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Εταιρικοί μετασχηματισμοί: Μεγαλύτερη ευελιξία για τις 

επιχειρήσεις με τη νέα νομοθεσία. Όλες οι αλλαγές, αλλά και οι 

εκκρεμότητες που μένουν για ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο.    

Με τις έγκαιρες παρεμβάσεις του ΣΕΒ (δείτε εδώ special report, εδώ ειδική εκδήλωση και εδώ παρέμβαση 

ΣΕΒ στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής), ο νέος νόμος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για 

τους εταιρικούς μετασχηματισμούς που ψηφίστηκε στις 26/2/2019, εισάγει πολλές και σημαντικές ευελιξίες 

και απλουστεύσεις για την αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.   

Παρακάτω περιγράφονται συνοπτικά όλες οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει νέος νόμος: οι νέοι τύποι 

μετασχηματισμών για κάθε νομική μορφή, ανεξαρτήτως μεγέθους και με κάθε πιθανό συνδυασμό, που 

θεραπεύουν το φαινόμενο των «καταχρηστικών μετασχηματισμών» (δηλαδή όσων πραγματοποιούνταν 

μέχρι σήμερα χωρίς να προβλέπονται από τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου, μέσα από πολύπλοκες 

διαδικασίες).  

Πώς απλοποιεί τους εταιρικούς μετασχηματισμούς ο νέος νόμος;  

Με το νέο νόμο καταγράφονται και συστηματοποιούνται η διαδικασία, τα δικαιώματα, οι ευθύνες, τα 

αποτελέσματα και οι ακυρότητες, ανά νομική μορφή και ανά είδος μετασχηματισμού. Ειδικότερα:  

1ον  Θεσπίζεται δυνατότητα δημοσίευσης σχεδίου μόνο στην ιστοσελίδα όπου και είναι δυνατή η 

ανάρτηση όλων των εγγράφων του μετασχηματισμού.  

2ον Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης ΔΣ ή διαχειριστών για τη 

σκοπιμότητα και νομιμότητα του μετασχηματισμού, με ομοφωνία των εταίρων ή μετόχων  

3ον Θεσπίζεται απαλλαγή από την υποχρέωση κατάρτισης έκθεσης εμπειρογνωμόνων επί του 

σχεδίου, με ομοφωνία των εταίρων ή μετόχων ή όταν όλοι οι εταίροι είναι και διαχειριστές (*στις ΟΕ και ΕΕ 

η έκθεση καταρτίζεται μόνο μετά από αίτημα)  

4ον Θεσπίζεται η παροχή αντιγράφων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

5ον Δίνεται η δυνατότητα κατάρτισης της σύμβασης μόνο με ιδιωτικό έγγραφο (*μόνο για ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ) 

6ον Προβλέπεται έλεγχος νομιμότητας χωρίς εγκριτική απόφαση (*μόνο για ΟΕ,ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) 

Ποιες καινοτομίες εισάγει ο νέος νόμος; 

1ον Θέσπιση της καθολικής διαδοχής σε όλα τα είδη μετασχηματισμών, δηλαδή η μεταβίβαση με μια 

ενιαία διαδικασία όλων των περιουσιακών στοιχείων, χωρίς να απαιτούνται επιμέρους χρονοβόρες πράξεις.  

2ον Θέσπιση μηχανισμών διάσωσης του μετασχηματισμού, δηλαδή δυνατότητα συνέχισης αυτού 

κατόπιν κρίσης του αρμόδιου δικαστηρίου.  

Πότε ακυρώνεται ένας μετασχηματισμός;  

Ο μετασχηματισμός κηρύσσεται άκυρος με δικαστική απόφαση, εφόσον α) παραλείφθηκε η έγκρισή του 
από μία από τις εταιρίες που συμμετέχουν σε αυτόν με απόφαση συνέλευσης ή εταίρων (σε περίπτωση 
συγχώνευσης ή διάσπασης), ή  β) μία από τις αποφάσεις αυτές είναι άκυρη ή ακυρώσιμη.  
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http://www.sev.org.gr/Uploads/Documents/51741/etairikoi_metasximatismoi.pdf
http://www.sev.org.gr/ekdiloseis/ekdiloseis-sev/evreia-synantisi-oikonomikon-stelechon-epicheiriseon-melon-tou-sev/
https://www.youtube.com/watch?v=bIyNntIDWy8&feature=youtu.be
https://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/18a4e643-1429-4e6b-a317-d7c6a29adabf/10962534.pdf
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Πότε τίθεται σε εφαρμογή; 

Από 15 Απριλίου 2019  

Ποια είναι τα έννομα αποτελέσματα των μετασχηματισμών;   

Τα περιουσιακά στοιχεία μεταβιβάζονται με καθολική διαδοχή, δηλαδή χωρίς επιμέρους πράξεις       
Οι άδειες συνεχίζουν να υφίστανται.                          
Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια                 
Οι εκκρεμείς απαιτήσεις διατηρούνται (ισχύει η 5ετής παραγραφή)  

Τι μένει σε εκκρεμότητα; 

Ο νέος νόμος δεν περιλαμβάνει διατάξεις σχετικά με τη φορολογική και λογιστική μεταχείριση των 

μετασχηματισμών, παρόλο που το άρθρο 4 προβλέπει ότι οι διατάξεις των φορολογικών νόμων επιβιώνουν 

μόνο ως προς τις φορολογικές τους ρυθμίσεις. Γι’ αυτό και είναι σαφής η ανάγκη κωδικοποίησης των 

διάσπαρτων φορολογικών διατάξεων και εκ νέου διευκρίνισης του μηχανισμού αλληλεπίδρασης μεταξύ 

εταιρικού και φορολογικού δικαίου σε περιπτώσεις όπως για παράδειγμα, • η  μεταφορά ζημιών, • το 

πλαίσιο παροχής φορολογικών κινήτρων, • ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου καθώς και • η μεταχείριση 

των αφορολόγητων αποθεματικών. Εξάλλου, ο νόμος γεννά και νέα θέματα προς διευκρίνιση από το 

φορολογικό νομοθέτη, κυρίως σε σχέση με τη μεταχείριση της μερικής διάσπασης, τα οποία μένουν στον 

αέρα καθώς το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών δεν έχει αναλάβει ακόμη σχετική πρωτοβουλία.  

Ο ΣΕΒ θα συνεχίσει να τονίζει συστηματικά και να διεκδικεί την ευθυγράμμιση των φορολογικών 

διατάξεων με το νέο εταιρικό πλαίσιο που μόλις θεμελιώθηκε, ώστε τα οφέλη του νέου νόμου να 

μην μείνουν μόνο στα χαρτιά.  

Παλαιά και νέα είδη μετασχηματισμών  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το παρόν συντάχθηκε από τον Τομέα Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος & Ρυθμιστικών Πολιτικών του ΣΕΒ 

Διευθύντρια: Μαρίνα Σπυριδάκη 

Senior Advisor: Αθηνά Βουνάτσου 

Associate Advisor: Αυγή Οικονομίδου  

Associate Advisor: Γιάννης Λαϊνάς  

Advisor: Σωτηρία Καλαντζή 

  

Για περισσότερες πληροφορίες: Ε: eper@sev.org.gr  |  T: 211 5006 113 
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*       21.075 δημοσιευμένοι ισολογισμοί χρήσης 2017 που περιλαμβάνονται στη βάση της ICAP 
**     σύνολο κερδών κερδοφόρων επιχειρήσεων 
***   % επί του συνόλου τακτικών αποδοχών (χωρίς bonus και υπερωρίες)/ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένων στον ΕΦΚΑ 
****  % επί του συνόλου εσόδων από φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων

 
Όραμα  

Οραματιζόμαστε την Ελλάδα ως τη χώρα, που κάθε 
πολίτης του κόσμου θα θέλει και θα μπορεί να 
επισκεφθεί, να ζήσει και να επενδύσει.  
Οραματιζόμαστε μια ανοιχτή, κοινωνικά υπεύθυνη και 
οικονομικά φιλελεύθερη χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που προτάσσει την ισχυρή ανάπτυξη ως 
παράγοντα κοινωνικής συνοχής. Θέλουμε μια Ελλάδα 
δυναμικό κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρειας, με 
στέρεους θεσμούς, ελκυστικό κοινωνικό και οικονομικό 
περιβάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, την καινοτόμο 
επιχειρηματικότητα, την παραγωγή και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη γνώση, τη 
συνοχή, τις ίσες ευκαιρίες και το κράτος δικαίου.       
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Αποστολή  
Ηγεσία & Γνώση  
Ο ΣΕΒ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον 
μετασχηματισμό της Ελλάδας σε μια παραγωγική, 
εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία, ως 
ανεξάρτητος και υπεύθυνος εκπρόσωπος της 
ιδιωτικής οικονομίας.  

Κοινωνικός Εταίρος  

Ο ΣΕΒ, ως κοινωνικός εταίρος που πιστεύει στη 
λειτουργία των θεσμών, προωθεί στα αρμόδια όργανα 
της Πολιτείας και της Ε.Ε. τις απόψεις και θέσεις της 
επιχειρηματικής κοινότητας.  

Ισχυρός Εκπρόσωπος  

Ο ΣΕΒ διαμορφώνει θέσεις, αναλύσεις και προτάσεις 
πολιτικής για την οικονομία, τη βιομηχανία, την 
καινοτομία, την απασχόληση, την παιδεία και τις 
εργασιακές δεξιότητες, τον κοινωνικό διάλογο, τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, την εταιρική υπευθυνότητα.  

Φορέας Δικτύωσης  

Ο ΣΕΒ δικτυώνει τα μέλη του μεταξύ τους & με τα 
κέντρα αποφάσεων (εγχώρια και διεθνή), με στόχο τη 
δημιουργία προστιθέμενης αξίας. 

 

Οικονομικά μεγέθη μελών ΣΕΒ 
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https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://www.linkedin.com/company/sev-hellenic-federation-of-enteprises/
https://twitter.com/SEV_Fed
https://twitter.com/SEV_Fed
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
file:///C:/Users/mmitsopoulos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/MQG0EDV5/youtube.com/channel/UCAYjK0gqOe_WVHYRBagCfMQ
https://www.facebook.com/SEVfacts/
https://www.facebook.com/SEVfacts/

