εγγραφές για τα έξοδα ίδρυσης της. 

Οι εγγραφές λοιπόν της σύστασης της Α.Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση των 
εταιριών Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. έχουν την εξής σειρά: 
 
4/7/2002 ΓΕΓΟΝΟΣ 

Η Α.Ε. παρόλο που θεώρησε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. τα λογιστικά της βιβλία και 
στοιχεία με 15.7.02, εντούτοις οι εγγραφές της σύστασης της γίνονται με ημερομηνία 4.7.02, 
διότι τότε η Α.Ε. απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα. 
 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

α) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε., με ημερομηνία 4.7.02 και με τα ποσά 
της συμμετοχής των μετόχων στο κεφάλαιο της Α.Ε., γίνονται οι εγγραφές της κάλυψης του 
μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής: 

 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.03.00.000/Β. Ανθέου / λογ. κάλυψης                                   250.000 
33.03.00.001/Γ. Νίκας / λογ. κάλυψης                                      250.000 
33.03.00.002/Κ. Δέλιος  /λογ. κάλυψης                                    250.000 
33.03.00.003/Λ. Ζήκας / λογ. κάλυψης                                     250.000 
           40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
           40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο                                           1.000.000 
Εγγραφή κάλυψης του Μ.Κ. ως καταστατικό σύστασης
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                   ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.04.00.000 Β. Ανθέου/ οφειλόμενο κεφάλαιο                        250.000 
33.04.00.001 Γ. Νίκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                           250.000 
33.04.00.002 Κ. Δέλιος/ οφειλόμενο κεφάλαιο                         250.000 
33.04.00.003 Λ. Ζήκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                          250.000 
            33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
            33.03.00.000/Β. Ανθέου/ λογ. κάλυψης                                                        250.000 
            33.03.00.001/Γ. Νίκας/ λογ. κάλυψης                                                           250.000 
            33.03.00.002/Κ. Δέλιος/ λογ. κάλυψης                                                         250.000 
            33.03.00.003/Λ. Ζήκας/ λογ. κάλυψης                                                          250.000 
Ποσά που εισφέρονται αμέσως με την κάλυψη του Μ.Κ. 
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β) Με δύο συνεχόμενες και αντίθετες εγγραφές, 1) το ενεργητικό από την απογραφή 
της συγχωνευόμενης Ε.Π.Ε. χρεώνεται και 2) το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται, 
με τη διαφορά μόνο, ότι αντί να πιστωθεί ο λογ/σμός 40 "Κεφάλαιο" ή ο λογ. 53 "Πιστωτές 
διάφοροι" στον οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια ο λογ. 40, πιστώνεται ο λογ. 33.04 με 
τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς τους εταίρους της Ε.Π.Ε. και με τα ποσά που απεικονίζονται 
στην απογραφή αυτή (δηλαδή με το ποσό 200.000 ευρώ ο καθένας). Οι εγγραφές λοιπόν 
αυτές γίνονται ως εξής: 

 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                             226.000 
21 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ 
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                                       20.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                           325.000 
            89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
            89.00.00.000 Β. Ανθέου & Σία Ε.Π.Ε. (από συγχώνευση)                       571.000 
Κάλυψη κεφαλαίου από συγχώνευση Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.  
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.000 Β. Ανθέου & Σία Ε.Π.Ε. (από συγχώνευση)     571.000 
          33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
          33.04.00.000 Β. Ανθέου/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                          200.000 
          33.04.00.001 Γ. Νίκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                             200.000 
          41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 
          41.02.00.000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης                                          20.000 
          41.05.00.000 Έκτακτο αποθεματικό επιχείρησης                                         58.000 
          41.08.00.000 Αφορολόγητο αποθεματικό Ν. 2601/98                                  42.000 
          42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
          42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο 2002                                                    375 
          50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
          50.00.00.001 Ζ. Λυκούργος                                                                          15.000 
          54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 
          54.08.00.000 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου εισοδήματος                            9.625 
          11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
          11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων                       26.000 
Κάλυψη κεφαλαίου από συγχώνευση Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.
 

γ) Με δύο συνεχόμενες και αντίθετες εγγραφές, 1) το ενεργητικό από την απογραφή 
της συγχωνευόμενης Ο.Ε. χρεώνεται και 2) το παθητικό της ίδιας απογραφής πιστώνεται, 
με τη διαφορά μόνο, ότι αντί να πιστωθεί ο λογ. 40 "Κεφάλαιο" ή ο λογ. 53 "Πιστωτές 
διάφοροι" στον οποίο μεταφέρθηκε στη συνέχεια ο λογ. 40, πιστώνεται ο λογ. 33.04 με 
τεταρτοβάθμιους λογ/σμούς τους εταίρους της Ο.Ε. και με τα ποσά που απεικονίζονται στην 
απογραφή αυτή (δηλαδή με το ποσό 300.000 ευρώ για τον καθένα). Οι εγγραφές λοιπόν 
αυτές γίνονται ως εξής: 

 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                 ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                              450.000 
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
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20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                                        40.000 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 
30.00.00.000 Γ. Γαρίδας                                                            20.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                            130.000 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ 
42.01.00.000 Υπόλ. ζημιών 2002 φορολ. αναγν.                      20.000 
42.02.00.000 Υπόλοιπο ζημιών 2001 φορ. αναγν.                    10.000  
42.02.00.001 Υπόλ. ζημιών 2001 μη φορ. αναγν.                      5.000 
         89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
         89.00.00.001  Α. Δέλιος & Σία Ο.Ε. (από συγχώνευση)                          675.000 
Κάλυψη κεφαλαίου από συγχώνευση Ο.Ε. σε Α.Ε.
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.001   Κ. Δέλιος & Σία Ο.Ε. (από συγχώνευση)      675.000 
              33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
              33.04.00.002 Κ. Δέλιος/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                  300.000 
              33.04.00.003 Λ. Ζήκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                   300.000 
              50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
              50.00.00.000 Α. Αστεριού                                                                     25.000 
              11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
              11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια                                                        50.000 
Κάλυψη κεφαλαίου από συγχώνευση Ο.Ε. σε Α.Ε.
 

δ) Μετά από τις πιο πάνω τέσσερις εγγραφές, παρατηρούμε ότι οι λογ/ σμοί 
33.04.00.000 και 33.04.00.001 παραμένουν με χρεωστικά υπόλοιπα 50.000 ευρώ ο καθένας 
και οι λογ/σμοί 33.04.00.002 και 33.04.00.003 με πιστωτικά υπόλοιπα 50.000 ευρώ ο 
καθένας. Αυτό προέκυψε από το γεγονός ότι τα εταιρικά κεφάλαια των υπό συγχώνευση 
εταιριών ήταν διαφορετικά μεταξύ τους, ενώ το μετοχικό κεφάλαιο κατανεμήθηκε στους 
εταίρους αυτούς σε ίσα μέρη. Η εγγραφή λοιπόν τακτοποίησης και εξίσωσης των ποσών 
αυτών γίνεται ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
33.04.00.002 Κ. Δέλιος/ οφειλόμενο κεφάλαιο                        50.000 
33.04.00.003 Λ. Ζήκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                         50.000 
           33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 
           33.04.00.000 Β. Ανθέου/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                            50.000 
           33.04.00.001 Γ. Νίκας/ οφειλόμενο κεφάλαιο                                               50.000 
Τακτοποίηση λογ/σμών κάλυψης Μ.Κ.
 

ε) Στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων και με ημερομηνία 5.7.02 γίνεται η μεταφορά 
από το λογ. 40.02 στο λογ. 40.00 του συνολικού ποσού του Μ.Κ. που είναι 1.000.000 ευρώ, 
ως εξής: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                  ΧΡΕΩΣΗ              ΠΙΣΤΩΣΗ
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
40.02.00.000 Οφειλόμενο μετοχικό κεφάλαιο                        1.000.000 
           40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
           40.00.00.000 Καταβλημένο μετοχικό κεφάλαιο                                        1.000.000 
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Μεταφορά από λογ. 40.02 στο λογ. 40.00 του καταβλημένου Μ.Κ.
 

στ) Οι απογραφές και οι ισολογισμοί που καταχωρήθηκαν με 10.5.02 στα βιβλία της 
Ε.Π.Ε. και στα βιβλία της Ο.Ε. θεωρούνται συγχρόνως και ως απογραφή και ισολογισμός 
έναρξης για την Α. Ε. που προέρχεται από τη συγχώνευση των εταιριών αυτών. Φυσικά, στα 
βιβλία της Α.Ε. οι απογραφές αυτές και οι ισολογισμοί γράφονται αθροιστικά, λαμβάνοντας 
επί πλέον υπόψη και τα ποσά που προέρχονται από τις εγγραφές σύστασης της Α.Ε. Δηλαδή, 
στην απογραφή έναρξης της Α.Ε. αναγράφονται αναλυτικά, εκτός από τα μεταφερόμενα 
περιουσιακά στοιχεία της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε. και το μετοχικό κεφάλαιο που είναι 1.000.000 
ευρώ. Με άλλα λόγια, η απογραφή και ο ισολογισμός έναρξης της Α.Ε. προκύπτουν από τις 
παραπάνω λογιστικές εγγραφές που έχουν γίνει μέχρι τώρα στα βιβλία της Α.Ε. Αυτό γίνεται, 
διότι η έναρξη λειτουργίας της Α.Ε. αρχίζει ουσιαστικά από 10.5.02 που αποφασίστηκε η 
συγχώνευση των εταιριών Ε.Π.Ε. και Ο.Ε. και όχι από 4.7.02. Καλό είναι να γράφονται στο 
βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Α.Ε. και οι ισολογισμοί με 10.5.02 της Ε.Π.Ε. και 
της Ο.Ε. που συγχωνεύονται, για διευκόλυνση του μελλοντικού φορολογικού ελέγχου. 

Η απογραφή λοιπόν και ο ισολογισμός έναρξης της Α.Ε., μετά από τις παραπάνω 
εγγραφές, καταχωρούνται στο θεωρημένο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της Α.Ε., ως 
εξής: 
 

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ Α.Ε. (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4.7.02) 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                          Μερικά      Αναλυτική   Συγκεντρωτική 
                                                                                       ποσά            στήλη              στήλη
ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
 
11 ΚΤΙΡΙΑ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ                                                                                                      600.000 
11.00 Κτίρια - εγκαταστάσεις κτιρίων                                             676.000 
11.00.00.000 Κτίρια απογραφής                                  676.000 
11.99 Αποσβεσμένα κτίρια - εγκαταστάσεις 
κτιρίων - τεχνικών έργων                                                                  -76.000 
11.99.00.000 Αποσβεσμένα κτίρια –  
                     εγκαταστάσεις κτιρίων                               76.000 
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
α) Αποθέματα
 
20  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ                                                                                                40.000 
20.00 Αποθέματα                                                                                 40.000  
20.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                               40.000 
(Ύφασμα Α 4.000 μέτρα χ 10 ευρώ = 40.000 ευρώ) 
21  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΤΟΙΜΑ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΗ                                                               20.000 
21.00 Αποθέματα                                                                                 20.000  
21.00.00.000 Αποθέματα απογραφής                              20.000 
(Ύφασμα Β 5.000 μέτρα χ 4 ευρώ = 20.000 ευρώ) 
 
β) Απαιτήσεις
 
30 ΠΕΛΑΤΕΣ                                                                                                              20.000 
30.00 Πελάτες εσωτερικού                                                                  20.000 
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30.00.00.000 Γ. Γαρίδας                                                  20.000 
γ) Διαθέσιμο 
 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ                                                                               455.000 
38.00 Ταμείο                                                                                      455.000 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                  455.000 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                                  1.135.000 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ                                                       Μερικά           Αναλυτική      Συγκεντρωτική 
                                                                               ποσά                 στήλη                στήλη
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
 
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ                                                                                                      1.000.000                              
40.00 Καταβλημένο Μ.Κ. κοινών μετοχών                                 1.000.000  
40.00.00.000 Καταβλημένο Μ.Κ. κοινών 
                      ανωνύμων μετοχών                      1.000.000 
41  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ - ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜ. 
41.02 Τακτικό αποθεματικό                                                                                      120.000                               
41.02.00.000 Τακτικό αποθεματικό επιχείρησης                               20.000 
41.05 Έκτακτα αποθεματικά                                   20.000 
41.05.00.000 Έκτακτο αποθεματικό επιχείρησης                              58.000 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά                           58.000 
41.08.00.000 Αφορολόγητο αποθεματικό                                          42.000 
                      Ν. 2601/98 
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟ                           42.000 
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                                              375            -34.625 
42.00.00.000 Υπόλοιπο κερδών εις νέο από Ε.Π.Ε.     375 
42.01  Υπόλοιπο ζημιών χρήσης εις νέο                                           -20.000  
42.01.00.000 Υπόλ. ζημιών 2001 φορ. αναγ. Ο.Ε. -20.000 
42.02 Υπόλοιπο ζημιών προηγούμενων χρήσεων                             -15.000  
42.02.00.000 Υπόλ. ζημιών 2002 φορ. αναγ. Ο.Ε. -10.000  
42.02.00.001 Υπ. ζημιών 2002 φορ. μη αναγ. Ο.Ε.  -5.000 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
 
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
 
50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ                                                                                                  40.000                               
50.00 Προμηθευτές εσωτερικού                                                          40.000 
50.00.00.000 Α. Αστεριού                                         25.000 
50.00.00.001 Ζ. Λυκούργος                                      15.000 
54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ – ΤΕΛΗ                                                             9.625                               
54.08 Λογαριασμός εκκαθάρισης φόρων                                              9.625 
54.08.00.000 Λογ/σμός εκκαθάρισης φόρου 
                      εισοδήματος                                          9.625 
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                                     1.135.000                              
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ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΣΤΗΡ Α.Ε. ΜΕ 4.7.02 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ                                                             Αξία        Αποσβέσεις   Αναπόσβεστη 
                                                                                       κτήσης                                στη αξία
Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
11 Κτίρια και τεχνικά έργα                                        676.000           76.000             600.000 
Σύνολο πάγιου ενεργητικού                                       676.000           76.000             600.000
 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
α) Αποθέματα 
 
20 Εμπορεύματα                                                                                                          40.000 
21  Προϊόντα έτοιμα και ημιτελή                                                                                20.000 
 
β) Απαιτήσεις 
 
30 Πελάτες                                                                                                                  20.000 
 
γ) Διαθέσιμα 
 
38.00 Ταμείο                                                                                                              455.000
 
Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού                                                                       535.000
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ                                                                    1.135.000
 
ΠΑΘΗΤΙΚΟ
 
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Κεφάλαιο
40.00 Καταβλημένο Μ.Κ. ανωνύμων κοινών 
          μετοχών                                                                                                        1.000.000 
 
Αποθεματικά κεφάλαια 
41.02 Τακτικό αποθεματικό                                           20.000 
41.05 Έκτακτο αποθεματικό                                          58.000 
41.08 Αφορολόγητα αποθεματικά                                 42.000                                120.000 
 
Αποτελέσματα εις νέο
42.00 Υπόλοιπο κερδών εις νέο                                         375 
42.01  Υπόλοιπο ζημιών εις νέο από Ο.Ε.                   -20.000                                -34.625
42.02 Υπόλοιπο ζημιών εις νέο από Ο.Ε.                    -15.000                             1.085.375  
 
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 
 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
50 Προμηθευτές                                                                                                       40.000 
54 Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη                                                                          9.625
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Σύνολο υποχρεώσεων                                                                                              49.625
 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ                                                                    1.135.000
 
Εγγραφές στα βιβλία της Α.Ε. για τις αγορές, πωλήσεις κλπ, του χρονικού διαστήματος 

από 11.5.02 - 4.7.02 οι οποίες απεικονίζονται στα ισοζύγια της Ε.Π.Ε. και της Ο.Ε.  
 

Όπως έχει αναφερθεί και στην αρχή του παραδείγματος, η συγχώνευση των δύο 
εταιριών (Ε.Π.Ε. και Ο.Ε.) έγινε με ημερομηνία 10.5.02. Επειδή όμως η συγχώνευση αυτή, 
για να ολοκληρωθεί, απαιτείται αρκετό χρονικό διάστημα (στην περίπτωση μας από 11.5.02 - 
4.7.02), οι λογιστικές εγγραφές για το διάστημα αυτό καταχωρούνται στα βιβλία της Ε.Π.Ε. ή 
της Ο.Ε. ανάλογα με τις δραστηριότητες της κάθε μιας από τις εταιρίες αυτές αλλά για 
λογ/σμό όμως της υπό συγχώνευση Α.Ε. Για το λόγο αυτό, με ημερομηνία 4.7.02 που η Α.Ε. 
απόκτησε τη νομική της προσωπικότητα, συντάσσονται δύο ισοζύγια από την Ε.Π.Ε. και 
άλλα δύο από την Ο.Ε. Το ένα από τα ισοζύγια αυτά καλύπτει το χρονικό διάστημα από 
11.5.02 - 30.6.02 και το άλλο καλύπτει το χρονικό διάστημα από 1.7.02 - 4.7.02. Στη 
συνέχεια, τα υπόλοιπα από τα ισοζύγια αυτά μεταφέρονται στα βιβλία της Α.Ε. με ξεχωριστές 
φυσικά εγγραφές για τα υπόλοιπα της Ε.Π.Ε. και με ξεχωριστές εγγραφές για τα υπόλοιπα 
της Ο.Ε., ως εξής: 
 

α) Με βάση λοιπόν τα υπόλοιπα που απεικονίζονται στο γενικό ισοζύγιο της Ε.Π.Ε. 
με 30.6.02 στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. και με ημερομηνία 4.7.02, γίνονται 
οι εξής εγγραφές: 

 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                 ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
24 Α' ΚΑΙ Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                       65.000 
64 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 
64.07.03.001 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά 
                      γραφείου                                                                 5.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ  
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                               19.000 
              89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
              89.00.00.000 "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε. 
                                     (από συγχώνευση)                                                              89.000 
Μεταφορά κινήσεων από 11.5.02 - 30.6.02 της Ε.Π.Ε.
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.000 "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε 
                       (από συγχώνευση)                                               89.000 
               71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
               71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                             89.000 
Μεταφορά κινήσεων από 11.5.02 - 30.6.02 της Ε.Π.Ε.
 

β) Με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της 4.7.02 (κινήσεις από 1.7 -4.7.02) της 
Ε.Π.Ε. στο ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. γίνονται οι εξής εγγραφές: 
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ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
24 Α' & Β' ΥΛΕΣ - ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
24.01.00.018 Αγορές χρήσης με 18%                                        5.000 
38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                              6.000 
           89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
           89.00.00.000 "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε.                                                11.000 
Μεταφορά κινήσεων από 1.7.02 - 4.7.02 της Ε.Π.Ε.
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.000 "Β. ΑΝΘΕΟΥ & ΣΙΑ" Ε.Π.Ε.                            11.000 
       71 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
       71.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                                      11.000 
Μεταφορά κινήσεων από 1.7.02 - 4.7.02 της Ε.Π.Ε. 

γ) Με βάση τα υπόλοιπα του γενικού ισοζυγίου της 30.6.02 της Ο.Ε., στο ημερολόγιο 
διαφόρων πράξεων της Α.Ε. και με ημερομηνία 4.7.02, γίνονται οι εξής εγγραφές: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                 ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                  130.000 
62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 
62.98.02.001 Ύδρευση υποκείμενη στο Φ.Π.Α.                            100 
         89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
         89.00.00.001 "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
                                (από συγχώνευση)                                                                   130.100 
Μεταφορά κινήσεων από 11.5.02 - 30.6.02 της Ο.Ε.
 
89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.001 "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
                       (από συγχώνευση)                                             130.100 
          50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 
          50.00.00.001 Β. Βαρλάμης                                                                              20.000 
          70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
          70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                                   110.100 
Μεταφορά κινήσεων από 11.5.02 - 30.6.02 της Ο.Ε.
 
δ) Με βάση τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της 4.7.02 (κινήσεις από 1.7 -4.7.02) της Ο.Ε. στο 
ημερολόγιο διαφόρων πράξεων της Α.Ε. και με ημερομηνία 4.7.02, γίνονται οι εξής 
εγγραφές: 
 
ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 4.7.02 ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ                 ΧΡΕΩΣΗ               ΠΙΣΤΩΣΗ
20 ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ 
20.01.00.018 Αγορές με 18%                                                     20.000 
           89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
           89.00.00.001 "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
                                  (από συγχώνευση)                                                                   20.000 
Μεταφορά κινήσεων από 1.7.02 - 4.7.02 της Ο.Ε.
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89 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
89.00.00.001 "Κ. ΔΕΛΙΟΣ & ΣΙΑ" Ο.Ε. 
                       (από συγχώνευση)                                                20.000 
           38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
           38.00.00.000 Ταμείο επιχείρησης                                                                  15.000 
           70 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 
           70.00.00.018 Πωλήσεις χονδρικές με 18%                                                      5.000 
Μεταφορά κινήσεων από 1.7.02 - 4.7.02 της Ο.Ε.
 

ε) Μετά από τις πιο πάνω λογιστικές εγγραφές, στα βιβλία της Α.Ε. γίνονται πρώτα οι 
εγγραφές για τα έξοδα ίδρυσης και α' εγκατάστασης και στη συνέχεια όλες οι άλλες 
τρέχουσες καθημερινές εγγραφές (π.χ. για αγορές, πωλήσεις, εισπράξεις, πληρωμές κλπ.), 
όπως δηλαδή γίνεται κανονικά και με τις άλλες επιχειρήσεις. 
 
Ποιος είναι ο φορολογικός χειρισμός στην Α.Ε. για τις ζημίες που μεταφέρονται από την 

συγχωνευόμενη Ο.Ε. 
 

Όπως φαίνεται και από την απογραφή έναρξης της Α.Ε., μεταφέρεται από την Ο.Ε. 
ποσό ζημίας 35.000 ευρώ. Η ζημία αυτή κατά το ποσό 30.000 ευρώ (20.000 + 10.000 = 
30.000 ευρώ) αναγνωρίζεται φορολογικά και μπορεί να συμψηφιστεί με κέρδη των 2 
επόμενων χρήσεων της Α.Ε., ενώ κατά το υπόλοιπο ποσό που είναι 5.000 ευρώ δεν 
αναγνωρίζεται φορολογικά προς έκπτωση από κέρδη χρήσεων της Α.Ε. οπότε το ποσό αυτό 
των 5.000 ευρώ μπορεί να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη των επόμενων χρήσεων της Α.Ε. που 
έχουν προηγούμενα φορολογηθεί (άρθρο 9 παρ. 5 Ν. 2992/02). 

 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν.Δ. 1297/72 

 
Η Ο.Ε. "Α" και η Ε.Π.Ε. "Β" συγχωνεύονται με ημερομηνία 15.1.2002 σε Α.Ε. με 

βάση το Ν.Δ. 1297/72. 
Στα λογιστικά βιβλία της Ο.Ε. "Α" εμφανίζεται κτίριο (χωρίς την αξία οικοπέδου) 

αξίας κτήσης 300.000 ευρώ και αποσβέσεις που έχουν γίνει πάνω σ' αυτό και απεικονίζονται 
στην πίστωση του λογαριασμού "Αποσβεσμένα κτίρια" με 31.12.2001 ευρώ 80.000. Η 
εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 εκτίμησε το παραπάνω ακίνητο στην τιμή 
των 600.000 ευρώ. 

Στα λογιστικά βιβλία της Ε.Π.Ε. "Β" εμφανίζεται κτίριο με αξία κτήσης (χωρίς την 
αξία οικοπέδου) 200.000 ευρώ και αποσβέσεις που έχουν γίνει πάνω σ' αυτό και 
απεικονίζονται στην πίστωση του λογ/σμού "Αποσβεσμένα κτίρια" με 31.12.2001 ευρώ 
120.000. Η Ε.Π.Ε. παρέλειψε να διενεργήσει υποχρεωτικές αποσβέσεις συνολικού ποσού 
10.000 ευρώ. Η επιτροπή του άρθρου 9 του Ν. 2190/20 εκτίμησε το ακίνητο αυτό στο ποσό 
400.000 ευρώ. 
Ζητείται: Με βάση τα παραπάνω, να υπολογιστεί η αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζει στο 
μέλλον η Α.Ε. αποσβέσεις φορολογικά αναγνωρίσιμες. 
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Λύση 
 

ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ο.Ε. "Α"
α) Υπολογισμός της αναπόσβεστης αξίας
Αξία κτήσης κτιρίου                                     300.000 
-Αποσβεσθείσα αξία κτιρίου                         -80.000
Αναπόσβεστη αξία κτιρίου                           220.000 
 
β) Υπολογισμός της υπεραξίας του κτιρίου
Αξία εκτίμησης επιτροπής                             600.000 
-Αναπόσβεστη αξία κτιρίου                          -220.000
Υπεραξία κτιρίου                                           380.000
γ)  Υπολογισμός της υπεραξίας που  αναλογεί στην αναπόσβεστη  αξία του κτιρίου 

Υπεραξία κτιρίου 380.000 Χ (220.000[αναπόσβεστη αξία] / 300.000[αξία κτήσης]) 
                                                    =278.666,67 ευρώ 

 
δ) Αξία πάνω στην οποία θα υπολογίζει στο εξής η Α. Ε. τις φορολογικά αναγνωρίσιμες 
αποσβέσεις.
 
220.000 ευρώ (αναπόσβεστη αξία) + 278.666,67 ευρώ (υπεραξία που αναλογεί στην 
αναπόσβεστη αξία) = σύνολο 498.866,67 ευρώ.  

Δηλαδή, η Α.Ε. θα υπολογίζει κανονικά αποσβέσεις πάνω στην αξία εκτίμησης της 
επιτροπής του άρθρου 9 που είναι για το κτίριο αυτό 600.000 ευρώ, αλλά φορολογικά όμως 
θα αναγνωρίζονται μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο ποσό της αξίας 498.866,67 
ευρώ. 

 
ΑΚΙΝΗΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Π.Ε. "Β" 

α) Υπολογισμός της αναπόσβεστης αξίας
Αξία κτήσης κτιρίου                                                        200.000 
-Αποσβεσθείσα αξία κτιρίου                                          -120.000
Αναπόσβεστη αξία κτιρίου                                                80.000
 
β) Υπολογισμός της υπεραξίας του κτιρίου
Αξία εκτίμησης επιτροπής                                               400.000 
-Αναπόσβεστη αξία κτιρίου                                             -80.000
Υπεραξία ακινήτου                                                          320.000
 
γ) Υπολογισμός της υπεραξίας που αναλογεί στην αναπόσβεστη αξία του κτιρίου. Μας 
δίνονται τα εξής δεδομένα:
Αξία κτήσης κτιρίου                                                        200.000 
-Αποσβεσθείσα αξία κτιρίου                                          -120.000 
-Αποσβέσεις που δεν έγιναν                                            -10.000
Αναπόσβεστη αξία                                                            70.000
 
Η  υπεραξία είναι  320.000  ευρώ  και  η  αξία  κτήσης  200.000   ευρώ. Με βάση τα 
δεδομένα αυτά έχουμε: 
 
320.000 Χ (70.000 / 200.000) = 112.000 ευρώ 
 
δ) Αξία, πάνω στην οποία θα υπολογίζει η Α.Ε. τις φορολογικά αναγνωρίσιμες αποσβέσεις:
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70.000 ευρώ (αναπόσβεστη αξία) + 112.000 ευρώ (υπεραξία που αναλογεί στην 
αναπόσβεστη αξία) = σύνολο 182.000 ευρώ. 

Δηλαδή, η Α.Ε. θα υπολογίζει κανονικά αποσβέσεις κάθε χρόνο πάνω στην αξία 
εκτίμησης της επιτροπής του άρθρου 9 που είναι για το κτίριο αυτό 400.000 ευρώ, αλλά 
φορολογικά όμως θα αναγνωρίζονται μόνο οι αποσβέσεις που αντιστοιχούν στο ποσό της 
αξίας 182.000 ευρώ. 
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΩΝ & 

ΕΞΑΓΟΡΩΝ 
 
Ελλάδα 

Η αξία των συγχωνεύσεων και εξαγορών στην Ελλάδα19 ανήλθε το 2005 στα 4,3 δισ. 
ευρώ, αυξημένα κατά 114% σε σχέση με το 2004 με τον συνολικό αριθμό συναλλαγών να 
κυμαίνεται σε παρόμοια επίπεδα. Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για επενδύσεις ξένων 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα με αξία 2,4 δισ. ευρώ για το 2005 έναντι 1,4 δισ. ευρώ για το 
2004, οφείλεται κυρίως στην εξαγορά της ΤΙΜ Ελλάς και της Q-Telecom από την Apax 
Partners και Texas Pacific αντίστοιχα, οι οποίες συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους 
private equity οργανισμούς παγκοσμίως. Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές επιχειρήσεις 
επικεντρώνονται όλο και περισσότερο στην εδραίωση της παρουσίας τους στο εξωτερικό, 
ιδιαίτερα στη νότια Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, με τις εξαγορές να ανέρχονται στα 
769 εκατ ευρώ. 
 
  

 
 

       Πηγή: PWC (Price Waterhouse Coopers) 
 
 
 
 

Τη μεγαλύτερη κινητικότητα σε αριθμό και αξία συναλλαγών παρουσίασαν, όπως και 
το 2004, οι κλάδοι της Τεχνολογίας και Τηλεπικοινωνιών με 34 συναλλαγές και 2,1 δισ. ευρώ 
σε αξία εξαγορών-συγχωνεύσεων και των Τραπεζών και Λοιπών Χρημ/κών Υπηρεσιών με 34 

                                                 
19 Εφημερίδα «Καθημερινή», Δημήτρης Ψαραδέλλης, 23 Μαΐου 2007 
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συναλλαγές και 863 δισ. ευρώ. Στον κλάδο Τροφίμων και Ποτών πραγματοποιήθηκαν 17 
συναλλαγές (15 το 2004), μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με το 2004, με 664 δισ. ευρώ 
 
 

 
                     Πηγή: PWC  

 
Εξαγορές μέσω του χρηματιστηρίου 

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών20 διαθέτει αυστηρούς κανονισμούς που διέπουν τις 
εξαγορές από εισηγμένες εταιρίες. Οι κανόνες αυτοί εμπίπτουν σε διάφορές κατηγορίες. 
Κύριο μέλημα είναι οι μέτοχοι της μειοψηφίας να λαμβάνουν λεπτομερή πληροφόρηση για 
την εξαγορά και τις επιπτώσεις της στις προοπτικές της εταιρίας τους. 

Αν μια εισηγμένη εταιρία αλλάξει κύρια δραστηριότητα, πρέπει να υποβάλει στο 
διοικητικό συμβούλιο του ΧΑΑ ένα εκτενές υπόμνημα σχετικά με τη νέα κύρια 
δραστηριότητα της, τη διασπορά των μετοχών της, τα οικονομικά αποτελέσματα της, τη 
διάρθρωση του καθαρού ενεργητικού της και τις μελλοντικές εταιρικές προοπτικές της. Έτσι 
καλύπτεται η περίπτωση κατά την οποία μια εισηγμένη εταιρία εξαγοράζεται από κάποια 
άσχετη εταιρία, με σκοπό την εισαγωγή της τελευταίας στο Χρηματιστήριο, όπως συνέβη με 
την εξαγορά των Επιχειρήσεων Αττικής για την εισαγωγή της High Speed Ferries.                              

Αν αποσχιστεί τμήμα εισηγμένης εταιρίας που αντιστοιχούσε στο 25% του κύκλου 
εργασιών για την προηγούμενη χρήση, τότε ένα αντίστοιχο υπόμνημα πρέπει να υποβληθεί 
στο Δ.Σ. του ΧΑΑ. 

Οι περισσότερες συγχωνεύσεις και εξαγορές, μέσω του Χρηματιστηρίου, είναι 
«φιλικές» και πραγματοποιούνται μέσω αγοραπωλησιών πακέτων μετοχών, σε τιμές 
συμφωνημένες ανάμεσα στους αγοραστές και στους πωλητές. 

Δεν είναι άγνωστες, όμως και οι «επιθετικές» εξαγορές. Μετά την αμφισβητούμενη 
εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας από την Consolidated Eurofinance Holding, μητρική εταιρία 
της Eurobank, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εξέδωσε σύνολο 23 άρθρων που διέπουν τις 
προτάσεις αγοράς μετοχών μέσω Χρηματιστηρίου. 

                                                 
20 Έφη Ανδρικοπούλου, Ιούλιος 2002, «Οδηγοί επιχειρηματικής ανάπτυξης – ΕΞΑΓΟΡΕΣ + ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Deloitte & Touche, Εκδόσεις Κέρκυρα Μονοπρόσωπη ΕΠΕ, Αθήνα 
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Η εταιρία, η οποία προβαίνει στην προσφορά, πρέπει να απευθύνει πρόταση για 
απόκτηση ποσοστού 50% της υπό εξαγορά εταιρίας. Η προσφορά μπορεί να γίνει σε μετρητά 
ή σε συνδυασμό μετρητών και μετοχών. Ο προτείνων πρέπει να ορίσει έναν ελάχιστο αριθμό 
μετοχών που πρέπει να γίνει αποδεκτός, με ελάχιστο όριο το 40%. Δηλαδή, αν αποκτήσει το 
38% των μετοχών, δεν είναι απαραίτητο να προχωρήσει στην εξαγορά, αν όμως 
υπαναχωρήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα προσπάθεια για εξαγορά της εταιρίας επί 
τουλάχιστον ένα χρόνο.  

Η δημόσια πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από Ενημερωτικό Δελτίο, το οποίο μεταξύ 
άλλων περιλαμβάνει: πρώτον, τα επιχειρηματικά σχέδια του προτείνοντος για την υπό 
εξαγορά εταιρία, δεύτερον, κάθε πρόγραμμα εταιρικής αναδιάρθρωσης και, τρίτον, την 
πολιτική επί εργασιακών θεμάτων. Πρέπει επίσης να δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για κάθε 
πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, που συνδέεται με τον προτείνοντα και κατέχει πάνω από το 5% 
των δικαιωμάτων ψήφου τής υπό εξαγορά εταιρίας, καθώς και εκπροσώπους που κατέχουν το 
0.5% των μετοχών που μπορούν να προσφερθούν ως εμπράγματη ασφάλεια, στο πλαίσιο 
προσφοράς μετρητών και μετοχών. Το Ενημερωτικό Δελτίο πρέπει να παρουσιάζει 
αναλυτικά τις συναλλαγές των επενδυτών αυτών με τις μετοχές της υπό εξαγορά εταιρίας 
κατά το προηγούμενο εξάμηνο. 

Η διοίκηση τής υπό εξαγορά εταιρίας δεν έχει δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε 
αμυντική ενέργεια, αν δεν λάβει ρητή εξουσιοδότηση από τη γενική συνέλευση των μετόχων. 
Αν, ωστόσο, δεν της αρέσει η πρόταση, μπορεί να επιδιώξει την προσέλκυση εναλλακτικού 
προτείνοντος, του αποκαλούμενου «λευκού ιππότη», που θα κάνει προτιμητέα πρόταση. 

Η περίοδος αποδοχής δεν μπορεί να είναι μικρότερη των τριάντα ημερών και 
μεγαλύτερη των εξήντα. Οι αντιπροσφορές μπορούν να γίνουν εντός επτά ημερών από τη 
λήξη της αρχικής περιόδου υποβολής της πρότασης (όχι, όμως, αργότερα από σαράντα 
ημέρες). Αν υποβληθεί ανταγωνιστική πρόταση, ο αρχικός προτείνων μπορεί να αναθεωρήσει 
τους όρους της προσφοράς προς τα επάνω ή να αποσυρθεί, με την προϋπόθεση ότι αυτό 
γίνεται τουλάχιστον πέντε μέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας αποδοχής της προσφοράς. 

Σε περίπτωση που ένας προτείνων εξασφαλίσει 50% συν μία μετοχή, πρέπει μέσα σε 
τριάντα ημέρες να κάνει υποχρεωτική δημόσια πρόταση στους μετόχους για την απόκτηση 
των υπόλοιπων μετοχών. Η πρόταση αυτή πρέπει να γίνει στην υψηλότερη α) μεταξύ της 
μέσης αγοραίας τιμής των μετοχών τής υπό εξαγορά εταιρίας για τους προηγούμενους 
δώδεκα μήνες (σταθμισμένης με βάση τον ημερήσιο όγκο συναλλαγών του χρεογράφου) ή β) 
στην υψηλότερη αγοραία τιμή που κατέβαλαν οι προτείνοντες για τις μετοχές τους κατά τη 
διάρκεια του προηγούμενου εξαμήνου.  

Αυτή είναι η ουσία του νόμου, που έχει στόχο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι μέτοχοι 
(ιδίως οι μέτοχοι μειοψηφίας που προέκυψαν από την ελεύθερη διαπραγμάτευση των 
μετοχών στην αγορά) αντιμετωπίζονται ισότιμα. 

Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις, όπου δεν είναι απαραίτητο να γίνει υποχρεωτική 
δημόσια πρόταση: 
- αν το ποσοστό είναι 53% ή λιγότερο και η εξαγοράζουσα εταιρία δηλώνει ότι σκοπεύει να 
το μειώσει κάτω από 50% μέσα σε ένα έτος. 
- αν η πώληση του πλειοψηφικού ποσοστού αποτελεί τμήμα προγράμματος ιδιωτικοποίησης 
ή 
- αν ο προτείνων είχε ήδη αποκτήσει μετοχές μέσω δημόσιας πρότασης σε προγενέστερη 
ημερομηνία. 

Παραδείγματος χάριν, το 2001 σημειώθηκαν δύο δημόσιες προτάσεις αγοράς μετοχών 
μέσω Χρηματιστηρίου. Η μια αφορούσε την εξαγορά της ασφαλιστικής εταιρίας 
Interamerican από την ευρωπαϊκή ασφαλιστική επιχείρηση Eureko, η οποία απέκτησε 
πλειοψηφικό ποσοστό 54% από το βασικό μέτοχο της εταιρίας Δημήτρη Κοντομηνά. έναντι 
περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στη συνέχεια, η Eureko ήταν αναγκασμένη να προχωρήσει 
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σε υποχρεωτική δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές που βρίσκονταν σε κυκλοφορία, 
σε αντίστοιχη τιμή ανά τεμάχιο. Απέκτησε το 98,1% του συνόλου των μετοχών και η εταιρία 
διεγράφη από το ΧΑΑ. 

Η δεύτερη περίπτωση αφορούσε την επιθετική εξαγορά της εταιρίας εστιατορίων 
Goody’s από τη Δέλτα Συμμετοχών (στο παράρτημα υπάρχει το σχέδιο σύμβασης 
συγχώνευσης της περίπτωσης αυτής). Η Δέλτα απέκτησε το 25,4% των μετοχών της Goody’s 
στην ελεύθερη αγορά και στη συνέχεια προχώρησε σε δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών, για 
να ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 60%. Σύμφωνα με τους κανόνες περί δημόσιας πρότασης, 
δεν ήταν υποχρεωμένη να υποβάλει προσφορά για το υπόλοιπο 40%, επειδή η πρόταση δεν 
ήταν υποχρεωτική, δηλαδή δεν είχε ενεργοποιηθεί από το γεγονός ότι ένας μέτοχος είχε 
αποκτήσει πάνω από το 50% μιας εισηγμένης εταιρίας. 

Τρεις κλάδοι ξεχώρισαν από πλευράς συγχωνεύσεων: της πληροφορικής, των 
τραπεζών και των κατασκευών. Όσον αφορά τις τράπεζες, ο αριθμός των εμπορικών 
τραπεζών έχει μειωθεί από είκοσι σε δέκα, ενώ οι βασικοί παίκτες είναι οι εξής πέντε: 
Εθνική, Εμπορική, Alpha Bank, EFG Eurobank-Ergasias και Πειραιώς. Στον κλάδο αυτό, 
κινητήρια δύναμη της διαδικασίας συγχώνευσης υπήρξε το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων. 

 
Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) ελέγχεται εμμέσως από το 

δημόσιο, μέσω της συμμετοχής νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, όπως τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία. Το 1998 η κυβέρνηση την υποχρέωσε να πωλήσει τη θυγατρικής της 
Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης, στο πλαίσιο διαγωνισμού τον οποίο κέρδισε η Τράπεζα 
Πειραιώς.  

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης, το 1997 η ΕΤΕ συγχωνεύθηκε με τις 
θυγατρικές της, Εθνική Κτηματική Τράπεζα και Εθνική Στεγαστική, τις οποίες και 
απορρόφησε. 

Τον Οκτώβριο του 2001 ανακοινώθηκε ότι η ΕΤΕ θα συγχωνευόταν με την Alpha 
ωστόσο, η σύγκρουση ανάμεσα στις νοοτροπίες των δύο διοικήσεων απεδείχθη 
σημαντικότατη και τον Ιανουάριο η συμφωνία ακυρώθηκε. 
 

Εμπορική Τράπεζα. Η Εμπορική ελέγχεται επίσης εμμέσως από το δημόσιο και έχει 
απαλλαγεί από αρκετές θυγατρικές της στο πλαίσιο ιδιωτικοποιήσεων. 

Το 1992 η τελευταία συντηρητική κυβέρνηση την υποχρέωσε να πωλήσει την 
Τράπεζα Πειραιώς. Το 1997, η σοσιαλιστική κυβέρνηση επιστάτησε της πώλησης 
πλειοψηφικού ποσοστού της στην Τράπεζα Αττικής στο Ταμείο Σύνταξης Μηχανικών και 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) — 34% — και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων — 15,5%. Η Εμπορική διατήρησε το 17% και πενταετή σύμβαση διαχείρισης, η 
οποία έληξε το καλοκαίρι του 2002. 

Εικάζεται έντονα στην αγορά ότι το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα επιδιώξει την 
εξαγορά της Τράπεζας Αττικής, για να τη χρησιμοποιήσει ως όχημα για την εισαγωγή του 
στο ΧΑΑ. 

Τον Μάιο του 2000, η γαλλική τράπεζα Credit Agricole Indo Suez κατέβαλε περίπου 
100 δισ. δρχ. (293 εκατ. ευρώ) για ποσοστό 6.7% της Εμπορικής Τράπεζας. Έκτοτε έχει 
ανεβάσει τη συμμετοχή της στο 9%, μέσω της αγοράς μετατρέψιμου ομολόγου, υποκείμενη 
αξία του οποίου είναι η άμεση συμμετοχή του δημοσίου. 

Τον Μάρτιο του 1998, η Εμπορική Τράπεζα πώλησε το 51% της συμμετοχής της στην 
εισηγμένη της θυγατρική, Ιονική Τράπεζα, η οποία διέθετε δίκτυο 222 καταστημάτων, στην 
Alpha Bank, έναντι 272 δισ. δρχ. (που τότε ισοδυναμούσαν με περίπου 821 εκατ. ευρώ). Η 
Alpha έκανε δημόσια πρόταση εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών, η τράπεζα απορροφήθηκε 
πλήρως και η Ιονική διαγράφηκε από το Χρηματιστήριο. 
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Alpha Bank. Η εξαγορά της Ιονικής αύξησε το μερίδιο αγοράς της Alpha από 
περίπου 12% σε σχεδόν 20%, επιβάρυνε όμως σημαντικά το λόγο κόστους προς έσοδα και 
περιόρισε το ρυθμό αύξησης των κερδών. Η συγχώνευση είχε καλά αποτελέσματα, επειδή τα 
κορυφαία διορισμένα από το δημόσιο διευθυντικά στελέχη απομακρύνθηκαν εξαρχής, 
αφήνοντας στα στελέχη της Alpha ελεύθερο το πεδίο για την εφαρμογή της πολιτικής τους. 

Μέρος όμως της συμφωνίας ήταν ότι δεν θα υπήρχαν απώλειες θέσεων εργασίας, 
πράγμα που συνεπαγόταν μακρόχρονη και δύσκολη διαδικασία αναδιοργάνωσης, στο πλαίσιο 
της οποίας επελέγησαν τα καλύτερα μεσαία διευθυντικά στελέχη αμφότερων των ομίλων, 
ενώ τα υπόλοιπα είτε ανακατανεμήθηκαν είτε επανεκπαιδεύτηκαν. 

Υπήρχαν και ασυμμετρίες όσον αφορά τις παροχές προς το προσωπικό. Οι υπάλληλοι 
της Ιωνικής διέθεταν επικουρικό ταμείο, το οποίο ήταν πολύ πλουσιότερο από εκείνο των 
ομολόγων τους της Alpha. Η τράπεζα έπρεπε να ενώσει τα δύο ταμεία, βελτιώνοντας τις 
παροχές του πρώην προσωπικού της, με βάση εκείνες του νέου. 

Τελικά, η συγχώνευση εστέφθη από επιτυχία και δεν υπάρχουν πλέον δια-
φοροποιήσεις μεταξύ των υπαλλήλων. Ωστόσο, η μακρά και χρονοβόρος διαδικασία 
ενοποίησης συνέβαλε τα μέγιστα στην αντίθεση των διευθυντικών στελεχών της Alpha για τη 
συγχώνευση με την Εθνική. 

Το 2001, η Alpha προέβη στη συγχώνευση των δραστηριοτήτων επιχειρηματικών 
συμμετοχών, επενδυτικής τραπεζικής και χρηματιστηριακών υπηρεσιών με τη μητρική 
εταιρία, προχωρώντας στη διαγραφή της Alpha Finance από το Χρηματιστήριο, διατηρώντας 
όμως την επωνυμία αυτή για τη νυν διεύθυνση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της 
τράπεζας. 

 
EFG Eurobank-Ergasias. Η EFG ιδρύθηκε το 1990 με την επωνυμία Ευρω-

επενδυτική Τράπεζα και μέσα σε μία δεκαετία εξελίχθηκε από εξειδικευμένη τράπεζα οκτώ 
καταστημάτων (επικεντρωμένη στη χρηματοδότηση εμπορικών δραστηριοτήτων και στην 
ιδιωτική τραπεζική) σε γενική τράπεζα 330 καταστημάτων, η οποία αξιώνει τα πρωτεία στη 
λιανική τραπεζική. Για να φτάσει ως εκεί χρειάστηκαν η εξαγορά και η απορρόφηση πέντε 
τραπεζικών μονάδων, που η καθεμιά ήταν μεγαλύτερη από την προηγούμενη της: της 
Interbank από την Banque Worms (1996), των εργασιών λιανικής τραπεζικής από την Credit 
Lyonnais (1997), της Τράπεζας Αθηνών από τον κορεατικό όμιλο Hanwha (1998) και της 
Τράπεζας Κρήτης, η οποία τελούσε υπό την αναγκαστική διαχείριση της Τράπεζας της 
Ελλάδος (1999). 

Το 2000, η Consolidated Eurofinance Holdings, υπεράκτιο επενδυτικό όχημα τής 
οικογένειας Λάτση, η οποία είναι ο επικαρπωτής της EFG Eurobank, προχώρησε σε 
επιθετική εξαγορά της Τράπεζας Εργασίας—τότε δεύτερης μεγαλύτερης τράπεζας του 
ιδιωτικού τομέα—μέσω Χρηματιστηρίου. Η εξαγορά στοίχισε ποσό ισοδύναμο με σχεδόν 
220 δισ. δρχ. (περίπου 655 εκατ. ευρώ). 

Το ταίριασμα με την Εργασίας έπρεπε να ήταν τέλειο. Η Εργασίας επικεντρωνόταν σε 
μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις και διέθετε αρκετές χρηματοοικονομικές 
θυγατρικές, όπως μια επιτυχημένη εταιρία χρηματοδοτικής μίσθωσης, πράγμα που εκείνη την 
εποχή δεν διέθετε η EFG. Τα δυνατά σημεία της EFG Eurobank εντοπίζονται στην 
εξυπηρέτηση των καταναλωτών και των μεγάλων επιχειρήσεων. 

Σύμφωνα με αναλυτές της αγοράς, η συμφωνία δεν έφερε διόλου καλά αποτελέσματα, 
εξαιτίας της σύγκρουσης ανάμεσα σε διαφορετικές κουλτούρες στο διευθυντικό επίπεδο. Στο 
προσωπικό της Εργασίας είχε επιτραπεί η ανάπτυξη ισχυρών δεσμών με τους πελάτες και ως 
αποτέλεσμα ακολουθείτο μια πιο φιλελεύθερη πολιτική δανεισμού. Η EFG ακολουθούσε πιο 
πειθαρχημένη προσέγγιση, καθώς οι αποφάσεις μεταβιβάζονταν από την κορυφή προς τα 
κατώτερα επίπεδα ή τουλάχιστον, έπρεπε να εγκριθούν από τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη. 
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Πολλά από τα μεσαίου επιπέδου διευθυντικά στελέχη τής Εργασίας αποχώρησαν, 
αναζητώντας απασχόληση αλλού ή σε μερικές περιπτώσεις, δημιουργώντας δικές τους 
ανταγωνιστικές επιχειρήσεις παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Εξαιτίας της δύναμης της ΟΤΟΕ η τράπεζα που προέκυψε από τη συγχώνευση δεν 
ήταν σε θέση να απαλλαγεί από υπερβάλλον προσωπικό με το ρυθμό που θα επιθυμούσε, άρα 
δεν ήταν και σε θέση να εξορθολογήσει κατάλληλα το δίκτυο των καταστημάτων. 

Το 2001 η EFG Eurobank-Ergasias εξαγόρασε την Telesis Investment Bank, την 
οποία απορρόφησε δημιουργώντας την EFG Telesis Finance. Η ανταλλαγή μετοχών 
ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2002. 

Το 1998, η Deutsche Bank απέκτησε στρατηγικό ποσοστό 10% της EFG Eurobank, το 
οποίο της προσέφερε πρόσβαση στην ελληνική αγορά και εμπλούτισε την EFG με νέα 
προϊόντα και μεθόδους μάρκετινγκ. 

 
Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ανήκει σε έναν όμιλο ετερόκλητων 

επιχειρηματιών, εξαγοράστηκε το 1992 στο πλαίσιο ιδιωτικοποίησης. Και αυτή έχει 
αναπτυχθεί μέσα από μια σειρά εξαγορών στο πλαίσιο τόσο ιδιωτικοποιήσεων όσο και 
συναλλαγών στην αγορά. Το 1998, αγόρασε τη Μακεδονίας-Θράκης από την Εθνική, τα 
χαρτοφυλάκια ναυτιλιακής και ιδιωτικής τραπεζικής της Credit Lyonnais, τα τοπικά 
καταστήματα της National Westminster Bank και την ιδιωτική Xios Bank συμφερόντων 
Βαρδινογιάννη. Το 2000, εξαγόρασε τη Σίγμα, μια από τις κορυφαίες χρηματιστηριακές 
εταιρίες. 

Τα χαρτοφυλάκια ναυτιλίας και ιδιωτικής τραπεζικής των τριών πρώτων εξαγορών 
συμπτύχθηκαν, σχηματίζοντας μια νέα επενδυτική τράπεζα, την Πειραιώς Prime. Το 2001, η 
τραπεζική άδεια της Prime πωλήθηκε στη Marfin Investment Services, αφού πρώτα κάθε 
τραπεζική εργασία, που αφορούσε ακίνητα, ναυτιλία και επενδύσεις, είχε αφαιρεθεί και 
ανακατανεμηθεί σε διάφορα τμήματα του ομίλου. 

Το 2001, η Πειραιώς επεκτάθηκε περαιτέρω, μετά την επιτυχημένη προσφορά της για 
την εξαγορά του 57,8% της Ελληνικής Τράπεζας Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) από το 
δημόσιο, στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποίησης. Το αρχικό τίμημα που είχε 
συμφωνηθεί ήταν 510 εκατ. ευρώ. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία, τον Μάρτιο του 2002 
το τίμημα αυτό είχε μειωθεί σε 393 εκατ. ευρώ, μετά την απόφαση της κυβέρνησης να 
διατηρήσει τα συμφέροντα της στα Ελληνικά Βιομηχανικά Ακίνητα, τη θυγατρική της 
τράπεζας που ασχολείται με τις βιομηχανικές περιοχές, καθώς και την ανακάλυψη ότι είχε 
γίνει κατάχρηση 33,5 εκατ. ευρώ σε μια από τις χρηματοοικονομικές θυγατρικές εταιρίες. 

Η καλύτερη εξαγορά του Ομίλου Πειραιώς ήταν εκείνη της Xios Bank, έναντι 66 δισ. 
δρχ. (τότε περίπου 199 εκατ. ευρώ). Η τράπεζα ήταν αποδοτική, κερδοφόρος και καινοτόμος, 
καθώς λάνσαρε προϊόντα καινούργια για τον ελληνικό τραπεζικό χώρο όπως καταναλωτική 
πίστη εσωτερικού και χρηματοδότηση των επαγγελματιών. Έχοντας αυτά κατά νου η 
Πειραιώς κατέβαλε για τη Xios ποσό οκταπλάσιο της λογιστικής αξίας της. 

Ωστόσο, δεν κατάφερε να υλοποιήσει την πλήρη αξία της εξαγοράς, καθώς η 
νεοϊδρυθείσα ανταγωνιστική τράπεζα Nova Bank απέσπασε πολλά από τα βασικά 
διευθυντικά στελέχη της Xios. Η Nova, που αποτελούσε κοινοπραξία 50-50 μεταξύ της 
Interamerican και της Banco Comercial Portugues, ήταν η πρώτη τραπεζική επιχείρηση που 
συστάθηκε εκ του μηδενός στην Ελλάδα εδώ και τριάντα χρόνια.  

 
Marfin Bank. Στόχος της Marfin Popular Bank21 είναι να καταστεί ο μεγαλύτερος 

και ισχυρότερος τραπεζικός όμιλος σε όλη την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, σε ορίζοντα 
τετραετίας από σήμερα (20 Ιουνίου 2007), τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας 

                                                 
21Η Ναυτεμπορική, 20 Ιουνίου 2007, www.naftemporiki.gr 
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Ανδρέας Βγενόπουλος, σε συνάντηση που είχε με τους δημοσιογράφους. Ήδη, όπως 
επισήμανε ο κ. Βγενόπουλος, η Τράπεζα μέσα σε ένα χρόνο, με την τριπλή συγχώνευση 
(Λαϊκή-Εγνατία-Marfin), έχει αποκτήσει δίκτυο που ξεπερνά τα 410 καταστήματα σε οκτώ 
χώρες. 

Ερωτηθείς σχετικά ο κ. Βγενόπουλος, επισήμανε ότι στο πλαίσιο της υλοποίησης της 
στρατηγικής αυτής, η οποία περιλαμβάνεται στο πενταετές σχέδιο της τράπεζες που έχει 
ανακοινωθεί, δεν αποκλείει εξαγορές και συγχωνεύσεις, όχι μόνον με τράπεζες στην Ελλάδα, 
αλλά και άλλες ξένες τράπεζες, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή ή έχουν ενδιαφέρον 
για την περιοχή. 
 
Για το 2007 έχουμε τα εξής22: 
 

 
 
 
Ευρωπαϊκή Ένωση 

Για τη νομιμοποίηση μιας εξαγοράς ή συγχώνευσης στον ευρωπαϊκό χώρο, απαιτείται 
η συναίνεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα κριτήρια αποδοχής ή απόρριψης βασίζονται 
στον κύκλο εργασιών των υπό εξέταση εταιρειών. Η Επιτροπή αντιτίθεται στις εξαγορές-
συγχωνεύσεις μόνον εφόσον αυτές παρεμποδίζουν σημαντικά τον ανταγωνισμό (δεσπόζουσα 
θέση στην αγορά, στρέβλωση του ανταγωνισμού κ.λπ.). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, 
η Επιτροπή επιτρέπει πάντως τις συγκεντρώσεις, με ή χωρίς όρους. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, εξάλλου, ενθαρρύνει τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. Μετά 
και τις τελευταίες συμφωνίες για την εξαγορά της Hanson από την Heidelberg Cement (αξίας 
15,5 δισ. δολαρίων) και του ομίλου Reuters από την Thomson (17,2 δισ. δολαρίων) η 
συνολική αξία των ευρωπαϊκών συμφωνιών ανέρχεται στο επίπεδο ρεκόρ των 1,2 τρισ. 
δολαρίων. Στις ΗΠΑ την ίδια ώρα έχουν ανακοινωθεί συγχωνεύσεις ύψους 961 δισ. 
δολαρίων. 

                                                 
22 Χρήστος Ελαφρός, «Εξελίξεις και προοπτικές για το Χ.Α.Α.», Ιούνιος 2007, Eurobank Securities  
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Στην Ευρώπη, ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός στον οποίο παρατηρείται η 
μεγαλύτερη κινητικότητα, με συμφωνίες ύψους 300 δισ. δολαρίων να έχουν υπογραφεί από 
τις αρχές του έτους. 

Το 2005 η δραστηριότητα23 στο πλαίσιο των συμφωνιών εξαγορών και 
συγχωνεύσεων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ευρώπη παρουσίασε θεαματική 
αύξηση σε επίπεδο αξίας και αριθμού συμφωνιών σε σχέση με το 2004. Ο κλάδος των 
χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτέλεσε τον δεύτερο πιο δραστήριο μετά από αυτόν της 
ενέργειας. 

Η συνολική αξία το 2005 ανήλθε στα 78.9 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας την 
εντυπωσιακή αύξηση - 76.1% - σε σχέση με τα 44.8 δις ευρώ του 2004. Επιπλέον, το σύνολο 
των συμφωνιών ανήλθε στις 353 παρουσιάζοντας τη σημαντική αύξηση - 14.2% - σε σχέση 
με τις 309 συναλλαγές του 2004. Οι τράπεζες αποτέλεσαν το 61% της συνολικής 
δραστηριότητας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Οι διασυνοριακές συμφωνίες αντιπροσώπευσαν τα δύο τρίτα της συνολικής αξίας των 
συμφωνιών. Η συνεχής αύξηση των διασυνοριακών συμφωνιών κατά τη διάρκεια των τριών 
τελευταίων ετών πυροδοτεί την αυξητική τάση της συνολικής δραστηριότητας σε συνδυασμό 
με την επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δέκα νέα κράτη και την επικείμενη σε άλλα νέα 
κράτη. 

Δεν υπήρξε μια μεμονωμένη χώρα που κυριάρχησε το 2005. Η αθροιστική 
δραστηριότητα των Γερμανία, Ιταλία, Βρετανία και Ιρλανδία αποτέλεσε το 58% της 
συνολικής, γεγονός που αποτελεί μια πολύ σημαντική διαφορά καθώς μεμονωμένα η 
Βρετανία μαζί με την Ιρλανδία αποτέλεσαν το 63% της συνολικής δραστηριότητας το 2004. 

Οι αναδυόμενες αγορές παρουσίασαν θεαματική αύξηση διότι η αθροιστική 
δραστηριότητα στις Ρωσία, Τουρκία, Ουκρανία και ανατολική Ευρώπη το 2005 αποτέλεσε το 
15% της συνολικής ενώ το 2004 ήταν 2,5%. 

Η Γαλλία αποτέλεσε την πλέον απογοητευτική επίδοση το 2005. Η δραστηριότητα 
στη Γαλλία αποτέλεσε το 1% της συνολικής, ποσοστό υπερβολικά αμελητέο 
συνυπολογίζοντας το γεγονός ότι η Γαλλία αποτελεί την τρίτη οικονομική δύναμη της 
Ευρώπης. 

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη της 
Pricewaterhousecoopers για την έντονη δραστηριότητα σε συγχωνεύσεις και εξαγορές στον 
κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών το 2005 στην Ευρώπη και κυρίως σχετικά με την 
άνθιση των διασυνοριακών συμφωνιών είναι τα ακόλουθα: 
•Τα μεγάλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα στις ώριμες αγορές αναζητούν ένα δεύτερο 
ευρωπαϊκό κράτος ως πατρίδα τους ώστε να επιτύχουν επιτάχυνση της ανάπτυξής τους, 
καθώς αυτή έχει καταστεί πιο δύσκολη και περιορισμένη στην πρωταρχική τους πατρίδα 
λόγω του αμείλικτου ανταγωνισμού και των έμπειρων ανταγωνιστών. 
•Η αναζήτηση για ανάπτυξη στις αναδυόμενες αγορές της Ευρώπης υπόσχεται ανθηρό 
μέλλον. Αρκεί να αναφερθεί πως το 2005 η αξία του αθροίσματος των συμφωνιών σε 
ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ουκρανία και Τουρκία αποτέλεσαν το 15% της συνολικής αξίας 
έναντι 2,5% το 2004. 
•Η επιχειρηματική αναδόμηση και οι προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη στην μεγαλύτερη 
οικονομία της Ευρώπης - Γερμανία - καθώς πραγματοποιήθηκε αλλαγή στην πολιτική ηγεσία 
της χώρας με εμφανείς προθέσεις για την μείωση της κρατικής υποστήριξης στα τραπεζικά 
ιδρύματα και την ταυτόχρονη υποστήριξη σε μέτρα που θα μειώσουν δραστικά την ανεργία. 
•Η αναζήτηση για την δημιουργία των οικονομιών κλίμακας μέσω της πραγματοποίησης 
συγχωνεύσεων και εξαγορών κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα. Μεγάλα ιδρύματα 

                                                 
23 Εφημερίδα «Καθημερινή», PriceWaterhouseCoopers, Διονύσης Πολυχρονόπουλος, 15 Ιουνίου 2007 
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εξαγόρασαν μικρότερα κυρίως σε Βρετανία, Ιρλανδία και Ελβετία ώστε να επιτύχουν τη 
δημιουργία των οικονομιών κλίμακας. 
•Η τάση για ενοποίηση ώθησε αρκετά ιδρύματα να πραγματοποιήσουν συμφωνίες είτε για 
αύξηση της ήδη υπάρχουσας συμμετοχής τους σε άλλες επιχειρήσεις είτε εξαγοράζοντας τα 
μειοψηφικά μερίδια άλλων μετόχων. 
•Το αυξημένο ενδιαφέρον των αμερικανικών private equity firms για την Ευρώπη. Αρκεί να 
αναφερθεί πως το 2005 οι πέντε από τις ένδεκα μεγαλύτερες διασυνοριακές συμφωνίες 
εμπεριείχαν αμερικανικές πλειοδοτικές επιχειρήσεις. 
•Η επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (1η Μαΐου 2004) προς δέκα νέα κράτη και η 
επικείμενη προς άλλα νέα κράτη. Επίσης, ο προσανατολισμός προς την υιοθέτηση μιας 
ενιαίας - κοινής νομοθεσίας που θα διέπει τον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε 
ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
 

Παρακάτω παρατίθεται μια συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας των 
συγχωνεύσεων και εξαγορών στον κλάδο των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στις διάφορες 
χώρες - περιοχές της Ευρώπης το 2005 όπως προκύπτει από την μελέτη της 
Pricewaterhousecoopers. 
 
Γερμανία 

Η Γερμανία ήταν η πιο σημαντική αγορά στο πλαίσιο των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες κατά τη διάρκεια του 2005 ως προς την 
αξία των συμφωνιών. Αρκεί να αναφερθεί πως η αξία από το 1,3 δις ευρώ το 2004 
εκτοξεύτηκε στα 22,7 δις ευρώ το 2005. Η μεγαλύτερη εξαγορά - της HypoVereinsBank από 
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την ιταλική Unicredit - αποτέλεσε το 68% ενώ το άθροισμα των δύο μεγαλύτερων αποτέλεσε 
το 88%. 
 
Ιταλία 

Οι διασυνοριακές συμφωνίες κυριάρχησαν στην Ιταλία καθώς αποτέλεσαν το 76% 
των συναλλαγών το 2005 σε σχέση με το 62% το 2004. Η αξία των συμφωνιών εκτοξεύτηκε 
από το 1,1 δις ευρώ το 2004 στα 13,2 δις ευρώ το 2005. Η αθροιστική αξία των 5 
μεγαλύτερων συμφωνιών αποτέλεσε το 87% της συνολικής αξίας. 
 
Βρετανία & Ιρλανδία 

Το 2005 ήταν μια ήσυχη χρονιά σχετικά με το μέγεθος και τον πρωταγωνιστικό ρόλο 
που διαδραματίζει στην Ευρώπη η αθροιστική αγορά της Βρετανίας και Ιρλανδίας. Η 
δραστηριότητα χαρακτηρίστηκε από μια μεγάλη σειρά συναλλαγών μικρής αξίας. Η αξία των 
συμφωνιών μειώθηκε από τα 28 δις ευρώ το 2004 στα 11,9 δις ευρώ το 2005. Αρκεί να 
αναφερθεί ότι μόλις 3 συμφωνίες ξεπέρασαν το 1 δις ευρώ το 2005 σε σχέση με τις 8 
συμφωνίες του 2004. 
 
 
Ανατολική Ευρώπη & Ρωσία 

Το 2005 ήταν μια χρονιά εξαιρετικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των εξαγορών και 
συγχωνεύσεων στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Οι διασυνοριακές συμφωνίες 
κυριάρχησαν καθώς αποτέλεσαν το 95% της αξίας των συναλλαγών. Το 2005 η αξία των 
συμφωνιών εκτοξεύτηκε στα 7,8 δις ευρώ από το μισό δις ευρώ του 2004. Η αθροιστική αξία 
των δύο μεγαλύτερων συμφωνιών αποτέλεσε το 70% της συνολικής αξίας. 
 
Σκανδιναβικές χώρες 

Οι ασφάλειες κυριάρχησαν καθώς αποτέλεσαν το 90% της συνολικής αξίας των 
συμφωνιών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες. Το 2005 η συνολική αξία ανήλθε στα 6.8 δις 
ευρώ σημειώνοντας αύξηση 27% σε σχέση με το 2004. Η αθροιστική αξία των 5 
μεγαλύτερων συμφωνιών αποτέλεσε το 93% της συνολικής αξίας. Επίσης, οι 4 από τις 5 
μεγαλύτερες συμφωνίες ήταν διασυνοριακές. 
 
Ελβετία 

Η δραστηριότητα των εξαγορών και συγχωνεύσεων στις χρηματοοικονομικές 
υπηρεσίες μονοπωλήθηκαν από τις εξαγορές διαφόρων εταιριών διαχείρισης ενεργητικού 
(asset management businesses) από την UBS. Το 2005 η συνολική αξία των συμφωνιών ήταν 
4,5 δις ευρώ ενώ η αθροιστική αξία των εξαγορών της UBS αποτέλεσαν το 89% της 
συνολικής. Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η δραστηριότητα στην Ελβετία 
αποτέλεσε το 5,8% του ευρωπαϊκού συνόλου, καθώς η Ελβετία φημίζεται για τις 
χρηματοοικονομικές υπηρεσίες της. 
 
Ολλανδία 

Οι διασυνοριακές συμφωνίες μονοπώλησαν την Ολλανδία το 2005 καθώς αποτέλεσαν 
το 100% περίπου της συνολικής αξίας. Το 2005 η συνολική αξία των συμφωνιών ανήλθε στα 
4,3 δις ευρώ σημειώνοντας αύξηση 60%. 
 
Ισπανία & Πορτογαλία 

Το 2005 η συνολική αξία των συμφωνιών μειώθηκε κατά 50% στο 1 δις ευρώ σε 
σχέση με τα 2 δις ευρώ το 2004. Το 2005 χαρακτηρίστηκε από το διπολισμό των τραπεζών 
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και των ασφαλειών όπως επίσης και από αυτόν των εγχώριων και διασυνοριακών 
συμφωνιών. 
 
Γαλλία 

Ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Γαλλίας στην ευρωπαϊκή αγορά δεν είχε καμία 
απολύτως σχέση με τη δραστηριότητα των συγχωνεύσεων και εξαγορών το 2005 καθώς 
αποτέλεσε το 1% της συνολικής ευρωπαϊκής αξίας. Ο βασικός λόγος ήταν το γεγονός πως οι 
γαλλικές τράπεζες επιδόθηκαν σε μια επιθετική πολιτική εξαγορών προς άλλες χώρες και 
ιδιαιτέρως στις αναδυόμενες αγορές. Το 2005 η συνολική γαλλική αξία ήταν μισό δις ευρώ. 
 
Τουρκία 

Το 2005 αποτέλεσε μια χρονιά αλματώδους αύξησης καθώς η συνολική αξία 
εκτοξεύτηκε στα 3,5 δις ευρώ από τα 200 εκατομμύρια ευρώ το 2004. Οι ξένοι επενδυτές 
επιδόθηκαν σε μια επιθετική πολιτική εξαγορών τουρκικών τραπεζών λόγω της έναρξης των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ξένοι επενδυτές 
πραγματοποίησαν τις 8 από τις 11 μεγαλύτερες συμφωνίες. Ο τραπεζικός κλάδος αποτέλεσε 
το 99% της συνολικής αξίας των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ο κύκλος των μεγάλων εξαγορών και συγχωνεύσεων στην Τουρκία κλείνει24. 
Ωστόσο, επενδυτικές ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις παρουσιάζει το δεύτερο κύμα 
εξαγορών και συγχωνεύσεων στη γειτονική χώρα, σύμφωνα με την ετήσια Έκθεση 
Συγχωνεύσεων και Εξαγορών (Mergers & Acquisitions Report) της Ernst & Young. 

Ο ξένος οίκος διαπιστώνει πτωτική τάση στις εξαγορές και συγχωνεύσεις στην 
Τουρκία το 2006 μετά την κορύφωσή τους το 2005. Η συνολική αξία των 154 επενδυτικών 
συμφωνιών έφτασε τα 19,2 δισ. δολάρια και σημαντικά μικρότερη από το ποσό-ρεκόρ των 
30,3 δισ. δολαρίων το 2005. Η κάμψη αυτή παρουσιάστηκε τη χρονιά κατά την οποία 
καταγράφηκε παγκοσμίως ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών για εξαγορές και συγχωνεύσεις, 
που ανήλθε στα 3,8 τρισ. δολάρια. 

Ο συνολικός αριθμός των συμφωνιών εξαγορών και συγχωνεύσεων για το 2005 ήταν 
163, έναντι 154 για το 2006. H πτώση της συνολικής αξίας των συμφωνιών δεν οφείλεται 
μόνο στη μείωση του αριθμού τους, αλλά στο γεγονός ότι μειώθηκε σημαντικά ο μέσος όρος 
αξίας ανά επενδυτική συμφωνία. Ο χρηματοοικονομικός κλάδος παρουσίασε το μεγαλύτερο 
όγκο συγχωνεύσεων και εξαγορών με συνολική αξία 11,4 δισ. δολάρια, καλύπτοντας το 
59,4% της συνολικής αξίας εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Εννέα στις δέκα επενδυτικές συμφωνίες συνολικής αξίας 16,6 δισ. δολαρίων, 
προήλθαν από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Σε αυτόν τον τομέα εντοπίζεται η σημαντική 
διαφορά σε σχέση με το 2005, όταν οι ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν το 57% των 
συγχωνεύσεων και εξαγωγών της χώρας, δείχνοντας ότι η επενδυτική ελκυστικότητα της 
Τουρκίας έχει μειωθεί δραματικά στο εσωτερικό της χώρας. 

Οι θεσμικοί επενδυτές (Private Equity) αυξήθηκαν, καθώς οι συμφωνίες που 
ολοκληρώθηκαν από θεσμικούς επενδυτές το 2006 αποτέλεσαν το 17% της συνολικής αξίας 
των συγχωνεύσεων και εξαγορών, έναντι 4%,το 2005 

Υψηλές προσδοκίες έχουν οι επενδυτές για τους τομείς ενέργειας, real estate, 
τραπεζών, ασφαλειών και λιανεμπορίου. Με δεδομένη τη φθίνουσα πορεία της Τουρκίας στις 
μεγάλες εξαγορές και συγχωνεύσεις και την εκτίμηση για επενδύσεις μικρότερης αξίας, 
παρουσιάζεται ενδεχόμενη ευκαιρία για τις ελληνικές επιχειρήσεις να δραστηριοποιηθούν 
ενεργά στο δεύτερο κύμα επενδύσεων στη γείτονα χώρα. 
 
 

                                                 
24 Εφημερίδα «Καθημερινή», Δημήτρης Ψαραδέλλης, 17 Απριλίου 2007 
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Λοιπές χώρες 

Το 2005 η συνολική αξία των συμφωνιών αυξήθηκε στα 2,8 δις ευρώ από τα 2,3 δις 
ευρώ το 2004. Η γεωγραφική διαφοροποίηση ήταν ικανοποιητική καθώς οι επιχειρήσεις - 
στόχοι των 7 μεγαλύτερων συμφωνιών ήταν σε 7 διαφορετικές χώρες. 
 
Παγκοσμίως 

Ο ρυθμός των συμφωνιών παγκοσμίως διατηρείται σε υψηλότατα επίπεδα χάρη στην 
ανοδική πορεία των διεθνών χρηματαγορών αλλά και την έντονη δραστηριότητα των 
εταιρειών ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερα 
ποσά, με σκοπό την επένδυσή τους σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι 
διεθνείς συμφωνίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά εντός του 2007, ξεπερνώντας το 
ιστορικό ρεκόρ των 3,49 τρισ. δολαρίων, που κατεγράφη το 2006. 

Η Citigroup αναδεικνύεται η «βασίλισσα» στην αναδοχή των εξαγορών, καθώς 
συμμετείχε στις συνομιλίες για συμφωνίες ύψους 672 δισ. δολαρίων. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται και η προσφορά ύψους 87 δισ. δολαρίων της βρετανικής Barclays για την 
ολλανδική ABN Amro - μία συμφωνία, που αν είχε ευοδωθεί θα συνιστούσε τη μεγαλύτερη 
συγχώνευση όλων των εποχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

Σύμφωνα με το πιο αισιόδοξο σενάριο του επενδυτικού οίκου Credit Suisse, έως και 
το ένα πέμπτο της συνολικής κεφαλαιοποίησης των διεθνών αγορών θα μπορούσε να 
εξαγοραστεί, καθώς τόσο τα private equity funds όσο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι 
αναζητούν τον επόμενο στόχο τους. Συγκεκριμένα, στη διάρκεια του τρέχοντος έτους, τα 
private equity funds μπορούν να προχωρήσουν σε εξαγορές συνολικού ύψους 1,3 τρισ. 
Δολαρίων. 

Το 2006 η παγκόσμια αγορά εξαγορών και συγχωνεύσεων25 έφθασε στο ύψος των 
USD 3,7 τρις, σημειώνοντας αύξηση 37,6% ως προς την αξία των συμφωνιών του 
προηγούμενου έτους και ταυτόχρονα ξεπερνώντας την προηγούμενη ιστορικά υψηλότερη 
αξία των USD 3,4 τρις του 2000. Οι συνολικές πραγματοποιηθείσες συμφωνίες ανήλθαν στις 
25.503 συγκριτικά με 24.344 το 2005 (αύξηση 4,8%). Το μέσο ύψος όμως της συμφωνίας 
αυξήθηκε από USD 94 εκ. το 2005 σε USD 114 εκ. το 2006. Είναι αξιοσημείωτο ότι το 
τελευταίο τρίμηνο του έτους υπήρξε ιδιαίτερα μεγάλη κινητικότητα όπου οι ανακοινωθείσες 
συμφωνίες αξίας USD 1,3 τρις αντιπροσώπευσαν το 34,1% του ετήσιου συνόλου.  

Ο ενεργειακός τομέας διατήρησε και αυτό το έτος τον κυρίαρχο ρόλο του στην 
παγκόσμια δραστηριότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων (USD 603 δις, 2.734 συναλλαγές) με 
11% του συνόλου των συναλλαγών αλλά 16% της αξίας.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 KANTOR CAPITAL Α.Ε., «Ενέργεια, Εξαγορές & Συγχωνεύσεις 2006», Μάρτιος 2007 
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Διάγραμμα 1.1: Σύνθεση παγκόσμιων ανακοινωθεισών συμφωνιών ανά κλάδο για το έτος 

2006 

Βασικά Καταναλωτικά 
Αγαθά; 3,3%

Υψηλή Τεχνολογία; 
5,6%

Λιανικό Εμπόριο; 3,7%

Χρηματοικονομικά; 
15,6%

Υλικά; 9,8%
Real Estate; 9,6%

ΜΜΕ; 9,2%

Τηλεπικοινωνίες; 8,6%

Υγεία; 7,9%

Βιομηχανία; 7,3%

Καταναλωτικά 
Προϊόντα & Υπηρεσίες; 

3,2%

Ενέργεια; 16,2%

 
 
Πηγή : Thomson Financial - Acquisitions Monthly-Επεξεργασία : KANTOR Capital 
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Έξαρση εξαγορών και συγχωνεύσεων26 παρατηρείται από τις αρχές του έτους 

παγκοσμίως, με την Ευρώπη όπως φαίνεται να κρατάει τα ηνία. Οι συμφωνίες άγγιξαν φέτος 
τα 2 τρισ. δολάρια, με το ρυθμό τους να είναι ενισχυμένος κατά 60% σε σχέση με πέρυσι. 

Μετά και τις τελευταίες συμφωνίες για την εξαγορά της Hanson από την 
HeidelbergCement (αξίας 15,5 δισ. δολαρίων) και του ομίλου Reuters από την Thomson 
(17,2 δισ. δολαρίων) η συνολική αξία των ευρωπαϊκών συμφωνιών ανέρχεται στο επίπεδο 
ρεκόρ των 1,2 τρισ. δολαρίων. Στις ΗΠΑ την ίδια ώρα έχουν ανακοινωθεί συγχωνεύσεις 
ύψους 961 δισ. δολαρίων. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Bloomberg σε μεγάλο βαθμό έχουν ενισχυθεί οι 
χρηματοδοτούμενες εξαγορές, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την πώληση της Chrysler 
στην Cerberus Capital Management έναντι 7,4 δισ. δολαρίων.  

Ο ρυθμός των συμφωνιών διατηρείται σε υψηλότατα επίπεδα χάρη στην ανοδική 
πορεία των διεθνών χρηματαγορών αλλά και την έντονη δραστηριότητα των εταιρειών 
ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου, οι οποίες συγκεντρώνουν ολοένα και μεγαλύτερα ποσά, με 
σκοπό την επένδυσή τους σε εξαγορές και συγχωνεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό οι διεθνείς 
συμφωνίες αναμένεται να αυξηθούν σημαντικά εντός του 2007, ξεπερνώντας το ιστορικό 
ρεκόρ των 3,49 τρισ. δολαρίων, που κατεγράφη το 2006.  

Η Citigroup αναδεικνύεται η «βασίλισσα» στην αναδοχή των εξαγορών, καθώς 
συμμετείχε στις συνομιλίες για συμφωνίες ύψους 672 δισ. δολαρίων. Σε αυτές 
περιλαμβάνεται και η προσφορά ύψους 87 δισ. δολαρίων της βρετανικής Barclays για την 
ολλανδική ABN Amro - μία συμφωνία, που αν τελικά επιτευχθεί θα συνιστά τη μεγαλύτερη 
συγχώνευση όλων των εποχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Μάλιστα, το αντίτιμο για την 
εξαγορά της ABN Amro ενδέχεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, αφού στο παιχνίδι της 
εξαγοράς έχει μπει δυναμικά και μία κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Royal Bank of 
Scotland. Τελικά, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές βδομάδες, η Barclays αναγκάστηκε να 
αποσύρει την προσφορά της, που είχε ανέβει πολύ περισσότερο από την πρώτη συμφωνία, 
μετά από πολλές πιέσεις που δέχτηκε από την αγορά και τους μετόχους της και κυρίως από 
την Royal Bank of Scotland.   

Στην Ευρώπη, ο τραπεζικός τομέας είναι αυτός στον οποίο παρατηρείται η 
μεγαλύτερη κινητικότητα, με συμφωνίες ύψους 300 δισ. δολαρίων να έχουν υπογραφεί από 
τις αρχές του έτους. Πριν κάποιους μήνες η UniCredit της Ιταλίας ανακοίνωσε μάλιστα ότι 
σχεδιάζει να προχωρήσει εντός του 2007 σε εξαγορές, με τη Societe Generale και την ιταλική 
Capitalia να περιλαμβάνονται στους στόχους της.  

Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η Kohlberg Kravis Roberts & Co. ηγείται στον 
τομέα των χρηματοδοτούμενων εξαγορών, έχοντας ανακοινώσει φέτος συμφωνίες συνολικής 
αξίας 118 δισ. δολαρίων. 

Επίσης, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης27 προβλέπει για 
φέτος εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας άνω του ενός τρισ. δολαρίων στα κράτη μέλη του, με 
τα μεγάλα deal να επιστρέφουν δυναμικά θυμίζοντας τα ιστορικά ρεκόρ που είχαν 
καταγραφεί το 2000. Τα οριστικά στοιχεία για το 2006 δείχνουν εντυπωσιακή άνοδο με την 
Ελλάδα να αυξάνει μεν το μερίδιο στην πίτα των άμεσων ξένων επενδύσεων αλλά να 
παραμένει στις τελευταίες θέσεις της κατάταξης την τελευταία δεκαετία. Σύμφωνα με έκθεση 
του ΟΟΣΑ, πέρυσι οι εκροές άμεσων ξένων επενδύσεων από τα κράτη του ΟΟΣΑ 
κατέγραψαν το 2006 αύξηση 29% φτάνοντας το 1,120 τρισ. δολάρια, ενώ οι εισροές με 
αύξηση 22% έφτασαν τα 910 δισ. δολάρια. Οι επιδόσεις είναι οι καλύτερες στην ιστορία του 
Οργανισμού με εξαίρεση το επενδυτικό boom του 2000.  

                                                 
26 Η Ναυτεμπορική, 17 Μαΐου 2007, www.naftemporiki.gr 
27 www.euro2day.gr, Έλενα Λάσκαρη, 22 Ιουνίου 2007 
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Σπάζοντας την κακή παράδοση δεκαετιών, στο χορό της αύξησης των άμεσων ξένων 
επενδύσεων μπήκε πέρυσι και η Ελλάδα με την εξαγορά της Εμπορικής από την Credit 
Agricole και της Finansbank από την Εθνική να δείχνουν το δρόμο.  Παρά τη μεταστροφή, η 
ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αποτελεί αποδέκτη ψιχίων από την πίτα των άμεσων 
ξένων επενδύσεων καθώς από τα 910 δισ. δολάρια μόλις 5,4 δισ. δολάρια βρήκαν...το δρόμο 
για την Ελλάδα.  

Ενδεικτικό της περιορισμένης ελκυστικότητας της ελληνικής οικονομίας αλλά και της 
παράλληλης ασθενούς εξωστρέφειάς της είναι ότι στη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας 
όπου οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις κυριαρχούσαν στο παγκόσμιο σκηνικό, η Ελλάδα 
απέσπασε μόλις 13,8 δισ. δολαρίων εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων σε σύνολο 6,836 
τρισ. δολαρίων που μοιράστηκαν οι 30 χώρες του ΟΟΣΑ.  

Στη σχετική κατάταξη, η Ελλάδα καταλαμβάνει την προτελευταία θέση με την 
Ισλανδία να έπεται και να πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ με 1,637 τρισ. δολάρια και το δίδυμο 
Βέλγιο- Λουξεμβούργο να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 1,188 τρις δολάρια. Στην 
έβδομη θέση από το τέλος βρίσκεται άλλωστε η χώρα μας και στον πίνακα των 8,078 τρισ. 
δολαρίων εκροών άμεσων ξένων επενδύσεων, με μόλις 10,7 δισ. δολάρια.  

Στο διάστημα 1997-2006, το ”πρότυπό” μας, η Ιρλανδία δέχθηκε άμεσες ξένες 
επενδύσεις 88,5 δισ. δολαρίων και πραγματοποίησε επενδύσεις 90,1 δισ. δολαρίων! Η 
δυναμική ανάπτυξη στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, η ισχυρή αύξηση των 
εταιρικών κερδών, τα σχετικά χαμηλά επιτόκια, οι υψηλές τιμές των μετοχών – παρά τις 
όποιες διορθώσεις- αλλά και οι γενικά υψηλές τιμές στον κλάδο του real estate σε συνδυασμό 
με τη χαμηλή πτήση του δολαρίου, αποτελούν σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ, τους 
βασικότερους παράγοντες για τη μεγάλη αύξηση των άμεσων ξένων επενδύσεων.  

Δεν παραγνωρίζεται παράλληλα η δράση των hedge funds και των private equity 
funds. Μάλιστα ο Οργανισμός προβλέπει εκρηκτική άνοδο των εξαγορών και συγχωνεύσεων 
στη διάρκεια του τρέχοντος έτους σταθμίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στις αγορές 
αλλά και τα αποτελέσματα των πρώτων μηνών του 2007.  

Στο διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου 2007, οι εκροές για εξαγορές και συγχωνεύσεις 
από χώρες του ΟΟΣΑ έφτασαν τα 428,517 δισ. δολάρια και οι προβολές του Οργανισμού 
δείχνουν διαμόρφωσή τους στα 1,028 τρισ. δολάρια για το σύνολο του έτους. Το υψηλότερο 
επίπεδο είχε καταγραφεί το 2000 με εξαγορές και συγχωνεύσεις αξίας 1,166 τρισ. δολαρίων. 
Μετά την πτώση που ακολούθησε και ως προς τον αριθμό και ως προς το μέγεθος των deal 
(από τις 7.799 εξαγορές και συγχωνεύσεις μέσου μεγέθους 149,6 εκατ. δολαρίων το 2000 
στις 5.061 μέσης αξίας 83,5 εκατ. ευρώ το 2004) καταγράφεται αύξηση και του μέσου 
μεγέθους φέτος με αναρρίχηση σε ακόμα υψηλότερα επίπεδα στα 174,4 εκατ. ευρώ με βάση 
τα στοιχεία πενταμήνου.  

Ομοίως και στις εισροές από εξαγορές και συγχωνεύσεις στις χώρες του ΟΟΣΑ. Από 
τα 1,136 τρισ. δολάρια του 2000, φέτος προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 1,033 τρισ. 
δολάρια (430,47 δισ. δολάρια στο πεντάμηνο) όταν πέρυσι ήταν 818 δισ. δολάρια. 

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι τα μεγέθη, για τη σύγκριση Ελλάδας και ξένων 
χωρών με εμπειρία στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, είναι πολύ διαφορετικά. Παρόλο που η 
Ελλάδα έχει μπει δυναμικά τα τελευταία χρόνια στην παγκόσμια αγορά συγχωνεύσεων και 
εξαγορών, χρειάζεται να γίνουν ακόμα μεγαλύτερες και συντονισμένες προσπάθειες για να 
μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στον ανταγωνισμό. Η παγκοσμιοποίηση της αγοράς θέτει 
ευρύτερα όρια στις διαπραγματεύσεις και απαιτεί τα κατάλληλα στελέχη στις κατάλληλες 
θέσεις. Οι προοπτικές για μεγαλύτερη ανάπτυξη υπάρχουν και πρέπει να τις 
εκμεταλλευτούμε.   
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 
Οι εξαγορές-συγχωνεύσεις, όπως αναπτύξαμε παραπάνω, αποτελούν ένα 

αποτελεσματικό μέσο εξωτερικής ανάπτυξης των επιχειρήσεων απέναντι στον διαρκώς 
αυξανόμενο ανταγωνισμό. Τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από αυτές συχνά 
αποτελούν στρατηγικό στόχο των επιχειρήσεων. Τα κυριότερα κίνητρα για μία εξαγορά –
συγχώνευση είναι τα ακόλουθα: 

1. Κίνητρα συνεργίας. Συνεργία μπορεί να προκύψει είτε από την δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας, εύρους, κλπ. 

2. Κίνητρα αντιπροσώπων (πχ. επιδίωξη από τα διευθυντικά στελέχη προσωπικών 
στόχων). 

3. Κίνητρα αλαζονείας (υπάρχουν περιπτώσεις όπου επιχειρήσεις επιδιώκουν την 
εξαγορά άλλων επιχειρήσεων για την αύξηση του γοήτρου τους στην αγορά.). 

4. Μακροοικονομικές συνθήκες και φορολογικά κίνητρα. 
5. Τεχνολογική εξέλιξη. Η ανάγκη για την απόκτηση της τεχνογνωσίας καθώς επίσης 

η εξέλιξη των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών συμβάλλουν στις συνεργασίες και τις 
ενοποιήσεις των επιχειρήσεων. 

6. Παγκοσμιοποίηση. Η απελευθέρωση των αγορών επιτρέπει ξένες επιχειρήσεις να 
δραστηριοποιούνται σε εγχώριες αγορές. 

Βοηθούν επίσης στη μεταφορά διευθυντικών εμπειριών, γνώσεων και τεχνολογίας με 
τελικό αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση της διεύθυνσης και βελτίωση της οικονομικής 
επίδοσης των εμπλεκομένων επιχειρήσεων. Επιπρόσθετα, η προοπτική για εξαγορές εισάγει 
στοιχεία πειθαρχίας για τη διεύθυνση των εταιρειών, ενώ παράλληλα δημιουργεί συνθήκες 
για αυξημένο ανταγωνισμό. Σε τελευταία ανάλυση, όλες αυτές οι εξελίξεις καταλήγουν σε 
καλύτερες αποδόσεις για τις επενδύσεις των μετόχων – επενδυτών.  

Έτσι, ένας από τους βασικότερους λόγους για τους οποίους μια επιχείρηση επιλέγει να 
εξαγοράσει ή να συγχωνευτεί με μια άλλη επιχείρηση, είναι προκειμένου να εδραιώσει τη 
θέση της στην αγορά. Μια συγχώνευση ενδέχεται να οδηγήσει σε μείωση του κόστους 
παραγωγής με αποτέλεσμα να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα. Η μείωση του κόστους 
πραγματοποιείται όταν δημιουργούνται συνεργίες μεταξύ συμπληρωματικών παραγωγικών 
διαδικασιών, μείωση των δαπανών σε έρευνα και ανάπτυξη και αύξηση της 
διαπραγματευτικής δύναμης της νέας επιχείρησης έναντι των προμηθευτών. 

Παρατηρούμε, λοιπόν, συνενώσεις επιχειρήσεων, μέσω συγχωνεύσεων ή εξαγορών. 
Οι συνενώσεις αυτές μπορούν να αποβούν θετικές για την αγορά αλλά, ταυτόχρονα, μπορούν 
να περιορίσουν αισθητά τον ανταγωνισμό, με τη δημιουργία ή την ισχυροποίηση 
δεσπόζουσας θέσης, πλήττοντας με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα των καταναλωτών. Ένας 
τέτοιος κίνδυνος δικαιολογεί την υπαγωγή των επιχειρήσεων στον έλεγχο της Επιτροπής ή 
των αρμόδιων εθνικών αρχών, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. 

Γι’ αυτό τονίζεται ότι οι εξαγορές δεν αποτελούν πανάκεια ούτε λειτουργούν πάντοτε 
προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών. Αντίθετα, πολλές από αυτές αποτυγχάνουν 
γιατί δεν στηρίζονται στην ορθή αξιολόγηση της ύπαρξης και την αξιοποίηση των 
καταλλήλων παραγόντων αλλά στην εξυπηρέτηση, πολλές φορές, αλλότριων σκοπών όπως 
είναι η δημιουργία προσωρινών εντυπώσεων στο κοινό και η ικανοποίηση του «εγώ» των 
ηγεσιών των εταιρειών.  

Έχοντας πάντα στο μυαλό μας αυτή τη σοβαρή επιφύλαξη, θα ήταν χρήσιμο να 
βλέπουμε και τη θετική πλευρά των εξαγορών όπως τη διαγράψαμε προηγουμένως. Κατ’ 
επέκταση, θα πρέπει να προσβλέπουμε στη δημιουργία καταλλήλων συνθηκών, δηλαδή 
αποδοτικών μηχανισμών για εξαγορές ούτως ώστε να εξυπηρετούνται, κατά τον καλύτερο 
τρόπο, τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των εταιρειών, των μετόχων, ιδιαίτερα των 
μικρομετόχων, των εργοδοτουμένων και της οικονομίας γενικά. 
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Στο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο ανήκουμε, αποτελεί ανάγκη για επιβίωση η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας μέσω του κόστους (και κατ’ 
επέκταση της τιμής), αλλά και της παράλληλης βελτιστοποίησης της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, η τάση των 
συγκεντρώσεων είναι αναπόφευκτη, αλλά για να είναι και αποτελεσματική θα πρέπει να 
υπάρξει γερή εξήγηση εκ των προτέρων και γερός προγραμματισμός της λειτουργικής 
συγχώνευσης, ώστε να αντληθούν το ταχύτερο δυνατόν και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο οι 
αναμενόμενες συνεργίες και οικονομίες κλίμακας από ένα τέτοιο εγχείρημα. 

Στις ΗΠΑ διακρίνονται πέντε τουλάχιστον κύματα εταιρικών συγχωνεύσεων. Το 
κύμα της περιόδου 1895-1904, το κύμα της περιόδου 1922-1929, αυτό της περιόδου 1940-
1947, το κύμα της δεκαετίας 1960 και αυτό μετά το 1976. Οι οικονομικές και πολιτικές 
μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία συνέβαλλαν πολύ στην αύξηση των 
εξαγορών- συγχωνεύσεων. Στην Ελλάδα αυξήθηκαν πολύ τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα 
στους κλάδους των τροφίμων και ποτών, των κατασκευαστικών και τα τελευταία χρόνια μετά 
την απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στο χώρο του τραπεζικού τομέα. 

Γενικότερα οι εξαγορές-συγχωνεύσεις σε όλους τους κλάδους και ειδικότερα στο 
χρηματοπιστωτικό πρόκειται να οξύνουν ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό και θα 
αναγκάσουν τους συμμετέχοντες σε αυτόν να βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τα προϊόντα, 
τις υπηρεσίες και την ποιότητα αυτών προς όφελος του καταναλωτή. Βέβαια σε μια 
επικείμενη συγχώνευση-εξαγορά οι συμμετέχοντες σε αυτήν δεν πρέπει να αγνοούν το 
κοινωνικό κόστος (πιθανή απόλυση εργαζομένων) τέτοιων συνεργασιών γιατί οι επιχειρήσεις 
αποτελούν σημαντικές οντότητες του κοινωνικού συνόλου και ως τέτοιες πρέπει να δρουν. 

Μέσα στα πλαίσια του στόχου για οικονομική ολοκλήρωση στην Ευρώπη μπορούμε 
να διατυπώσουμε την πρόβλεψη ότι οι συγχωνεύσεις και εξαγορές θα αποτελούν ένα 
σημαντικό συστατικό στοιχείο της οικονομική μας ζωής. Ταυτόχρονα, μπορούμε να 
εκφράσουμε την πεποίθηση ότι απαιτούμε πλέον ένα ρυθμιστικό πλαίσιο που να διασφαλίζει 
διαφάνεια, σωστή πληροφόρηση και επαρκή προστασία των μετόχων των εμπλεκομένων 
εταιρειών για την καλύτερη δυνατή ανάπτυξη της Ελλάδας στον τομέα των συγχωνεύσεων 
και εξαγορών.  
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• ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ 

 
ΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 

1. «GOODY’ S AE - OPΓANΩΣH EΠIΣITIΣTIKΩN & EΣTIATOPIKΩN 
YΠHPEΣIΩN»  

2. «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
3. «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.»  
4.«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»  
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
5. «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»  
κατ’ εφαρμογή του Ν. 2166/1993 και του Κ.Ν. 2190/1920  
Οι ως άνω εταιρείες28 εκπροσωπούμενες από τα Διοικητικά τους Συμβούλια ήλθαν σε 

διαπραγματεύσεις για τη συγχώνευση, με απορρόφηση των τεσσάρων πρώτων εταιρειών από 
την πέμπτη. Για το σκοπό αυτό, οι ως άνω εταιρείες, νομίμως εκπροσωπούμενες, συντάσσουν 
το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης κατά το άρθρο 69 του ΚΝ. 2190/1920, όπως ισχύει, 
με τους ειδικότερους αναγραφόμενους κατωτέρω όρους:  
 
ΣΥΓΧΩΝΕΥΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ  

 
Απορροφώσα Εταιρεία  
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΛΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ HOLDING Α.Ε.», που εδρεύει 
στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 59), με Αρ.Μ.Α.Ε. 1154/06/Β/86/39 (εφεξής για λόγους 
συντομίας «η Απορροφώσα Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπούμενης από τους κ. κ. Παντελή 
Οικονόμου και Νικόλαο Κάππα σύμφωνα με την από 24.3.06 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου,  

Απορροφούμενες Εταιρείες  
α) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «GOODY’ S AE - OPΓANΩΣH 

EΠIΣITIΣTIKΩN & EΣTIATOPIKΩN YΠHPEΣIΩN» και το διακριτικό τίτλο «GOODY’ S» 
που εδρεύει στο Δήμος Θέρμης Θεσσαλονίκης με Αρ.Μ.Α.Ε. 9175/06/B/86/04 (εφεξής για 
λόγους συντομίας «η Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπουμένης από 
τους κ.κ. Σωτήριο Σειμανίδη και Νικόλαο Μαρκόπουλο σύμφωνα με την από 24.3.06 
απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  

β) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», και το διακριτικό τίτλο «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Α.Ε.» που εδρεύει στο Δήμο 
Εχεδώρου Θεσσαλονίκης με Αρ.Μ.Α.Ε. 22831/06/B/90/58 (εφεξής για λόγους συντομίας «η 
Δεύτερη Απορροφούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπουμένης από τους κ. κ. Σταύρο 
Σκλαβάκη και Εμμανουήλ Σίμογλου σύμφωνα με την από 24.3.06 απόφαση του Διοικητικού 
της Συμβουλίου.  

γ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.», και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΑΕ» που εδρεύει στον 
Ταύρο Αττικής με Αρ.Μ.Α.Ε. 35816/01/Β/96/248 (εφεξής για λόγους συντομίας «η Τρίτη 
Απορροφούμενη Εταιρεία»), νομίμως εκπροσωπουμένης από τους κ. κ. Αθανάσιο 
Γιαννακάκο και Σωτήριο Ντολό σύμφωνα με την από 24.3.06 απόφαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου,  

                                                 
28 www.investox.net/investor_delta/assets/media/PDF/S/149.pdf
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δ) Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ», και το διακριτικό τίτλο «Chipita 
Ιnternational SA» που εδρεύει στον Δήμο Μεταμόρφωσης Αττικής με Αρ.Μ.Α.Ε. 
6253/06/B/86/11 (εφεξής για λόγους συντομίας «η Τέταρτη Απορροφούμενη Εταιρεία»), 
νομίμως εκπροσωπουμένης από τους κ. κ. Κων/νο Αποστολίδη και Άρτεμη Τζόκα Ντούσια 
σύμφωνα με την από 24.3.06 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου,  

Οι τέσσερις παραπάνω υπό (α) έως (δ) εταιρείες θα αποκαλούνται εφεξής για λόγους 
συντομίας «οι Απορροφούμενες Εταιρείες» και η άνω Απορροφώσα Εταιρεία και οι 
Απορροφούμενες Εταιρείες από κοινού οι «Συγχωνευόμενες Εταιρείες».  

 
1. ΛΟΓΟΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  
1.1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συγχωνευόμενων Εταιρειών αποφάσισαν τη 

συγχώνευση με απορρόφηση των Απορροφούμενων Εταιρειών από την Απορροφώσα 
Εταιρεία, γιατί έκριναν σκόπιμη και συμφέρουσα την εν λόγω συγχώνευση, τόσο για τις 
Συγχωνευόμενες Εταιρείες, τους μετόχους τους και τους εργαζόμενους σε αυτές όσο και για 
τους τρίτους συναλλασσόμενους με αυτές, δεδομένου ότι κατ’ αυτό τον τρόπο θα 
δημιουργηθεί ένα ισχυρό σχήμα, ενισχυμένο τόσο σε επίπεδο οικονομικών στοιχείων όσο και 
σε επίπεδο ανθρώπινων πόρων. Ειδικότερα, με την εν λόγω συγχώνευση:  

(i) Δημιουργείται μία ισχυρή εταιρεία στο χώρο των τροφίμων με πολυσχιδείς 
εμπορικές δραστηριότητες, ικανή να αντιμετωπίσει τόσο τον εγχώριο όσο και τον διεθνή 
ανταγωνισμό,  

(ii) Προκύπτει η δυνατότητα αξιοποίησης στο μέγιστο δυνατό βαθμό των 
περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών, και  

(iii) Η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση, λόγω μεγέθους, θα μπορεί να 
εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες 
και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας.  

1.2. Επιπλέον, με την συγχώνευση θα επιτευχθεί μείωση των λειτουργικών δαπανών, 
καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των 
στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες 
δραστηριοποιούνται σε συμπληρωματικούς/συναφείς τομείς, με αποτέλεσμα την δημιουργία 
οικονομιών κλίμακας και την κατ’ επέκταση βελτιστοποίηση της αποδοτικότητας και των 
οικονομικών αποτελεσμάτων τους.  

 
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
2.1. Η συγχώνευση θα συντελεστεί σύμφωνα με:  
(i) Τις διατάξεις των άρθρων 69-77 του ΚΝ 2190/1920,  
(ii) Τις διατάξεις των άρθρων 1 – 5 του Ν. 2166/1993, όπως ισχύει σήμερα, με 

λογιστική ενοποίηση των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού των 
Απορροφούμενων Εταιρειών - όπως αυτά εμφανίζονται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού 
με ημερομηνία 31.12.2005 που συντάχθηκε από κάθε μία από τις Απορροφούμενες Εταιρείες 
για το σκοπό της παρούσας συγχώνευσης- και θα μεταφερθούν αυτούσια, με την επιφύλαξη 
της παρ. 3.3. του παρόντος, στην Απορροφώσα Εταιρεία.  

(iii) Ειδικά όσον αφορά την Τρίτη Απορροφούμενη Εταιρεία, της οποίας η 
Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει το σύνολο (100%) του μετοχικού της κεφαλαίου, θα 
εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 78 του ΚΝ 2190/1920 σε συνδυασμό με τις διατάξεις 
των άρθρων 1-5 του Ν.2166/1993.  

2.2. Ως Ισολογισμοί Μετασχηματισμού των Απορροφούμενων Εταιρειών 
χρησιμοποιήθηκαν οι ισολογισμοί με ημερομηνία 31.12.2005. Οι Ισολογισμοί 
Μετασχηματισμού της Πρώτης, Δεύτερης Απορροφούμενης έχουν ελεγχθεί από τον ορκωτό 
ελεγκτή Ανδρέα Τσαμάκη με ΑΜΣΟΕΛ 17101 και Τέταρτης Απορροφούμενης από Χρήστο 
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Παναγιωτίδη με και ΑΜΣΟΕΛ 11631 αντίστοιχα βάσει των σχετικών εκθέσεων εκτίμησης 
της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων τους (Ενεργητικού και Παθητικού).  

2.3. Η Απορροφώσα Εταιρεία προέβη στην σύνταξη ισολογισμού κατά την αυτή 
ημερομηνία που οι Απορροφούμενες Εταιρείες συνέταξαν τον κατά τα ανωτέρω Ισολογισμό 
Μετασχηματισμού τους.  

2.4. Η τελική απόφαση της συγχώνευσης θα ληφθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των 
μετόχων των Συγχωνευόμενων Εταιρειών σύμφωνα με το άρθρο 72 του Κ.Ν. 2190/20. Η 
διαδικασία της συγχώνευσης περατώνεται με την καταχώρηση στο Μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της αρμόδιας αρχής για την συγχώνευση των 
Συγχωνευόμενων Εταιρειών. Οι αποφάσεις των Συγχωνευόμενων Εταιρειών μαζί με την 
οριστική σύμβαση συγχώνευσης, η οποία θα περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού 
εγγράφου, καθώς και η εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης θα υποβληθούν στις 
διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β του ΚΝ 2190/20.  

 
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΣΑΣ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ  
3.1. Το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας ανέρχεται σήμερα στο ποσό 

των εκατόν τριάντα εκατομμυρίων εννιακοσίων μίας χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα τριών 
ευρώ και δεκαέξι λεπτών του ευρώ (€ 130.901.483,16) και διαιρείται σε σαράντα τέσσερα 
εκατομμύρια πεντακόσιες είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσιες δεκατέσσερις (44.524.314) 
κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά του 
ευρώ (€ 2,94) η κάθε μία.  

Το δε μετοχικό κεφάλαιο, ο αριθμός των μετοχών και η ονομαστική αξία των μετοχών 
των Απορροφούμενων Εταιρειών έχουν ως ακολούθως:  

«GOODY’ S AE - OPΓANΩΣH EΠIΣITIΣTIKΩN & EΣTIATOPIKΩN 
YΠHPEΣIΩN»: Μετοχικό κεφάλαιο: 6.186.590,38 ευρώ διαιρούμενο σε 16.280.501 
ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ εκάστη,  

«ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»: Μετοχικό κεφάλαιο: 32.629.536 
ευρώ διαιρούμενο σε 12.175.200 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,68 ευρώ 
εκάστη,  

«ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.»: Μετοχικό κεφάλαιο: 
35.645.203,60 ευρώ διαιρούμενο σε 29.217.380 ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1,22 
ευρώ εκάστη,  

«ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ»: Μετοχικό κεφάλαιο: 16.383.762,58 ευρώ διαιρούμενο σε 
48.187.537 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,34 ευρώ εκάστη.  

3.2. Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήμερα 11.567.582 μετοχές ονομαστικής αξίας 
0,38 εκάστη της απορροφούμενης εταιρείας «GOODY’ S AE - OPΓANΩΣH 
EΠIΣITIΣTIKΩN & EΣTIATOPIKΩN YΠHPEΣIΩN», ήτοι ποσοστό 71,05% και σε αξία 
(11.567.582 Χ 0,38) 4.395.681,16 ευρώ του μετοχικού της κεφαλαίου.  

Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήμερα 9.948.652 μετοχές ονομαστικής αξίας 2,68 
ευρώ εκάστη της απορροφούμενης εταιρείας «ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι ποσοστό 81,71% και σε αξία (9.948.652 Χ 2,68) 26.662.387,36 ευρώ του 
μετοχικού της κεφαλαίου.  

Η Απορροφώσα Εταιρεία κατέχει σήμερα 29.217.380 μετοχές ονομαστικής αξίας 1,22 
ευρώ εκάστη της απορροφούμενης εταιρείας «ΔΕΛΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ Α.Ε.», ήτοι ποσοστό 100% και σε αξία 35.645.203,60 ευρώ του μετοχικού της 
κεφαλαίου.  

Εκτός των ανωτέρω, ουδεμία εκ των Συγχωνευομένων Εταιρειών δεν κατέχει μετοχές 
άλλης Συγχωνευόμενης Εταιρείας.  

 104



3.3. Σημειώνεται ότι η Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία με ημερομηνία ισολογισμού 
31.12.05 αποσχίζει (α) το υποκατάστημα που λειτουργεί στην Αθήνα, επί της οδού Πατησίων 
345 και το εισφέρει στην εταιρία «ΕΝΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ», 
(ΑΡΜΑΕ 14901/01/Β/87/092) που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πατησίων αριθ. 39), και στην 
οποία στις 31.12.05 κατείχε το 100% των μετοχών της, και (β)το υποκατάστημα που 
λειτουργεί στη Λάρισα, επί του 3ου χλμ. της Ε.Ο. Λάρισας- Τυρνάβου, το οποίο εισφέρει 
στην εταιρία «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΑΡΜΑΕ 54003/31/Β/03/7) που εδρεύει στα 
Αμπελάκια Λάρισας (26ο χλμ. Εθνικής Οδού Λάρισας-Θεσσαλονίκης) και, στην οποία στις 
31.12.05 κατείχε ποσοστό 52,1%.  

Η λογιστική αξία των υποκαταστημάτων στις 31.12.2005, όπως επιβεβαιώθηκε από 
τον ορκωτό ελεγκτή κ. Παναγιώτη Παυλόπουλο, της ελεγκτικής εταιρίας 
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ Α.Ε., είναι 191.542,99 ευρώ και 193.461,95 
ευρώ αντίστοιχα. Σε αντάλλαγμα της εισφοράς η Πρώτη Απορροφούμενη Εταιρεία λαμβάνει 
63.848 μετοχές ονομαστικής αξίας τριών (3) ευρώ στην εταιρία ΕΝΔΕΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ και 6.592 μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και 
τριάντα πέντε λεπτών (29,35) στην εταιρία ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΕΜΠΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, οι οποίες μετοχές θα 
περιέλθουν στην Απορροφώσα Εταιρεία με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης ως 
εισφερόμενα στοιχεία ενεργητικού της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας.  

3.4. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 2166/93, το μετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά κατά το ποσό των ευρώ 24.141.820,44 που 
αντιστοιχεί στα εισφερόμενα μετοχικά κεφάλαια των Απορροφούμενων Εταιρειών, αφού 
αφαιρεθούν οι συμμετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας στις Απορροφούμενες Εταιρείες.  

Ειδικότερα το μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας θα αυξηθεί συνολικά 
κατά το ποσό ευρώ 24.141.820,44 ως εξής:  

(α) κατά το ποσό των ευρώ 1.790.909,22, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου 
μετοχικού κεφαλαίου της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας, που ανέρχεται σε 
6.186.590,38 ευρώ μειωμένο κατά ευρώ 4.395.681,16 που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της 
Απορροφώσας Εταιρείας στην Πρώτη Απορροφούμενη,  

(β) κατά το ποσό των ευρώ 5.967.148,64, που αντιστοιχεί στο ποσό του εισφερόμενου 
μετοχικού κεφαλαίου της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας, που ανέρχεται σε 
32.629.536 ευρώ μειωμένο κατά ευρώ 26.662.387,36 που αντιστοιχούν στη συμμετοχή της 
Απορροφώσας Εταιρείας στην Δεύτερη Απορροφούμενη,  

(γ) κατά το ποσό των ευρώ 16.383.762,58 που αντιστοιχεί στο συνολικό εισφερόμενο 
μετοχικό κεφάλαιο της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας.  

3.5. Για την απορρόφηση της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν 
πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Απορροφώσας, δεδομένου ότι η 
τελευταία ήδη κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Τρίτης Απορροφούμενης 
Εταιρείας και το σύνολο των μετοχών της, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα 
ακυρωθεί λόγω συγχύσεως.  

3.6. Για σκοπούς στρογγυλοποίησης της ονομαστικής αξίας της μετοχής της 
Απορροφώσας Εταιρείας και προκειμένου να παραμείνει ίδιος ο αριθμός των μετοχών που 
κατέχουν οι σημερινοί μέτοχοι της Απορροφώσας, ώστε η διαμορφούμενη γι’ αυτούς σχέση 
ανταλλαγής να είναι 1 προς 1, θα αυξηθεί ταυτόχρονα με την έγκριση της συγχώνευσης από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των συγχωνευόμενων εταιρειών το μετοχικό κεφάλαιο της 
Απορροφώσας  

Εταιρείας με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο ποσού ευρώ 231.179,37 
και με αναπροσαρμογή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Απορροφώσας από δύο ευρώ 
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και ενενήντα τέσσερα λεπτά του ευρώ (2,94) σε δύο ευρώ και τριάντα τρία λεπτά του ευρώ 
(2,33).  

3.7. Έτσι, η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Απορροφώσας Εταιρείας που θα 
εγκρίνει τη συγχώνευση θα αποφασίσει α) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής κατά 
το ποσό των ευρώ 24.141.820,44 που αντιστοιχεί στο εισφερόμενο μετοχικό κεφάλαιο των 
Απορροφούμενων Εταιρειών και β) την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ευρώ 
231.179,37 από κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο της Απορροφώσας για λόγους 
στρογγυλοποίησης και (γ) την αλλαγή της ονομαστικής αξίας της μετοχής της από 2,94 ευρώ 
σε 2,33 ευρώ εκάστη. Έτσι το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της Απορροφώσας Εταιρείας 
μετά τις ως άνω αυξήσεις θα ανέλθει σε ευρώ 155.274.482,97 και θα διαιρείται σε 66.641.409 
ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας δύο ευρώ και τριάντα τριών λεπτών του ευρώ (2,33) 
εκάστη.  

3.8. Οι νέες μετοχές που θα προκύψουν από τη συγχώνευση θα πιστωθούν στους 
λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών μέσω του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) σύμφωνα με τις κατωτέρω προσδιοριζόμενες σχέσεις 
ανταλλαγής.  

 
4. ΣΧΕΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ 

ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ  
 
4.1. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2166/93, οι σχέσεις ανταλλαγής των 

μετοχών των Συγχωνευομένων Εταιρειών με νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας 
συνεπεία της συγχώνευσης θα έχουν ως εξής:  

(α) Οι μέτοχοι της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας, η 
οποία κατέχει 11.567.582 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία 
(1) παλαιά μετοχή της Πρώτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 1,046369140 νέες μετοχές 
της Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά (4.712.919 Χ 1,046369140) 
4.931.453 στρογγυλοποιημένες νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας,  

(β) Οι μέτοχοι της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας (πλην της Απορροφώσας, η 
οποία κατέχει 9.948.652 μετοχές που θα ακυρωθούν λόγω σύγχυσης) θα ανταλλάσσουν μία 
(1) παλαιά μετοχή της Δεύτερης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 0,535407276 νέες μετοχές 
της Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά (2.226.548 Χ 0,535407276) 
1.192.110 στρογγυλοποιημένες νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας,  

(γ) Οι μέτοχοι της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας θα ανταλλάξουν μία (1) 
παλαιά μετοχή της Τέταρτης Απορροφούμενης Εταιρείας προς 0,331901836 νέες μετοχές της 
Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα λάβουν συνολικά (48.187.537 Χ 0,331901836) 
15.993.532 στρογγυλοποιημένες νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας,  

(δ) Οι μέτοχοι της Απορροφώσας Εταιρείας θα ανταλλάσσουν μία (1) παλαιά μετοχή 
της Απορροφώσας Εταιρείας προς (1) νέα μετοχή της Απορροφώσας Εταιρείας, δηλαδή θα 
λάβουν συνολικά 44.524.314 νέες στρογγυλοποιημένες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.  

4.2. Τα κλασματικά δικαιώματα νέων μετοχών που τυχόν προκύψουν από τη 
συγχώνευση θα ρυθμιστούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 
Απορροφώσας.  

4.3. Για την απορρόφηση της Τρίτης Απορροφούμενης Εταιρείας δεν υφίσταται 
σχέση ανταλλαγής δεδομένου ότι πρόκειται για απορρόφηση 100% θυγατρικής εταιρείας και 
ως εκ τούτου η Απορροφώσα Εταιρεία δεν θα προβεί σε αύξηση του μετοχικού της 
κεφαλαίου και έκδοση νέων μετοχών κατά την απορρόφησή της.  

4.4. Η Απορροφώσα Εταιρεία υποχρεούται να πιστώσει στους λογαριασμούς Σ.Α.Τ. 
των μετόχων της και των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών μέσω του Κεντρικού 
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Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) τις νέες μετοχές της βάσει των ως άνω σχέσεων ανταλλαγής 
αμέσως μετά την έγκριση της συγχώνευσης από τις αρμόδιες εποπτεύουσες αρχές.  

4.5. Σύμφωνα με την ισχύουσα χρηματιστηριακή νομοθεσία (άρθρο 289 του 
Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών) οι Συγχωνευόμενες Εταιρείες ανέθεσαν στις 
ανεξάρτητες ελεγκτικές εταιρείες «GRANT THORNTON ΑΕ» και «KPMG Κυριάκου 
Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ» την αποτίμηση των Συγχωνευομένων Εταιρειών και τη γνωμοδότηση 
για το λογικό και εύλογο των ως άνω προτεινόμενων σχέσεων ανταλλαγής των μετοχών των 
Συγχωνευομένων Εταιρειών.  

 
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑΣ  
 
Από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης, ήτοι από την καταχώρηση της 

εγκριτικής απόφασης στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, οι μετοχές που θα πιστωθούν στους 
λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των μετόχων των Απορροφούμενων Εταιρειών μέσω του Κεντρικού 
Αποθετηρίου Αξιών (Κ.Α.Α.) θα παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 
Απορροφώσας Εταιρείας, ήτοι οι νέες μετοχές θα δικαιούνται του μερίσματος της 
οικονομικής χρήσης του 2006 το οποίο μέρισμα θα εγκριθεί από την Τακτική Γενική 
Συνέλευση που θα συνέλθει εντός του ημερολογιακού έτους 2007.  

 
6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ  
 
6.1. Οι Απορροφούμενες Εταιρείες θα μεταβιβάσουν το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) στην Απορροφώσα Εταιρεία με βάση την περιουσιακή τους 
κατάσταση η οποία αποτυπώνεται στον Ισολογισμό Μετασχηματισμού κάθε 
Απορροφούμενης Εταιρείας και όπως αυτή θα διαμορφωθεί μέχρι τη νόμιμη τελείωση της 
συγχώνευσης. Τα περιουσιακά στοιχεία των Απορροφούμενων Εταιρειών που θα 
μεταβιβαστούν στην Απορροφώσα είναι αυτά που εμφανίζονται στον Ισολογισμό 
Μετασχηματισμού κάθε Απορροφούμενης Εταιρείας και με την επιφύλαξη της παρ. 3.3. του 
παρόντος, και θα περιγραφούν λεπτομερώς στην συμβολαιογραφική πράξη συγχώνευσης. 
Επίσης, κάθε Απορροφούμενη μεταβιβάζει στην Απορροφώσα κάθε άλλο δικαίωμα, άυλο 
αγαθό, αξίωση ή άλλο περιουσιακό στοιχείο και αν ακόμα δεν κατονομάζεται ειδικά, ούτε 
περιγράφεται με πληρότητα, σαφήνεια και ακρίβεια στην παρούσα σύμβαση, είτε από 
παράλειψη είτε από παραδρομή, οι πάσης φύσεως άδειες που έχουν χορηγηθεί από τις Αρχές 
καθώς και τα δικαιώματα ή οι έννομες σχέσεις που προκύπτουν από οποιαδήποτε άλλη 
σχετική σύμβαση ή δικαιοπραξία και τα οποία όλα από τη ολοκλήρωση της συγχώνευσης 
περιέρχονται κατά πλήρη κυριότητα στην Απορροφώσα Εταιρεία.  

6.2. Όλες οι πράξεις που διενεργούν οι Απορροφούμενες Εταιρείες μετά την 
31.12.2005 και με την επιφύλαξη της παρ. 3.3. του παρόντος, ημερομηνία κατά την οποία 
σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του ν. 2166/93, συντάχθηκαν οι Ισολογισμοί 
Μετασχηματισμού τους λογίζονται ότι διενεργούνται για λογαριασμό της Απορροφώσας 
Εταιρείας, στα βιβλία της οποίας και μεταφέρονται τα σχετικά ποσά με συγκεντρωτική 
εγγραφή από και δια της καταχώρησης της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης στο 
Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών.  

6.3. Από την ολοκλήρωση της συγχώνευσης η Απορροφώσα Εταιρεία υποκαθίσταται 
αυτοδίκαια, πλήρως και χωρίς καμία άλλη διατύπωση στα δικαιώματα, έννομες σχέσεις και 
στις υποχρεώσεις των Απορροφούμενων Εταιρειών και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με 
καθολική διαδοχή και γίνεται χωρίς καταβολή φόρων και τελών σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 3 του Α.Ν. 2166/1993, οι δε τυχόν δίκες των Απορροφούμενων Εταιρειών θα 
συνεχίζονται από την Απορροφώσα Εταιρεία χωρίς καμία άλλη διατύπωση μη επερχόμενης 
βίαιης διακοπής τους με τη συγχώνευση.  
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6.4. Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης οι Απορροφούμενες Εταιρείες θεωρούνται 
αυτοδικαίως λυμένες, εξαφανιζομένης της νομικής τους προσωπικότητας χωρίς να απαιτείται 
εκκαθάριση, οι δε μετοχές τους δεν παρέχουν κανένα άλλο δικαίωμα στους κατόχους τους 
παρά μόνο το δικαίωμα ανταλλαγής τους με τις νέες μετοχές της Απορροφώσας Εταιρείας.  

 
7. ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
 
7.1. Δεν υπάρχουν μέτοχοι των Απορροφούμενων Εταιρειών ή μέτοχοι της 

Απορροφώσας που να έχουν ειδικά δικαιώματα και προνόμια ούτε τα πρόσωπα αυτά είναι 
κάτοχοι άλλων τίτλων πλην μετοχών.  

7.2. Δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προνόμια υπέρ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου 
και των Τακτικών Ελεγκτών των Συγχωνευόμενων Εταιρειών, ούτε προβλέπονται από τα 
καταστατικά αυτών, ούτε από τις αποφάσεις των Γενικών τους Συνελεύσεων, ούτε 
παρέχονται τέτοια από την συγχώνευση.  

 
8. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
 
8.1. Όλοι οι μέτοχοι των Συγχωνευόμενων Εταιρειών θα έχουν το δικαίωμα ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης συγχώνευσης να λάβουν 
γνώση στην έδρα των Συγχωνευόμενων Εταιρειών των εγγράφων που προβλέπονται στο 
άρθρο 73 παρ. 1 περ. α, β και γ του Κ.Ν. 2190/1920.  

8.2. Η παρούσα συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της συγχώνευσης από 
τις Γενικές Συνελεύσεις των Συγχωνευομένων Εταιρειών και την λήψη των απαιτούμενων 
σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο Ν. 2166/1993 και ΚΝ 2190/1920.  

Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη το παρόν Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης και 
υπογράφεται νομίμως από τους κατά το νόμο και το καταστατικό εκπροσώπους των 
Συγχωνευομένων Εταιρειών.  

Αθήνα, 24 Μαρτίου 2006  
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΩΣΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 

ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΗ  
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