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Περίληψη  

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να γίνει αναφορά στους τρόπους συγχωνεύσεως 

των επιχειρήσεων. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται µία εισαγωγή για την έννοια της 

συγχωνεύσεως, τους λόγους και τα κίνητρα που οδηγούν σε αυτήν. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο αναφέρεται η διαδικασία της συγχώνευσης, κατά περίπτωση. Στο τρίτο 

κεφάλαιο γίνεται µνεία για τους νόµους που διέπουν και ορίζουν τη διαδικασία της 

συγχώνευσης. Ενώ η πτυχιακή αυτή εργασία κλείνει µε το τέταρτο κεφάλαιο το οποίο 

ασχολείται τις συνέπειες που έχει η διαδικασία της συγχώνευσης σε επιχειρήσεις και 

µετόχους.  

 

 

Summary 

The aim of this paper is to report on ways of merging businesses. In the first chapter the 

reader will be introduced to the concept of merging, the reasons and motivations that lead 

to it. The second chapter refers to the process of merging, if applicable. The third chapter is 

a reference to the laws that govern and define the process of merging. Finally this thesis 

work ends with the fourth chapter which relates to the implications of the process of 

merging companies and shareholders. 
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Πρόλογος 

 Η ανάπτυξη και η οικονοµική πρόοδο µιας επιχείρησης είναι οι στόχοι κάθε 

εταιρείας. Η στρατηγική προκειµένου να επιτευχθούν αυτοί οι επιχειρηµατικοί στόχοι 

είναι η αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Για να αυξηθεί το µετοχικό κεφάλαιο µιας 

επιχείρησης απαιτείται άντληση κεφαλαίων και εξασφάλιση χρηµατοδοτήσεων και 

επιδοτήσεων.  

 Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι άντλησης κεφαλαίων συνηθίζεται να 

χρησιµοποιείται η πρακτική της συγχωνεύσεως. Ο τρόπος, η διαδικασία και οι νόµοι 

που διέπουν την πρακτική της συγχωνεύσεως είναι πολλοί και ιδιαίτεροι. Στην 

παρούσα εργασία θα γίνει µία προσπάθεια να παρουσιαστούν όλες οι απαραίτητες 

πληροφορίες που χρειάζεται κάποιος να γνωρίζει προτού προβεί στη διαδικασία της 

συγχωνεύσεως.  
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Κεφάλαιο 1: Γενικά περί Συγχωνεύσεων 

 

 

1.1 Γενικά περί Συγχωνεύσεων – Η Έννοια της Συγχώνευσης  

 Η συγχώνευση αποτελεί µία από τις συµπαγέστερες µορφές συγκεντρώσεως 

των επιχειρήσεων. Συγχώνευση επιχειρήσεων είναι µια κατάσταση κατά την οποία 

δύο ή και περισσότερες επιχειρήσεις ενώ αρχικά λειτουργούν ως χωριστές οντότητες, 

στη συνέχεια και µετά από µια σειρά διαδικασιών τόσο νοµικών όσο και 

φορολογικών, λειτουργούν ως µία ολοκληρωµένη και ισχυρή οικονοµική οντότητα µε 

τη δική της νοµική µορφή. Η νέα επιχείρηση φέρει όλα τα δικαιώµατα και τις 

υποχρεώσεις των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν όπως ορίζεται στο άρθρο 21 παρ. 

5 του Ν.2166/1993. Με διαφορετικά λόγια µε τη συγχώνευση µία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις εµφανίζονται ως αυτοτελή νοµικά πρόσωπα και η περιουσία τους 

µεταβιβάζεται, είτε σε µία νεοϊδρυόµενη, είτε σε µία υπάρχουσα εταιρεία. Με την 

συγχώνευση των εταιρειών υπάρχει πλέον ένα µόνο νοµικό πρόσωπο στο οποίο 

εµφανίζονται όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συνενωµένων νοµικών προσώπων. Το 

αποτέλεσµα που φέρει µια συγχώνευση εταιρειών θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί 

φυσικά και µε άλλο τρόπο. Με τη διάλυση και εκκαθάριση των αρχικών εταιρειών, 

και τη σύσταση εκ νέου µιας επιχείρησης στην οποία συνεισφέρονται τα περιουσιακά 

στοιχεία των παλαιών εταιρειών.  

Από νοµική πλευρά, συγχώνευση είναι η ένωση των περιουσιών δύο ή και 

περισσοτέρων επιχειρήσεων χωρίς αυτές να µπουν σε διαδικασία εκκαθάρισης, κατά 

τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον µια από αυτές να παύει να υπάρχει. Οι µέτοχοι της µη 

υφιστάµενης πλέον επιχείρησης συµµετέχουν εφεξής στη νεοσύστατη επιχείρηση.  

Κατά βάση ο νόµος που ρυθµίζει τις συγχωνεύσεις είναι ο νόµος περί 

ανωνύµων εταιρειών 2190/1920. ρυθµίζει όµως µόνο τις συγχωνεύσεις µεταξύ Α.Ε. 

υφίστανται και άλλοι νόµοι που ρυθµίζουν τις συγχωνεύσεις και άλλων µορφών 

επιχειρήσεων.  

Η συγχώνευση µπορεί να επιτευχθεί είτε µε απορρόφηση, δηλαδή τη 

διατήρηση µίας επιχείρηση και την απορρόφηση των υπολοίπων κάτω από µία 

επιχειρησιακή δοµή, είτε µε σύσταση νέας εταιρείας, δηλαδή µε τη διάλυση όλων των 
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επιχειρήσεων και τη δηµιουργία ενός µόνο νοµικού προσώπου, είτε µε εξαγορά ,η 

οποία όµως εξοµοιώνεται µε τη συγχώνευση ή την απορρόφηση1. 

 

 

1.2 Λόγοι που οδηγούν στη Συγχώνευση 

Οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων µε σκοπό τη σύσταση µεγάλων 

οικονοµικών µονάδων για την επέκταση ή την διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων 

τους σε νέες αγορές ή σε νέα προϊόντα, δεν αποτελεί νέο φαινόµενο. Είναι πάνω από 

100 χρόνια που η Αµερικάνικη οικονοµία γνώρισε το φαινόµενο αυτό. Μάλιστα 

έλαβε µεγάλες διαστάσεις το 1974 ώστε χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως «µανία 

εξαγορών και συγχωνεύσεων» (mergermania).  

Στην Ευρώπη το φαινόµενο των συγχωνεύσεων εµφανίζεται σε πιο ήπιο 

βαθµό. Όµως τα τελευταία χρόνια οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ έχουν αρχίσει και 

εισχωρούν στην Ευρώπη µε φυσικά τη µέθοδο των συγχωνεύσεων. Πολλοί 

οικονοµολόγοι πιστεύουν ότι το φαινόµενο αυτό θα επεκταθεί ακόµα περισσότερο 

απ’ ότι σήµερα και µάλιστα µε αύξοντα ρυθµό. Οι διαστάσεις του φυσικά θα 

εξαρτηθούν από τη φορολογία, την επάρκεια των δανειακών κεφαλαίων και την 

πολιτική των κυβερνήσεων.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας το φαινόµενο είναι ακόµα πιο ήπιο. Υπάρχει 

έλλειψη µεγάλων σε µέγεθος επιχειρήσεων. Οι περισσότερες είναι µικρές ή 

µικροµεσαίες, µε ελλιπή οργάνωση και περιορισµένο τεχνολογικό εξοπλισµό. Ο 

ανταγωνισµός δυσκολεύει τις µικρές και µικροµεσαίες επιχειρήσεις γι’ αυτό και 

πλέον κρίνεται αναγκαίο να δηµιουργήσουν ενώσεις επιχειρήσεων µε σκοπό την 

ορθολογική τεχνοοικονοµική οργάνωση. 

Σύµφωνα µε τη Γεωργακοπούλου Β. (2002) οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τις 

επιχειρήσεις σε συγχώνευση είναι: 

� Η µεγέθυνση της επιχείρησης, καθώς και η δηµιουργία και η 

αξιοποίηση όλων εκείνων των λειτουργικών συνιστωσών που οδηγούν 

σε οικονοµίες κλίµακας. ∆ηλαδή, έχοντας σταθερό το κόστος η 

επιχείρηση µπορεί να παράγει περισσότερες µονάδες προϊόντος. Αυτό 

                                                           

1 Άρθρο 68 του ν. 2190/1920 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του Π∆ 409/1986. 
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το γεγονός οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης.  

� Η συγκέντρωση και η αξιοποίηση χρηµατοοικονοµικών κεφαλαίων.  

� Η ενίσχυση της περιουσιακής και οικονοµικής δύναµης της 

επιχείρησης.  

Οι παραπάνω λόγοι, έχουν ως σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της 

επιχείρησης και στην ενδυνάµωση αυτής στην αγορά. Υπάρχουν όµως και 

περιπτώσεις που µία συγχώνευση δεν απορρέει από τους παραπάνω λόγους. 

Υπάρχουν συγχωνεύσεις που προκύπτουν προσωπικές επιδιώξεις των διευθυντικών 

στελεχών, οι οποίοι έχουν ως στόχο την διατήρηση των προνοµίων τους και την 

αύξηση του κύρους και των αµοιβών τους καθώς επίσης και η εκµετάλλευση των 

φορολογικών κινήτρων που παρέχονται για αυτές. 

 

 

1.3 Συγχώνευση µε απορρόφηση 

Απορρόφηση επιχείρησης είναι η περίπτωση κατά την οποία µία επιχείρηση, 

η «απορροφούµενη» όπως καλείται, µεταφέρει το ενεργητικό και παθητικό της σε µία 

άλλη επιχείρηση, την «απορροφώσα», χωρίς να ακολουθεί εκκαθάριση της πρώτης. Η 

«απορροφούµενη» επιχείρηση τελικά, παύει πλέον να λειτουργεί. Οι διαδικασίες σε 

περίπτωση απορρόφησης είναι σε γενικές γραµµές ίδιες µε εκείνες που αφορούν τη 

συγχώνευση επιχειρήσεων.  

Οι µέτοχοι της «απορροφούµενης» εταιρείας λαµβάνουν µετοχές κατά την 

αναλογία που προβλέπει η σύµβαση της συγχώνευσης όπως αυτή έχει υπογραφεί. Οι 

µετοχές αυτές εκδίδονται από την «απορροφώσα», ως αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της, αφού όντως η περιουσία της έχει αυξηθεί από την εισφορά του 

ενεργητικού και παθητικού της «απορροφούµενης». Συνηθίζεται οι µετοχές να είναι 

ανάλογες µε την περιουσία της εταιρείας που απορροφάται, αλλά υπάρχουν και 

περιπτώσεις όπου καταβάλλεται και χρηµατικό ποσό µε τη µορφή των µετρητών 

στους µετόχους της. Το ποσό αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονοµαστικής 

αξίας των µετοχών που χορηγούνται σε αυτούς. Υπάρχει όµως και περίπτωση κατά 

την οποία η «απορροφούσα» κατέχει το 100% των µετοχών των απορροφούµενων 

εταιρειών, οπότε και τότε δεν έχουµε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου, άρα και δεν 

εκδίδονται µετοχές. 
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1.4 Συγχώνευση µε εξαγορά 

Η συγχώνευση µε εξαγορά είναι µια κίνηση κατά την οποία µεταβιβάζεται το 

σύνολο ή πλειοψηφικό µέρος της περιουσίας (ενεργητικό και παθητικό) µίας 

επιχείρησης, µετά τη λύση της αλλά χωρίς να έχει υποστεί εκκαθάριση, 

καταβάλλοντας το αντίστοιχο, συµφωνηµένο αντίτιµο. Η επιχείρηση που αγοράζεται 

καλείται «εξαγοραζόµενη» ενώ αυτή που αγοράζει καλείται «εξαγοράζουσα». Κατά 

την εξαγορά εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 69 – 77 του Ν. 2190/1920.  

Η εξαγορά διαφοροποιείται από την απορρόφηση βάση των ακόλουθων 

χαρακτηριστικών: 

� Στην περίπτωση της εξαγοράς δεν έχουµε αύξηση του µετοχικού 

κεφαλαίου της «εξαγοράζουσας» επιχείρησης, όπως αυτό συµβαίνει 

στην περίπτωση της απορρόσησης.  

� Κατά την εξαγορά η «εξαγοράζουσα» επιχείρηση δεν εκδίδει µετοχές, 

αφού ούτως ή άλλως καταβάλλει την αξία αυτών στους µετόχους της 

«εξαγοραζόµενης» επιχείρησης.  

� Σε αντίθεση µε την απορρόφηση, κατά την εξαγορά οι µέτοχοι της 

επιχείρησης που εξαγοράζεται δεν γίνονται και µέτοχοι της 

επιχείρησης που κάνει την εξαγορά, αφού οι ίδιοι παραδίδουν τις 

µετοχές τους, έναντι συµφωνηµένου τιµήµατος.  

 

  

1.5 Κίνητρα Συγχωνεύσεων 

 Ο Ν. 2166/1993, και συγκεκριµένα τα άρθρα 1 – 5 αποτελούν ένα θεσµικό 

πλαίσιο κατά το οποίο διεξάγονται οι συγχωνεύσεις. Σύµφωνα µε το πλαίσιο, λοιπόν, 

αυτό απαλλάσσονται από κάθε φόρο και τέλος τα ακόλουθα:  

� Η σύµβαση µετασχηµατισµού. 

� Η εισφορά και η µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των 

µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων. 

� Κάθε πράξη ή συµφωνία που αφορά την εισφορά ή µεταβίβαση 

στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού ή άλλων 
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δικαιωµάτων και υποχρεώσεων και κάθε εµπράγµατου ή ενοχικού 

δικαιώµατος. 

� Η αναδοχή τυχόν χρέους που καταρτίζεται για την υλοποίηση του 

µετασχηµατισµού. 

� Οι αποφάσεις των νόµιµων οργάνων των µετασχηµατιζόµενων 

επιχειρήσεων, δηλαδή της γενικής συνέλευσης της επιχείρησης, κλπ.  

� Η σχέση συµµετοχής στο κεφάλαιο της νέας εταιρείας  

� Και γενικά κάθε άλλη συµφωνία ή πράξη που απαιτείται για το 

µετασχηµατισµό ή τη σύσταση της νέας εταιρείας. 
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Κεφάλαιο 2: Συγχώνευση Επιχειρήσεων 

 

 

2.1 Κατάρτιση Σχεδίου Σύµβασης 

 Για να ξεκινήσει η διαδικασία της συγχώνευσης αρχικά πρέπει να καταρτιστεί 

ένα σχέδιο σύµβασης. Για να γίνει αυτό τα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων 

που θα συγχωνευθούν συνέρχονται σε συνεδρίαση µε σκοπό να αποφασίσουν της 

συγχώνευση, είτε αυτή γίνει µε απορρόφηση, είτε µε εξαγορά. Να σηµειώσουµε ότι, 

κανένας νόµος που ασχολείται µε τις συγχωνεύσεις δεν διευκρινίζει εάν οι 

συνεδριάσεις των διοικητικών συµβουλίων των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων 

γίνονται χωριστά, ή αποτελούν µία κοινή. 

Η απόφαση αυτή καταρτίζεται εγγράφως µε τη µορφή ενός σχεδίου 

σύµβασης, και µε το οποίο εξουσιοδοτούν ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου για 

να διαπραγµατεύεται και να υπογράφει αντί αυτού. Παράλληλα το διοικητικό 

συµβούλιο συντάσσει µία έκθεση της οποίας το περιεχόµενο εκθέτει όλους τους 

λόγους της συγχώνευσης. Το περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης πρέπει να περιέχει 

τα ακόλουθα σηµεία τουλάχιστον: 

� Τη µορφή, την επωνυµία, τον αριθµό µητρώου και την έδρα των 

επιχειρήσεων που συγχωνεύονται. 

� Τον τρόπο ανταλλαγής των µετοχών καθώς και το χρηµατικό ποσό 

που ενδεχοµένως να πρέπει να καταβληθεί κατά περίπτωση. 

� Τον τρόπο µε τον οποίο θα γίνει η παράδοση των νέων µετοχών κατά 

περίπτωση. 

� Την ηµεροµηνία που θα παραδοθούν οι νέες µετοχές στους κατόχους 

τους, καθώς και αυτής που οι µετοχές αυτές ξεκινούν να παρέχουν 

δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη της επιχείρησης κατά περίπτωση.  

� Την ηµεροµηνία κατά την οποία ξεκινούν οι πράξεις της νέας 

επιχείρησης θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό αυτής, καθώς και 

των οικονοµικών αποτελεσµάτων αυτής, µέχρι την ολοκήρωση της 

συγχώνευσης.  

� Τα δικαιώµατα που έχουν τόσο οι µέτοχοι, όσο και οι κάτοχοι άλλων 

τίτλων εκτός των µετοχών, καθώς και τα µέτρα που προτείνονται για 

αυτούς. 



11 

 

� Όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που µπορεί να παρέχονται στα µέλη 

του νέου διοικητικού συµβουλίου, καθώς και στους τακτικούς 

ελεγκτές των συγχωνευµένων επιχειρήσεων.  

Εκτός από το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης, το διοικητικό συµβούλιο 

της κάθε επιχείρησης που συµµετέχει στην συγχώνευση, οφείλει να καταρτίσεις και 

µία λεπτοµερή έκθεση, στην οποία πρέπει να εξηγεί και να δικαιολογεί, τόσο από 

νοµική άποψη όσο και από οικονοµική, περίπου τα ίδια θέµατα µε το σχέδιο 

σύµβασης της συγχώνευσης. ∆ηλαδή, θα πρέπει να αναφέρει το σχέδιο σύµβασης της 

συγχώνευσης, τη σχέση ανταλλαγής των µετοχών, τις νέες µετοχές που θα εκδοθούν. 

Η έκθεση αυτή επισυνάπτεται µε το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης και 

υποβάλλεται από την κάθε επιχείρηση χωριστά, στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου της 

εκάστοτε Περιφέρειας που δραστηριοποιείται αυτή, ώστε να καταχωρηθεί στο 

µητρώο ανωνύµων εταιρειών. Παράλληλα, το σχέδιο της σύµβασης της συγχώνευσης 

δηµοσιεύεται και στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, το αργότερο µέσα σε 

2 µήνες πριν τη συνεδρίαση της γενικής συνέλευσης των µετόχων της κάθε 

επιχείρησης, που συγκαλείται για να αποφασίσει το σχέδιο. Τέλος, µέσα σε 10 ηµέρες 

από την ολοκλήρωση των προαναφερθέντων διαδικασιών, περίληψη του σχεδίου 

σύµβασης της συγχώνευσης δηµοσιεύεται σε ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα.  

 

Η σύµβαση συγχώνευσης καταρτίζεται από συµβολαιογράφο, όπως ορίζει ο 

νόµος. Τη συµβολαιογραφική αυτή πράξη υπογράφουν όλοι οι εκπρόσωποι των 

συγχωνευµένων επιχειρήσεων, που έχουν οριστεί από τα διοικητικά συµβούλια και 

τις γενικές συνελεύσεις. Επίσης, στη συµβολαιογραφική πράξη περιλαµβάνονται και 

το καταστατικό της «απορροφούσας» επιχείρησης, µαζί µε τα ακόλουθα έγγραφα: 

� Επικυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών των γενικών συνελεύσεων 

όλων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, που αφορούν τη 

συγχώνευση. 

� Αντίγραφο του σχεδίου σύµβασης της συγχώνευσης το οποίο είναι 

υπογεγραµµένο από όλα τα εξουσιοδοτηµένα πρόσωπα των 

συγχωνευµένων επιχειρήσεων. 

� Το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η ανακοίνωση της καταχώρησης του 

σχεδίου σύµβασης στο µητρώο των ανωνύµων εταιρειών, καθώς και 
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ένα φύλλο από την ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα στην οποία επίσης 

δηµοσιεύτηκε περίληψη του σχεδίου. 

� Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπήρξαν αντιρρήσεις από πιστωτές των 

επιχειρήσεων. Σε περίπτωση που υπήρξαν αλλά επιλύθηκαν θα πρέπει 

να αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση. 

� Αντίγραφο της έκθεσης εκτίµησης των περιουσιακών στοιχείων της 

επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/19202. 

� Επικυρωµένα αντίγραφα των πρακτικών των διοικητικών συµβουλίων 

των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων, τα οποία ορίζουν ποια είναι τα 

πρόσωπα που εξουσιοδοτήθηκαν για να υπογράψουν της 

συµβολαιογραφική πράξη της συγχώνευσης. 

� Μια σειρά από βεβαιώσεις από εµπορικό επιµελητήριο – ή κάθε άλλου 

είδους ανάλογα µε το που ανήκουν οι συγχωνευµένες επιχειρήσεις – 

∆.Ο.Υ., δήµους, κλπ., που θεωρούνται απαραίτητες να επισυνάπτονται 

στη σύµβαση της συγχώνευσης. 

Η συµβολαιογραφική πράξη, υποβάλλεται σε όλες τις διατυπώσεις 

δηµοσιότητας που ορίζει το άρθρο 7β του Ν. 2190/1920. Πρέπει δηλαδή, να 

καταχωρηθεί στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών, να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ, κλπ. 

Μόλις ολοκληρωθεί το θέµα της δηµοσιότητας, ολοκληρώνεται και η συγχώνευση. 

 

 

2.2 Εκτίµηση περιουσιακών στοιχείων 

 Η εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων 

διεξάγεται από την επιτροπή του άρθρου 9 του Ν.2190/1920. Η επιτροπή αυτή 

ορίζεται µετά από κοινή αίτηση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να συγχωνευτούν 

και υποβάλλεται στη ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Περιφέρειας στην οποία 

δραστηριοποιούνται εάν αυτή είναι κοινή. Σε περίπτωση που συγχωνευµένες 

επιχειρήσεις υπάγονται σε διαφορετικές περιφέρειες, τότε η αίτηση υποβάλλεται 

απευθείας στο Υπουργείο Εµπορίου. 

                                                           

2 Βλ. επόµενη παράγραφο 
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 Η επιτροπή επίσης εξετάζει και τους όρους που εµπεριέχονται στο σχέδιο 

σύµβασης της συγχώνευσης, συµπεριλαµβανοµένου και αυτούς που αφορούν την 

ανταλλαγή των µετοχών. 

 Έχει σχετικά πρόσφατα (1988) προβλεφθεί ότι οι γενικές συνελεύσεις των 

συγχωνευµένων επιχειρήσεων έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν την εκτίµηση που 

έχουν κάνει τα διοικητικά συµβούλια, αντί της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 

2190/1920, αρκεί αυτή να µην είναι µεγαλύτερη από αυτή της µετατροπής.  

 ∆ύο θέµατα, όµως, παρόλα αυτά, θα πρέπει να ταχτοποιηθούν σε σύντοµο 

χρονικό διάστηµα: 

� Η εξασφάλιση των πιστωτών: Το αργότερο σε ένα µήνα από τη 

δηµοσίευση της περίληψης του σχεδίου σύµβασης της συγχώνευσης 

σε ηµερήσια οικονοµική εφηµερίδα, όπως προαναφέρθηκε, έχουν το 

δικαίωµα οι πιστωτές των υπό συγχώνευση επιχειρήσεων, να 

ζητήσουν να λάβουν εγγυήσεις για την οικονοµική κατάσταση αυτών, 

προκειµένου να προστατευτούν. Σε περίπτωση που υπάρχουν 

αντιρρήσεις από την πλευρά των πιστωτών, έχουν οι τελευταίοι το 

δικαίωµα να προβάλλουν εγγράφως αυτές τις αντιρρήσεις κατά της 

συγχώνευσης. Οι αντιρρήσεις αυτέ κοινοποιούνται στις 

συγχωνευµένες επιχειρήσεις. Τα Πρωτοδικείο αναλαµβάνει να ελέγξει 

την εγκυρότητα των αντιρρήσεων και να κρίνει εάν θα συνεχιστεί η 

συγχώνευση ή αν οι αντιρρήσεις είναι δικαιολογηµένες.  

� Έγκριση του σχεδίου σύµβασης της συγχώνευσης: Μέσα σε 20 µέρες 

τουλάχιστον από τη δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης, οι γενικές 

συνελεύσεις συνέρχονται µε σκοπό να εγκρίνουν το σχέδιο σύµβασης 

της συγχώνευσης. Επίσης, στην ίδια συγκέντρωση συζητούν τις 

τροποποιήσεις που πρέπει να υποστούν τα καταστατικά των 

επιχειρήσεων, κυρίως σε θέµατα που αφορούν τις µετοχές.  

Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων όπως ορίζει και ο Ν. 2190/1920 

λαµβάνονται µε βάση την αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία. Σε περίπτωση που σε 

µία από τις συγχωνευόµενες επιχειρήσεις υπάρχουν και µετοχές άλλων κατηγοριών, 

πρέπει να υπάρχει απόφαση και των γενικών συνελεύσεων αυτών των µετόχων, 

προκειµένου να µη θιγούν τα δικαιώµατα τους. Κάθε µέτοχος πρέπει και έχει το 

δικαίωµα να λαµβάνει γνώση του σχεδίου σύµβασης της συγχώνευσης, τις εκθέσεις 
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της κάθε γενικής συνέλευσης που αιτιολογούν τη συγχώνευση, της έκθεσης της 

επιτροπής του άρθρου 9 του Ν. 2190/1920, καθώς και των ετήσιων οικονοµικών 

καταστάσεων συµπεριλαµβανοµένου και τις εκθέσεις του διοικητικού συµβουλίου 

των τριών τελευταίων ετών των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται.   

 

 

2.3 ∆ιαδικασία Συγχώνευσης ατοµικής, Ο.Ε. ή Ε.Ε. µε σκοπό τη σύσταση Ο.Ε. ή 

Ε.Ε. 

 Για να συγχωνευθούν µία ατοµική επιχείρηση ή µία Ο.Ε. ή µία Ε.Ε. µε µία 

άλλη ατοµική, Ο.Ε., ή Ε.Ε. πρέπει να ακολουθηθούν µία σειρά από βήµατα τα οποία 

είναι τα ακόλουθα: 

� Εκτιµάται και εισφέρεται το ενεργητικό και το παθητικό της κάθε 

επιχείρησης. Για να γίνει αυτό συντάσσεται µία απογραφή µε τα 

περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης που επιθυµεί να εισφέρει. 

� Στη συνέχεια συντάσσεται το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης από 

το συµβολαιογράφο. 

� Κατόπιν ιδρύεται η νέα συγχωνευµένη επιχείρηση µε βάση τα όσα 

έχουν υπογραφεί στο σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης. 

� Σύνταξη του νέου καταστατικού µε τη νέα νοµική µορφή της 

επιχείρησης (Ο.Ε. ή Ε.Ε.) 

� Εγγραφή στο οικείο επιµελητήριο κατά περίπτωση. 

� Καταβολή του φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου (1% επί του εταιρικού 

κεφαλαίου) στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. που υπάγεται η νέα επιχείρηση. Ο 

φόρος αυτό καταβάλλεται µε µετρητά, τα οποία αποτελούν νέες 

εισφορές.  

� Εγγραφή στο γενικό µητρώο (ΓΕΜΗ). 

� Απόκτηση νέου Α.Φ.Μ. από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.. 

� Θεώρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων της νέας 

επιχείρησης. 

� Στη συνέχεια διαλύονται οι εταιρείες που έχουν συγχωνευθεί, 

συντάσσοντας έγγραφο διάλυσης λόγο συγχώνευσης.  

� Το διαλυτικό κατατίθεται σε ∆.Ο.Υ., πρωτοδικείο και επιµελητήριο. 
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� Ακύρωση των βιβλίων και στοιχείων των συγχωνευµένων 

επιχειρήσεων. 

� Η διάλυση των παλαιών εταιρειών ολοκληρώνεται στο τµήµα 

µητρώου, όπου βεβαιώνεται η διακοπή των εργασιών τους. 

Να σηµειωθεί ότι για τη µεταβίβαση των επιχειρήσεων δεν καταβάλλεται 

χαρτόσηµο. 

 

 
2.4 ∆ιαδικασία Συγχώνευσης ατοµικής, Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε. µε σκοπό τη 

σύσταση Ε.Π.Ε. 

 Όπως έχει προαναφερθεί και σε προηγούµενες παραγράφους, για να γίνει µία 

συγχώνευση πρέπει να παρθεί µία απόφαση από τα ενδιαφερόµενα µέλη και να 

συνταχθεί από συµβολαιογράφο ένα συµφωνητικό για την κατοχύρωση της 

απόφασης τους. Στην προκειµένη περίπτωση το συµφωνητικό αυτό θα αναγράφει ότι 

συµφωνούν να συγχωνευθούν και να ιδρύσουν µία Ε.Π.Ε.. 

 Για να συγχωνευθεί µία Ε.Π.Ε. µε µία άλλη εταιρεία µε την ίδια ή µε 

κατώτερη νοµική µορφή, απαιτείται η απόφαση της γενικής συνέλευσης των εταίρων 

της. Περίληψη της απόφασης της στη συνέχεια δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ και σε µία 

ηµερήσια εφηµερίδα, όπως ορίζει το άρθρο 54 στην παράγραφο 2 ο Ν.3190/1955. 

Στη συνέχεια υποβάλλεται αίτηση από όλες τις υπό συγχώνευση εταιρείες, στη 

∆ιεύθυνση Εµπορίου της Περιφέρειας που ανήκουν, για να συγκροτηθεί η επιτροπή 

του άρθρου 9 του Ν.2190/1920 για να εκτιµήσει τις περιουσίες τους. Η επιτροπή 

συντάσσει σχετική έκθεση, η οποία δηµοσιεύεται και αυτή στο ΦΕΚ.  

 Έπειτα ο συµβολαιογράφος συντάσσει το καταστατικό κατά το οποίο 

συστήνεται η νέα Ε.Π.Ε.. Και πάλι περίληψη αυτού πρέπει να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. 

∆ύο αντίγραφα αυτού του καταστατικού υποβάλλονται στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. της 

έδρας της νέας Ε.Π.Ε.. Παράλληλα, κατατίθεται η δήλωση του φόρου συγκέντρωσης 

κεφαλαίου και πληρώνεται. Εδώ ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου υπολογίζεται µε 

1% του κεφαλαίου της ατοµικής επιχείρησης που συγχωνεύεται και 1% επί της 

διαφοράς που δηµιουργείται µεταξύ του νέου κεφαλαίου και αυτών που αρχικώς 

εισφέρουν οι άλλες επιχειρήσεις που συγχωνεύονται.  

 Επίσης, καταβάλλεται στο Ταµείο Νοµικών χαρτόσηµο. Στη συνέχεια το 

καταστατικό θεωρείται από το οικείο επιµελητήριο κατά περίπτωση και τέλος 
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καταχωρείται στο ΓΕΜΗ. Παλαιότερα, έπρεπε να πρωτοκολληθεί από το οικείο 

Πρωτοδικείο, αλλά τον τελευταίο χρόνο πολλές από τις εργασίες αυτές έχουν 

µεταφερθεί στο ΓΕΜΗ. 

 Μέσα σε τριάντα µέρες από τη σύσταση του καταστατικού και γενικά όλων 

των εργασιών που προαναφέρθηκαν πρέπει να γίνει η έναρξη εργασιών και στην 

αρµόδια ∆.Ο.Υ.. Μαζί µε τη δήλωση έναρξη της εφορίας, συνυποβάλλονται: 

� Το καταστατικό 

� Το ΦΕΚ στο οποίο δηµοσιεύτηκε η περίληψη της συγχώνευσης. Σε 

περίπτωση που δεν έχει εκδοθεί το ΦΕΚ, µπορεί να υποβληθεί 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι µόλις κυκλοφορήσει το 

σχετικό φύλλο θα προσκοµισθεί σε δύο αντίγραφα. 

� Μισθωτήριο επαγγελµατικής στέγης, ή τίτλος κυριότητας όταν το 

ακίνητο ιδιοχρησιµοποιείται ή υπεύθυνη δήλωση δωρεάν 

παραχώρησης όταν παραχωρείται από κάποιο από τους εταίρους. 

� Βεβαιώσεις ασφαλιστικών ταµείων για κάθε ένα από τα µέλη της 

Ε.Π.Ε.. 

� Βεβαίωση εγγραφής από το οικείο επιµελητήριο. 

� Εξουσιοδότηση του διαχειριστή της Ε.Π.Ε. σε περίπτωση που τα 

δικαιολογητικά κατατίθενται από τρίτο πρόσωπο. 

� Σε περίπτωση που διαχειριστές της Ε.Π.Ε. είναι αλλοδαπά πρόσωπα, 

απαιτείται επιπροσθέτως διαβατήριο, φορολογική ενηµερότητα και 

άδεια παραµονής και εργασίας εάν είναι υπήκοοι κρατών – µελών 

εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά πρέπει να είναι επικυρωµένα. 

Και σε αυτήν την περίπτωση δεν καταβάλλεται χαρτόσηµο για τη µεταβίβαση 

της περιουσία των συγχωνευµένων επιχειρήσεων. Η νέα Ε.Π.Ε. αφού καταθέσει τα 

προαναφερόµενα έγγραφα, λαµβάνει το νέο ΑΦΜ της και µπορεί να θεωρήσει βιβλία 

και στοιχεία.  

Αν και οι παλαιές εταιρείες µπαίνουν σε διαδικασία διακοπής της 

δραστηριότητας τους, οι υποχρεώσεις που είχαν, µεταφέρονται στη νέα επιχείρηση.  

Η διακοπή των παλαιών επιχειρήσεων γίνεται µε τον ίδιο τρόπο που 

περιγράφθηκε στην προηγούµενη παράγραφο. Επιπροσθέτως, κατά τη διακοπή της 

επιχείρησης γίνεται έλεγχος των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ και φορολογίας 

εισοδήµατος. 



17 

 

 

 

2.5 ∆ιαδικασία Συγχώνευσης ατοµικής, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. ή Α.Ε. µε σκοπό τη 

σύσταση Α.Ε. 

 Κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων διάφορων νοµικών µορφών σε ανώνυµη 

εταιρεία, γίνονται διεργασίες που δεν διαφέρουν πολύ από όσα αναφέρθηκαν στην 

προηγούµενη παράγραφο. 

 Αρχικά, θα πρέπει να συνταχθεί σε συµβολαιογράφο συµφωνητικό των 

εταίρων ότι συµφωνούν να συγχωνευθεί η εταιρείας τους. Η ατοµική επιχείρηση δεν 

χρειάζεται να συντάξει συµβολαιογραφικό έγγραφο, απλά καταθέτει τη συµφωνία 

της. Στο συµφωνητικό που συντάσσεται καταγράφεται ότι οι εταίροι συµφωνούν να 

σχηµατίσουν µία νέα επιχείρηση µε τη νοµική µορφή της ανώνυµης εταιρείας. 

Επίσης, επικαλούνται τα άρθρα του Ν.2190/1920 που ορίζουν τις διαδικασίες, καθώς 

και τις υποχρεώσεις και α δικαιώµατα που απορρέουν από την απόφαση αυτή.  

 Εκτός από τα προαναφερθέντα, απαιτείται και απόφαση της γενικής 

συνέλευσης της Ε.Π.Ε. που συγχωνεύεται. Περίληψη αυτής της απόφασης 

δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ, καθώς και σε µία ηµερήσια εφηµερίδα όπως ορίζει το άρθρο 

54 στην παράγραφο 2 του Ν.3190/1955. 

 Επίσης, από την πλευρά της ανώνυµης εταιρείας χρειάζεται και αυτή να έχει 

συντάξει το σχετικό έγγραφο της απόφασης της γενικής συνέλευσης των µετόχων. 

Σύµφωνα µε τα άρθρα 69 και 72 του Ν.2190/1920, συντάσσεται εκτός από την 

απόφαση και σχέδιο σύµβασης, το οποίο και αυτό εγκρίνεται από τη γενική 

συνέλευση των µετόχων. Μερικές φορές απαιτείται να εγκριθεί και από τη 

συγχωνευόµενη Ε.Π.Ε.. 

 Στη συνέχεια υποβάλλεται κοινή αίτηση των επιχειρήσεων που επιθυµούν να 

συγχωνευθούν στην αρµόδια ∆ιεύθυνση Εµπορίου, ώστε να συγκροτηθεί η επιτροπή 

του άρθρου 9 του Ν.2190/1920, για την εκτίµηση της περιουσίας των επιχειρήσεων. 

Όπως έχει προαναφερθεί, η επιτροπή συντάσσει την έκθεση της και την κοινοποιεί 

χωριστά σε κάθε µία από τις υπό συγχώνευση επιχειρήσεις. Παράλληλα η έκθεση 

δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ. 

 Έπειτα συντάσσεται από συµβολαιογράφο το καταστατικό της σύστασης της 

νεοϊδρυθείσας Α.Ε.. Και πάλι περίληψη του καταστατικού αυτού δηµοσιεύεται στο 

ΦΕΚ. Επίσης, δύο αντίγραφα επικυρωµένα από το καταστατικό, πρέπει να 
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διαβιβαστούν, συνοδευόµενα από σχετικό έγγραφο διαβίβασης, στην περιφέρεια της 

έδρας της νεοϊδρυθείσας επιχείρησης. 

 Στη συνέχεια αναµένεται η εγκριτική απόφασης της περιφέρειας. Μόλις αυτή 

εκδοθεί, καταχωρείται στο µητρώο των ανωνύµων εταιρειών και δηµοσιεύεται στο 

ΦΕΚ. Με αυτή την διαδικασία αποκτά νοµική προσωπικότητα η Α.Ε.. Μέσα στις 

επόµενες τριάντα ηµέρες, κατατίθενται τα σχετικά έγγραφα στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. για 

την έναρξη εργασιών της Α.Ε., καθώς και για τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων.  

 Όπως και στις προηγούµενες περιπτώσεις έτσι και εδώ το επόµενο βήµα είναι 

η διακοπή εργασιών των επιχειρήσεων που συγχωνεύθηκαν. Στον έλεγχο της 

αρµόδιας ∆.Ο.Υ. προσκοµίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κυρίως το 

διαλυτικό της κάθε επιχείρησης, αφού πρώτα έχει «περάσει» από το οικείο 

επιµελητήριο και το Πρωτοδικείο. Επίσης, ακυρώνονται τα βιβλία και τα στοιχεία της 

κάθε επιχείρησης. 

 Τέλος, και σε αυτήν την περίπτωση δεν καταβάλλεται χαρτόσηµο για τη 

µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων της κάθε επιχείρησης.  

 

 

2.6 ∆ιαδικασία Συγχώνευσης δύο ή περισσοτέρων Α.Ε. σε Α.Ε. 

 Για να συγχωνευθούν δύο ή περισσότερες Α.Ε. σε Α.Ε., πρέπει αρχικά να 

κληθούν όλες οι γενικές συνελεύσεις των Α.Ε. ώστε να αποφασίσουν τη συγχώνευση 

τους. Με τη λήψη της απόφασης, τα διοικητικά συµβούλια τους συντάσσουν το 

σχέδιο σύβασης της συγχώνευσης από κοινού.  

 Αρµόδιο όργανο για τη σύνταξη του σχεδίου συγχώνευσης είναι το 

∆ιοικητικό συµβούλιο όλων των επιχειρήσεων που συµµετέχουν στη συγχώνευση. Το 

κάθε διοικητικό συµβούλιο καταρτίζει χωριστά και εγκρίνει το σχέδιο αυτό, το οποίο 

υπογράφεται από κοινού από τους εκπροσώπους των εταιρειών, οι οποίοι έχουν 

οριστεί γι’ αυτό το σκοπό. Το σχέδιο αυτό, στη συνέχεια, πηγαίνει προς έγκριση από 

τις γενικές συνελεύσεις των Α.Ε., όπως ορίζουν τα άρθρα 69 και 72 του Ν.2190/1920. 

Επίσης, στο σχέδιο αυτό επισυνάπτονται οι εκθέσεις που έχει συντάξει το κάθε 

διοικητικό συµβούλιο. Οι εκθέσεις αυτές περιλαµβάνουν όλου τους λόγους εκείνους 

που δικαιολογούν την απόφαση της συγχώνευσης, καθώς και την αναλογία των 

µετοχών και πως αυτές θα ανταλλαγούν. 
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 Για να εγκριθεί το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, καθώς και το νέο 

καταστατικό, πραγµατοποιείται από την κάθε υπό συγχώνευση επιχείρηση γενική 

συνέλευση, αρκεί να έχει περάσει ένας µήνας από τη δηµοσίευση του σε ηµερήσια 

οικονοµική εφηµερίδα.   

 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 70 του παραπάνω νόµου, το σχέδιο σύµβασης της 

συγχώνευσης πρέπει να καταχωρηθεί στο µητρώο ανωνύµων εταιρειών της 

Περιφέρειας, καθώς και να δηµοσιευθεί στο ΦΕΚ. Επιπροσθέτως, στο µητρώο 

ανωνύµων εταιρειών καταχωρούνται και οι προαναφερθείσες εκθέσεις. Παράλληλα, 

περίληψη του σχεδίου πρέπει να δηµοσιευτεί τουλάχιστον σε µία οικονοµική 

εφηµερίδα εντός δέκα ηµερών.  

 Το σχέδιο πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία που έχουν αναφερθεί στο 

κεφάλαιο 1. 

 

Όσον αφορά τις εκθέσεις που καταρτίζει η κάθε εταιρεία, πρέπει σε αυτές να 

επεξηγούν και να δικαιολογούν από κάθε άποψη, νοµική και χρηµατοοικονοµική, 

γιατί πρέπει να γίνει η συγχώνευση. Στην ίδια έκθεση γίνεται αναφορά για τυχόν 

δυσχέρειες και προβλήµατα που εµφανίστηκαν κατά την εκτίµηση της περιουσιακής 

κατάστασης των υπό συγχώνευση εταιρειών. Και η έκθεση αυτή όπως έχει 

προαναφερθεί καταχωρείται στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών.  

 

 Στη συνέχεια υποβάλλεται κοινή αίτηση από τις επιχειρήσεις που πρόκειται 

να συγχωνευθούν, στην ∆ιεύθυνση Εµπορίου της Περιφέρειας, µε σκοπό τη 

συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 9 του Ν.2190/1920. Η επιτροπή συντάσσει 

έκθεση που περιγράφει τα περιουσιακά στοιχεία των επιχειρήσεων και πως αυτά 

εκτιµούνται. Συντάσσεται µία έκθεση για κάθε υπό συγχώνευση επιχείρηση. Επειδή 

και οι γενικές συνελεύσεις συντάσσουν σχετικές εκθέσεις, συγκρίνονται µε τις 

εκθέσεις της επιτροπής. Σε περίπτωση που υπάρχουν διαφορές µεταξύ γενικών 

συνελεύσεων και επιτροπής, διορθώνεται το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης µε 

βάση τα αποτελέσµατα της επιτροπής και εγκρίνεται ξανά από τις γενικές 

συνελεύσεις των ανωνύµων εταιρειών. 

 Αφού εγκριθεί το σχέδιο σύµβασης της συγχώνευσης από τις γενικές 

συνελεύσεις των Α.Ε., πρέπει να συνταχθεί το καταστατικό της συγχώνευσης από 
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συµβολαιογράφο. ∆ύο επικυρωµένα αντίγραφα από αυτό, υποβάλλονται στην 

περιφέρεια, συνοδευόµενο από διαβιβαστικό έγγραφο, προκειµένου να εκδοθεί 

εγκριτική απόφαση. Η εγκριτική απόφαση της περιφέρειας καταχωρείται στο µητρώο 

των ανωνύµων εταιρειών και, παράλληλα, δηµοσιεύεται στο ΦΕΚ. Μετά από αυτές 

τις διεργασίες η νέα ανώνυµη εταιρεία αποκτά νοµική προσωπικότητα.  

Μέσα σε ένα µήνα από τη σύσταση της Α.Ε. πρέπει να υποβληθούν στη 

∆.Ο.Υ. η δήλωση της έναρξης εργασιών καθώς και τα ακόλουθα έγγραφα: 

� Αντίγραφο του καταστατικού. 

� Αντίγραφο της εγκριτικής απόφασης της περιφέρειας.  

� Αντίγραφο ανακοίνωσης της Νοµαρχίας.  

� Τ.Α.Π.Ε.Τ.  

� Μισθωτήριο συµβόλαιο ή τίτλος κυριότητας ή υπεύθυνη δήλωση του 

Ν. 1591/1986 όταν πρόκειται για δωρεάν παραχώρηση του χώρου της 

επαγγελµατικής εγκατάστασης.  

� Υπεύθυνη δήλωση από τον εκπρόσωπο της Α.Ε. µε την οποία να 

δηλώνεται ότι θα προσκοµισθεί σε δύο αντίτυπα το ΦΕΚ στο οποίο 

καταχωρήθηκε η σύσταση της Α.Ε. αµέσως µετά τη δηµοσίευση της 

Α.Ε.  

� Το καταστατικό ίδρυσης της Α.Ε.  

� Βεβαίωση εγγραφής ή απαλλαγής των µελών της Α.Ε. από 

ασφαλιστικό φορέα. 

� Απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη σύνθεση του διοικητικού 

συµβουλίου της Α.Ε. εφόσον έχει συγκροτηθεί.  

� Εξουσιοδότηση του εκπροσώπου σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται από τρίτο πρόσωπο.  

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, είναι απαραίτητα για να λάβει ΑΦΜ η νέα 

Α.Ε.. Μετά την έναρξη εργασιών της Α.Ε. θεωρούνται τα απαραίτητα βιβλία και 

στοιχεία της επιχείρησης. Οι άλλες επιχειρήσεις που συγχωνεύθηκαν διακόπτουν τις 

εργασίες τους, όπως ορίζει ο νόµος.  

Για τη µεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων των επιχειρήσεων στη 

νεοϊδρυθείσα Α.Ε. δεν καταβάλλεται χαρτόσηµο. Για τα ακίνητα όµως, καταβάλλεται 

το ½ του συντελεστή φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (Φ.Μ.Α.) σύµφωνα µε το άρθρο 

4 παρ. 1β’ Α.Ν. 1521/50.  
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2.7 Εξασφάλιση Πιστωτών  

 Όσον αφορά τους πιστωτές των συγχωνευµένων επιχειρήσεων ο νόµος έχει 

προβλέψει και γι’ αυτούς. Οι πιστωτές των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, έχουν το 

δικαίωµα µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης 

να ζητήσουν να λάβουν επαρκείς εγγυήσεις για την οικονοµική κατάσταση όλων των 

επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, προκειµένου να µπορούν να προστατευτούν. Σε 

περίπτωση που µετά από την αίτηση τους οι πιστωτές έχουν αντιρρήσεις για τη 

συγχώνευση, οι εταιρείες που συγχωνεύονται µπορούν να ζητήσουν από το αρµόδιο 

δικαστήριο να επιτρέψει τη συγχώνευση τους παρά τις αντιρρήσεις των πιστωτών.  

 

 
2.8 Προϋποθέσεις συγχώνευσης Α.Ε. από Α.Ε. 

 Στηριζόµενοι στις διατάξεις του Ν. 2166/1933 και στο Ν.∆. 1297/1972, οι 

προϋποθέσεις για τη συγχώνευση µιας Α.Ε. από Α.Ε. παρουσιάζονται συνοπτικά 

στον παρακάτω πίνακα: 

 

Πίνακας 1: Προϋποθέσεις Συγχώνευσης 

Προϋποθέσεις Ν.∆. 1297/1972 Ν. 2166/1993 

Ελάχιστο µετοχικό κεφάλαιο (ισχύει από 
01/01/2002 και µετά) 

300.000,00€ 300.000,00€ 

Η φορολογική νοµοθεσία (Ν.∆. 
1297/1972 και Ν. 2166/1993) ορίζει ότι 
δεν πρέπει η κύρια δραστηριότητα των 
µετασχηµατισµένων επιχειρήσεων να 
είναι η κατασκευή ή εκµετάλλευση 
πάσης φύσεως ακινήτων πλην των 
ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. Στη 
συνέχεια και µε το άρθρο 4 του 
Ν.3220/2004 καθίσταται πλέον εφικτή η 
απορρόφηση µε τις ευεργετικές διατάξεις 
του Ν.∆.1297/1972 και του 
Ν.2166/1993ανώνυµης εταιρείας που 
εκµεταλλεύεται ή κατασκευάζει ακίνητα.  

Ισχύει Ισχύει 

Κατάρτιση ενός τουλάχιστον 
Ισολογισµού που δεν ταυτίζεται µε 
αυτόν του µετασχηµατισµού 

∆εν ισχύει Ισχύει 
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2.9 Ειδικές Περιπτώσεις 

 Υπάρχει µία ειδική περίπτωση όσον αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύµων 

εταιρειών: Η απορρόφηση Α.Ε. από µία άλλη Α.Ε. η οποία κατέχει το 100% των 

µετοχών της. Η περίπτωση αυτή υπόκεινται στις διατάξεις των άρθρων 69 – 77. Στην 

ουσία πρόκειται για συγχώνευση µε απορρόφηση, αφού η απορροφούµενη εταιρεία 

µεταβιβάζει στο ολόκληρο την περιουσία της στην απορροφούσα. Κατά τη 

διαδικασία αυτή στην πραγµατικότητα η απορροφούµενη εταιρεία λύεται χωρίς να 

ακολουθεί το στάδιο της εκκαθάρισης. Κατά τα άλλα η διαδικασία που εφαρµόζεται 

σε αυτήν την περίπτωση είναι η ίδια µε τη διαδικασία συγχώνευσης Α.Ε. µε 

ελάχιστες εξαιρέσεις.  

 Μία από τις εξαιρέσεις είναι ότι στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης δεν 

περιέχονται στοιχεία όπως η ανταλλαγή των µετοχών, οι διατυπώσεις παράδοσης 

αυτών και γενικά ότι αφορά τις νέες µετοχές, συµπεριλαµβανοµένου και το δικαίωµα 

που έχουν αυτές στα κέρδη της απορροφούσας εταιρείας. Ο λόγος που δεν 

περιλαµβάνονται τέτοιες πληροφορίες στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης είναι 

απολύτως λογικός. Η απορροφούσα εταιρεία δεν αυξάνει το κεφάλαιο της κατά τη 

συγχώνευση, άρα και δεν υπάρχει ανάγκη έκδοσης νέων µετοχών.  

 Επίσης, τα διοικητικά συµβούλια των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται δεν 

χρειάζεται να συντάξουν την απαραίτητη έκθεση, κατά την οποία αιτιολογείται από 

νοµική και χρηµατοοικονοµική άποψη η συγχώνευση. Επιπροσθέτως, δεν γίνεται 

εκτίµηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευµένων επιχειρήσεων, εκτός εάν 

γίνεται χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν.∆. 1297/1972.  

 Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της απορροφούµενης εταιρείας και η 

Επιτροπή Εµπειρογνωµόνων δεν έχει ευθύνη έναντι των µετόχων της 

απορροφούµενης και τρίτων. Μπορεί να παραληφθεί η απόφαση της γενικής 

συνελεύσεως για έγκριση του σχεδίου σύµβασης συγχωνεύσεως εφόσον: 

• Η δηµοσιότητα του σχεδίου συµβάσεως συγχωνεύσεως πραγµατοποιείται, 

από κάθε µια από τις συγχωνευόµενες εταιρείες, ένα µήνα πριν την έναρξη 

των αποτελεσµάτων της πράξεως της απορροφήσεως.  

• Όλοι οι µέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας έχουν το δικαίωµα, ένα µήνα 

πριν τη έναρξη των αποτελεσµάτων της πράξεως της απορροφήσεως να 

λάβουν γνώση του σχεδίου σύµβασης συγχωνεύσεως, των ετήσιων 
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οικονοµικών καταστάσεων και της εκθέσεως διαχειρίσεως του διοικητικού 

συµβουλίου των τριών τελευταίων ετών.  
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Κεφάλαιο 3: Οι Νόµοι 1297/1072, 2166/1993 & 3296/2004 

 

 

3.1 Περιπτώσεις Ισχύς των Νόµων 

 Οι διατάξεις του ν. 1297/19723 ισχύουν µέχρι και σήµερα, αφού τµηµατικά 

έχουν δοθεί διάφορες παρατάσεις. Ο νόµος αυτός εφαρµόζεται σε περιπτώσεις 

συγχώνευσης επιχειρήσεων σε ανώνυµη εταιρεία ή σε εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης. Κατά τη σύσταση πρέπει το µετοχικό κεφάλαιο για την Α.Ε. να είναι 

300.000,00€ και να αντιστοιχεί σε ονοµαστικές µετοχές µη µεταβιβάσιµες για πέντε 

έτη και για την Ε.Π.Ε. 146.735,00€ και να αντιστοιχούν σε εταιρικά µερίδια µη 

µεταβιβάσιµα για πέντε έτη.  

Με βάση το νόµο αυτό δεν απαιτείται οι επιχειρήσεις να έχουν το ίδιο 

αντικείµενο δραστηριότητας ή να εδρεύουν στην ίδια περιοχή. Επίσης, οι διατάξεις 

του ν. 1297/1972 δεν εφαρµόζονται σε επιχειρήσεις που το αντικείµενο 

δραστηριότητας τους αφορά κατασκευή και εκµετάλλευση πάσης φύσεως ακινήτων 

(εξαιρούνται οι ξενοδοχειακές µονάδες). 

 Η συγχώνευση των επιχειρήσεων µε βάση το νόµο αυτό µπορεί να γίνει µε 

τρεις τρόπους: α) µε διάλυση των επιχειρήσεων και σύσταση νέας, β) µε απορρόφηση 

της ή τους από άλλη υπάρχουσα εταιρεία και γ) µε εξαγορά της ή τους από άλλη 

εταιρεία. Κάθε µία περίπτωση έχει και διαφορετικά φορολογικά κίνητρα. Εξαίρεση 

στις απαλλαγές του φόρου αποτελούν οι συγχωνεύσεις ηµεδαπών επιχειρήσεων µε 

αλλοδαπές.  

 

Στο πρώτο άρθρο του 2166/1993 ορίζονται οι προϋποθέσεις κατά τις οποίες 

εφαρµόζονται οι διατάξεις του. Σύµφωνα µε αυτό λοιπόν, µπορεί να συγχωνευθεί σε 

ανώνυµη εταιρεία ή εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, οποιαδήποτε εταιρεία που είναι 

νόµιµα εγκατεστηµένη στην Ελλάδα, ανεξαρτήτου νοµικής µορφής ή αντικειµένου 

εργασιών, αρκεί να τηρεί βιβλία Γ΄ κατηγορίας.  

 Πρακτικά για να πραγµατοποιηθεί αυτό πρέπει φυσικά οι συγχωνευµένες 

εταιρείες να έχουν συντάξει τουλάχιστον ένα ισολογισµό είτε για ένα ηµερολογιακό 

                                                           

3
 Άρθρο 4 Ν.Δ. 1297/1972. 
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έτος ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα (υπερδωδεκάµηνη χρήση). Είναι 

απαραίτητο από τον ισολογισµό να παρέχονται όλες οι πληροφορίες επαρκώς για την 

περιουσιακή κατάσταση των επιχειρήσεων και ιδίως για τα εισφερόµενα πάγια. Σε 

αυτήν περίπτωση µπορεί να µην κριθεί απαραίτητη η σύγκληση της επιτροπής τους 

άρθρου 9 του 2190/1920, απλά να γίνει φορολογικός έλεγχος από την αρµόδια 

∆.Ο.Υ..  

 Όσον αφορά τα όρια του µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ισχύουν τα ίδια µε 

τα προαναφερθέντα του ν. 1927/1972.  

 

 Σύµφωνα µε το ν. 3296/2004, οι προϋποθέσεις για τη συγχώνευση των 

επιχειρήσεων δεν διαφέρουν και πολύ από τους προηγούµενους νόµους. Και εδώ 

είναι απαραίτητο οι επιχειρήσεις να τηρούν βιβλία Γ΄ κατηγορίας βιβλία, η εκτίµηση 

των περιουσιακών στοιχείων της γίνεται από τριµελή επιτροπή της ∆ιεύθυνσης 

Εµπορίου και η νέα επιχείρηση πρέπει να µείνει σε λειτουργία τουλάχιστον για 

διάστηµα πέντε ετών.  

 

 

3.2 Φορολογικά Κίνητρα Εφαρµογής 

 Τα φορολογικά κίνητρα του ν. 1297/1972 είναι τα ακόλουθα: 

• Κατά τη συγχώνευση των επιχειρήσεων δεν αποδίδεται καµία εισφορά 

υπέρ τρίτων, τέλη χαρτοσήµου ή τέλη ταξινόµηση αυτοκινήτων σε 

περίπτωση που υπάρχουν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία4.  

• Η προκύπτουσα υπεραξία δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήµατος. Η 

υπεραξία αυτή καταχωρείται σε ιδιαίτερο λογαριασµό και 

παρακολουθείται µέχρι τη διάλυση της επιχείρησης. Τότε η υπεραξία 

προστίθεται στα κέρδη της επιχείρησης φορολογείται και διανέµεται5.  

• Σε περίπτωση που συγχωνευµένες επιχειρήσεις διαθέτουν ιδιόκτητα 

ακίνητα προς µεταβίβαση, τότε η µεταβίβαση αυτή δεν υπόκειται σε 

φόρο. Σε περίπτωση που µεταβιβάζονται ακίνητα που έχουν εισφερθεί 

κατά χρήση είναι απαραίτητο να αποδειχθεί ότι χρησιµοποιούνται για 

                                                           

4
 Άρθρο 3 ν. 1297/1972 

5
 Άρθρο 2 ν.1297/1972 
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τουλάχιστον πέντε έτη. Επιπροσθέτως, τα µεταβιβαζόµενα ακίνητα θα 

πρέπει να χρησιµοποιηθούν από τη νέα επιχείρηση για τουλάχιστον 

πέντε έτη. Η νεοσύστατη επιχείρηση µπορεί να τα εκµισθώσει σε 

τρίτους αρκεί να µην µεταβάλλεται το κύριο αντικείµενο εργασιών 

της. Επίσης, µπορεί να τα εκποιήσει αρκεί µέσα σε διάστηµα δύο ετών 

τα χρήµατα που εισπράχθηκαν κατά την εκποίηση αξιοποιηθούν για 

την αγορά ή ανέγερση νέων ακινήτων, ή για την εξόφληση δανείων 

και φορολογικών υποχρεώσεων.  

• ∆εν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης τα 

µεταφερόµενα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα από τα µη διανεµόµενα 

κέρδη.  

 

Τα φορολογικά κίνητρα του ν.2166/1993 είναι τα ακόλουθα6: 

• Όπως και στον προηγούµενο νόµο έτσι και σε αυτόν, κατά τη 

συγχώνευση των επιχειρήσεων δεν αποδίδεται καµία εισφορά υπέρ 

τρίτων, τέλη χαρτοσήµου ή τέλη ταξινόµηση αυτοκινήτων σε 

περίπτωση που υπάρχουν ως πάγια περιουσιακά στοιχεία.  

• Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση δεν υπόκειται σε 

φορολογία εισοδήµατος. 

• Η µεταβίβαση των ακινήτων δεν υπόκειται σε φόρο, ανεξάρτητα εάν 

τα ακίνητα χρησιµοποιηθούν από την ίδια τη νέα επιχείρηση ή 

εκµισθωθούν σε τρίτους. Κατά τη µεταβίβαση πρέπει να υποβληθεί 

δήλωση Φόρου µεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, η οποία επισυνάπτεται 

και στην έκθεση ελέγχου ανεξάρτητα από ποιον έχει συνταχθεί 

(επιτροπή ή ορκωτός ελεγκτής). Η απαλλαγή αυτή αφορά ακόµα και 

ακίνητα που ενδεχοµένως αποκτήθηκαν µετά τη σύνταξη του 

ισολογισµού συγχώνευσης, αλλά πριν την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. 

                                                           

6
 Άρθρο 1 παράγραφος 1 του ν.2166/1993. 



27 

 

• ∆εν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης τα 

µεταφερόµενα κέρδη ή τα ειδικά αφορολόγητα από τα µη διανεµόµενα 

κέρδη.  

 

Τα φορολογικά κίνητρα του ν.3293/2004 έχουν φυσικά σαν βάση τους 

προηγούµενους νόµους, γι αυτό και δεν θα επαναληφθούν. Θα προστεθούν, όµως στη 

συνέχεια τα επιπλέον προνόµια που παρέχει ο νόµος αυτός. 

Το πιο σηµαντικό φορολογικό κίνητρο του νόµου αυτού είναι ότι τα καθαρά 

κέρδη της νεοσύστατης επιχείρησης, εφόσον δηλωθούν µε εµπρόθεσµη δήλωση 

φορολογίας εισοδήµατος, φορολογούνται µε µειωµένο συντελεστή φορολογίας 

εισοδήµατος κατά ποσοστό 10% για την πρώτη χρήση και κατά 5% για τη δεύτερη 

χρήση. Οι συγχωνευµένες επιχειρήσεις µπορούν να «γευτούν» αυτό το κίνητρο 

εφόσον συντρέχουν δύο προϋποθέσεις: 

• Το κεφάλαιο της νέας επιχείρησης πρέπει να ανέρχεται σε 60.000,00€, 

από τα οποία το 1/3 πρέπει να έχει καταβληθεί σε µετρητά όταν 

πρόκειται για προσωπική εταιρεία. Σε περίπτωση Ε.Π.Ε. πρέπει το 

κεφάλαιο να ανέρχεται στις 120.000,00€, ενώ εάν πρόκειται για Α.Ε. 

το κεφάλαιο πρέπει να είναι 200.000,00€. 

• Η δεύτερη προϋπόθεση αφορά το χρόνο λειτουργίας των 

συγχωνευµένων επιχειρήσεων. Πρέπει όλες οι εµπλεκόµενες 

επιχειρήσεις να λειτουργούν τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το 

έτος της συγχώνευσης.  

Να σηµειώσουµε ότι τα προαναφερθέντα κίνητρα δεν αφορούν ανώνυµες 

εταιρείες ενώ εφαρµόζονται στις υπόλοιπες µορφές εταιρειών ανεξάρτητα από τη 

δραστηριότητα τους. Επίσης, οι διατάξεις που αφορούν τα φορολογικά κίνητρα µε 

βάση το νόµο αυτό έχουν εφαρµογή µόνο για τη χρονική περίοδο 14/12/2004-

31/12/2011. Πέραν αυτού του χρονικού διαστήµατος, ο νόµος αυτό µπορεί να 

εφαρµοστεί κανονικά αλλά δεν θα υφίστανται τα συγκεκριµένα φορολογικά κίνητρα.  

Καταλήγουµε, λοιπόν, στο συµπέρασµα ότι ο κάθε νόµος παρέχει ορισµένα 

φορολογικά κίνητρα, χωρίς όµως αυτό να σηµαίνει ότι δεν µπορούν να γίνουν 

συγχωνεύσεις κάτω από το πρίσµα του Ν.2190/1920 και άλλων περιορισµών, αλλά 

χωρίς να µπορούν να εκµεταλλευτούν φορολογικά κίνητρα.  
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3.3 Φορολόγηση Συγχώνευσης Εταιρειών  

 Κατά τη συγχώνευση επιχειρήσεων προκύπτουν πολλά ζητήµατα που 

αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος αυτών. Κατά τη διάρκεια της συγχώνευση 

επιχειρήσεων, αυτές εξακολουθούν να είναι υποκείµενα της φορολογίας εισοδήµατος, 

για τα εισοδήµατα που αποκτώνται µετά τη σύνταξη του ισολογισµού για να γίνει η 

συγχώνευση και πριν την ολοκλήρωση αυτής. Η διαδικασία αυτή ισχύει για όλους 

τους νόµους που αφορούν τη συγχώνευση επιχειρήσεων.  

Ότι προκύπτει από τη διαδικασία της συγχώνευσης καταλογίζονται µε 

συγκεντρωτικές εγγραφές στα βιβλία της νέας επιχείρησης. Για το χρονικό διάστηµα 

διεξαγωγής της συγχώνευσης οι επιχειρήσεις δεν υποβάλλουν δήλωση φορολογίας 

εισοδήµατος. Αυτή θα υποβληθεί από τη νέα επιχείρηση, η οποία όπως είναι 

κατανοητό και από τα προαναφερθέντα, θα περιλαµβάνει και τα κέρδη που 

προκύπτουν κατά τη διαδικασία της συγχώνευσης.  

Όσον αφορά τις ζηµίες των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, ορίζεται ότι 

δεν µπορούν να µεταφερθούν στη νέα επιχείρηση. Εξαίρεση αποτελεί ο ν. 2166/1993 

και συγκεκριµένα στο άρθρο 2 παράγραφος 3. Σύµφωνα µε αυτό υπάρχει το δικαίωµα 

να µεταφερθεί η ζηµία υπό προϋποθέσεις: καταρχήν παρακολουθείται σε χωριστό 

λογαριασµό της νέας επιχείρησης και µόνο το ποσό που δεν συµψηφίστηκε µε κέρδη 

που προέκυψαν από τη συγχώνευση. Το υπόλοιπο ποσό της ζηµίας θα συµψηφιστεί 

σταδιακά από τα κέρδη των επόµενων χρήσεων, αλλά µόνο το ποσό που είναι 

φορολογικά αναγνωρίσιµο. Το ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, µπορεί να 

αποσβεσθεί σταδιακά, χωρίς όµως να υπάρχει η δυνατότητα έκπτωσης από τα 

ακαθάριστα έσοδα ή να συµψηφιστεί µε κέρδη της επιχείρησης.  
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Κεφάλαιο 4: Συνέπειες Συγχώνευσης Εταιρειών 

 

 

4.1 Συνέπειες Συγχώνευσης Εταιρειών7 

 Η νέα επιχείρηση που προκύπτει από τη συγχώνευση µίας ή περισσοτέρων 

επιχειρήσεων έχει όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο Κώδικας 

Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) καθώς και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος 

(Κ.Φ.Ε.). 

 Αυτό σηµαίνει ότι αν η επιχείρηση που συγχωνεύεται έχει την υποχρέωση 

βιβλίου αποθήκης τότε και η νεοσύστατη επιχείρηση έχει την υποχρέωση τήρησης 

αυτού. Όσον αφορά τα βιβλία αποθήκης, η νέα επιχείρηση συµπεριφέρεται ως 

συνέχεια της συγχωνευµένης επιχείρησης. Εάν δηλαδή η παλιά επιχείρηση είχε 

ξεπεράσει ένα έτος τα όρια τήρησης βιβλίου αποθήκης, θεωρείται ότι και η νέα 

επιχείρηση τα έχει ξεπεράσει.  

 Οι επιχειρήσεις που συγχωνεύονται, µέχρι να ολοκληρωθεί η συγχώνευση 

υποχρεούνται να καταχωρούν κανονικά τις πράξεις τους στα βιβλία τους µέχρι η νέα 

επιχείρηση να αποκτήσει νοµική οντότητα. Όταν ολοκληρωθεί η συγχώνευση τότε µε 

συγκεντρωτικές εγγραφές µεταφέρονται οι καταχωρήσεις στα βιβλία της νέας 

επιχείρησης.  

 Ως τελευταία ηµεροµηνία λειτουργίας µίας επιχείρησης που συγχωνεύεται 

θεωρείται η ηµεροµηνία που συντάσσεται ο ισολογισµός για τη συγχώνευση. 

Παράλληλα η ίδια ηµεροµηνία θεωρείται ως η ηµεροµηνία έναρξης της πρώτης 

διαχειριστικής περιόδου της προκύπτουσας εταιρείας. Λαµβάνοντας υπόψη τα 

παραπάνω, οι υποχρεώσεις που προκύπτουν όσον αφορά το Φ.Π.Α. είναι οι 

ακόλουθες:  

 Η παλαιά επιχείρηση έχει υποχρέωση να καταθέσει την τελευταία περιοδική 

δήλωση Φ.Π.Α. εντός είκοσι ηµερών από την ηµεροµηνία σύνταξης του ισολογισµού 

συγχώνευσης. Επίσης, µέσα σε 130 ηµέρες οφείλει να καταθέσει την εκκαθαριστική 

δήλωση Φ.Π.Α.. Όσον αφορά τις υπόλοιπες περιοδικές δηλώσεις µέχρι την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, και αυτές κατατίθενται κανονικά και υποβάλλεται 
                                                           

7
 Αναγνώστου Χρ. Ευθυμίου, Πρακτικός Οδηγός, Μετασχηματισμοί Επιχειρήσεων με τις διατάξεις 

των άρθρων του Νόμου 2166/1993, εκδόσεις Prosvasis Α.Ε.Β.Ε., 2006. 
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όπως ορίζεται. Από τη στιγµή όµως που λαµβάνει ΑΦΜ η νέα επιχείρηση, η παλαιά 

παύει να υποβάλλει περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α.. Τέλος, για τις περιοδικές δηλώσεις 

που υποβάλλονται από τη στιγµή της σύνταξης του ισολογισµού µέχρι και την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, δεν υποβάλλεται εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., γιατί 

αυτή υποβάλλεται από τη νέα επιχείρηση.  

 Όσον αφορά τη νέα επιχείρηση, καταθέτει την πρώτη περιοδική δήλωση της 

από τη στιγµή που πήρε το ΑΦΜ της. Μετά τη λήξη της πρώτης διαχειριστικής 

περιόδου και µέσα σε 130 ηµέρες η επιχείρηση οφείλει να καταθέσει την 

εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.. Σε αυτήν συµπεριλαµβάνεται όπως προαναφέρθηκε 

και το χρονικό διάστηµα που αφορά από τη σύνταξη του ισολογισµού των υπό 

συγχώνευση επιχειρήσεων, µέχρι απόκτησης ΑΦΜ η νέα επιχείρηση. Κατά τη 

σύνταξη αυτής της εκκαθαριστικής δήλωσης γίνονται οι εξής ενέργειες: 

• Μαζί µε την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ συνυποβάλλονται και οι 

περιοδικές δηλώσεις για το χρονικό διάστηµα από τη σύνταξη του 

ισολογισµού µέχρι της απόκτησης ΑΦΜ της νέας επιχείρησης. 

• Επίσης, συνυποβάλλεται και µία κατάσταση µε τις επωνυµίες και τα 

ΑΦΜ των επιχειρήσεων που συγχωνεύονται, καθώς και τα στοιχεία 

της νέας επιχείρησης, σε δύο αντίτυπα. 

 

 

4.2 Οµοιότητες & ∆ιαφορές της Συγχώνευσης Εταιρειών 

 Ανακεφαλαιώνοντας, και θέλοντας να δώσουµε έµφαση στις οµοιότητες και 

στις διαφορές των νόµων που εξετάστηκαν παραθέτουµε πινακοποιηµένα τα 

αποτελέσµατα της εργασίας µας: 
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Πίνακας 2: Οµοιότητες & ∆ιαφορές των Νόµων 1297/1972, 2166/1993 & 

3296/2004 

Ν.Δ. 1297/1972 Ν.2166/1993 Ν.3296/2004

Εφαρμογή

Συγχώνευση 

επιχείρησης σε 

κεφαλαιουχική

Συγχώνευση ημεδαπής 

ή αλλοδαπής 

επιχείρησης σε 

κεφαλαιουχική

Συγχώνευση ημεδαπής 

ή αλλοδαπής 

επιχείρησης πλήν Α.Ε. 

σε προσωπική ή 

κεφαλαιουχική

Βιβλία & 

Στοιχεία

Όλες οι κατηγορίες 

βιβλίων

Βιβλία Γ κατηγορίας & 

σύνταξη ισολογισμού

Όλες οι κατηγορίες 

βιβλίων, αλλά μετά 

υποχρεωτικά Γ΄ 

κατηγορίας

Εκτίμηση 

Αξίας

Επιτροπή του άρθρου 9 

του Ν.2190/1920

Επιτροπή του άρθρου 9 

του Ν.2190/1920 ή 

Ορκωτός Λογιστής ή 

Ελεγκτής της Δ.Ο.Υ.

Επιτροπή του άρθρου 9 

του Ν.2190/1920

Απαιτούμενο 

Κεφάλαιο 

Για Α.Ε. 300.000,00€ & 

για Ε.Π.Ε. 146.735,00€

Για Α.Ε. 300.000,00€ & 

για Ε.Π.Ε. 146.735,00€

Για Α.Ε. 60.000,00€, για 

Ε.Π.Ε. 4.500,00€ & για 

Ο.Ε. & Ε.Ε. τίποτα

Μετοχικό ή 

Εταιρικό 

Κεφάλαιο

Ονομαστικές μετοχές ή 

εταιρικά μερίδια και 

μη μεταβιβάσιμες/μα 

σε ποσοστό 75% για 5 

έτη.

Δεν υπάρχει 

περιορισμός

Δεν υπάρχει 

περιορισμός

Φορολογικά 

Κίνητρα

Μη καταβολή τελών, 

εισφορών και 

υπεραξίας και 

διατήρηση των 

ευεργετημάτων 

προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων

Μη καταβολή τελών, 

εισφορών και 

υπεραξίας και 

διατήρηση των 

ευεργετημάτων 

προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων

Μη καταβολή τελών, 

εισφορών και 

υπεραξίας και 

διατήρηση των 

ευεργετημάτων 

προηγούμενων 

αναπτυξιακών νόμων. 

Μειωμένοι 

φορολογικοί 

συντελεστές για τα 

πρώτα 2 έτη

 

 

4.3 Συµπεράσµατα της Συγχώνευσης Εταιρειών 

 Στόχος κάθε κράτους είναι η οικονοµική του ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό η 

πολιτεία από τα παλαιότερα χρόνια µέχρι και σήµερα έχει θεσπίσει µία σειρά από 

νόµους µε σκοπό την ενθάρρυνση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας να δηµιουργήσει 

ισχυρές οικονοµικές οντότητες. Η συγχώνευση των επιχειρήσεων µπορεί να πει 

κανείς ότι δίνει τη δυνατότητα µεταφοράς παραγωγικών πόρων σε πιο ωφέλιµες 
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χρήσεις. Παράλληλα βοηθάει στη δηµιουργία πρόσθετης οικονοµικής αξίας, καθώς 

και στον εκσυγχρονισµό αυτής.  

 Όταν οι συνεργασίες αυτού του είδους αξιοποιούνται µε σωστούς τρόπους και 

όχι µε σκοπό τη συγκάλυψη ζηµιών ή λαθών σε πράξεις και παραλείψεις της 

διοίκησης, οδηγούµαστε σε οικονοµίες κλίµακας. Αυτό σηµαίνει ότι µία επιχείρηση 

έχοντας το κόστος παραγωγής σταθερό, µπορεί να παράξει περισσότερες µονάδες 

προϊόντος. Αυτό αντιστοιχεί στο γεγονός ότι οι ίδιες µονάδες παράγονται µε 

µικρότερο κόστος. Συνεπακόλουθα η επιχείρηση καταφέρνει να επιτύχει αύξηση της 

παραγωγικότητας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα 

και την οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.  

 Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται χρήσιµο να σχολιάσουµε ότι η πραγµατοποίηση 

µίας φορολογικής µεταρρύθµισης, θα αποτελέσει κίνηση ζωτικής σηµασίας για την 

οικονοµία της χώρας µας, γιατί µέσα από τη δηµιουργία µεγάλων οικονοµικών 

µονάδων, προωθείται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα την 

άνοδο του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης.  

 Με βάση τους ισχύοντες νόµους για τη φορολόγηση των νοµικών προσώπων, 

θα µπορούσαµε να σχολιάσουµε ότι φορολογικά ευνοούνται περισσότερο οι 

προσωπικές εταιρείες σε σχέση µε τις κεφαλαιουχικές. Αυτό συµβαίνει γιατί οι 

προσωπικές εταιρείες αποδίδουν µεγαλύτερο συγκριτικά καθαρό εισόδηµα, λόγο ότι 

µέχρι στιγµής φορολογούνται µε χαµηλότερο φορολογικό συντελεστή και η διανοµή 

κερδών στις κεφαλαιουχικές εταιρείες υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 

εισοδήµατος. Όσον αφορά τους φορολογικούς συντελεστές και τις παρακρατήσεις 

φόρων ήδη αυτή τη στιγµή που γράφεται η συγκεκριµένη πτυχιακή εργασία, τείνουν 

να γίνουν αλλαγές κατά τις οποίες εξισορροπούνται προσωπικές και κεφαλαιουχικές 

εταιρείες. Η φορολογική µεταρρύθµιση αυτή, όµως, σίγουρα από µόνη της δεν µπορεί 

να θεωρηθεί επαρκής. 

 

 

4.4 Προτάσεις για Μελλοντική ∆ιερεύνηση  

 Οι περισσότερες χώρες του κόσµου προσπαθούν να αναδιαρθρώσουν τις 

οικονοµίες τους, για αυτό το λόγο κάνουν κινήσεις µε σκοπό την προσέλκυση νέων 
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επενδύσεων. Χαρακτηριστικό του διεθνούς οικονοµικού περιβάλλοντος τα τελευταία 

χρόνια είναι η παγκοσµιοποίηση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων. Με 

διαφορετικά λόγια, οι επιχειρήσεις, πλέον, συµµετέχουν χωρίς να το έχουν καταλάβει 

σε ένα σκληρό στίβο διεθνούς ανταγωνισµού. Στόχος τους να κερδίσουν και να 

καταστήσουν όσο γίνεται περισσότερες αγορές για να αυξήσουν τα κέρδη τους και να 

εδραιώσουν τη θέση τους στη διεθνή οικονοµική σκηνή. Σε αυτήν την προσπάθεια 

της διατήρησης και βελτίωσης της θέση τους στις διεθνείς αγορές, πρέπει να 

λαµβάνουν αποφάσεις µε στόχο να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που να τις 

εξυπηρετεί.  

 Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα της ελληνικής οικονοµικής 

πραγµατικότητας, µεταβολές µόνο στον τοµέα της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων, δε θα φέρουν ικανοποιητικά αποτελέσµατα στις επενδύσεις σε µεγάλες 

οικονοµικές µονάδες. Για να έχουµε οικονοµική ανάπτυξη µε σταθερά αυξανόµενο 

ρυθµό, απαιτούνται µεγάλες και ταυτόχρονες διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονοµία 

και στις νοµοθετικές διατάξεις που την διέπουν.  

 Στη συνέχεια παρατίθενται µερικές προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση: 

• Ενίσχυση του ελέγχου του ανταγωνισµού 

• Εποπτεία του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος 

• Ενδυνάµωση του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης 

• Αποτελεσµατική λειτουργία της αγοράς εργασίας 

• Καθιέρωση και γενικευµένη εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων 
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