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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Υφίστανται διάφορα είδη εταιρειών, εκ των οποίων δυο σημαντικές κατηγορίες είναι

οι ΑΕ και ΕΠΕ. Σε ότι αφορά στην Ανώνυμη Εταιρεία θα μπορούσε να πει κανείς,

πως  προτιμάται  από  τους  περισσότερους  επιχειρηματίες  στη  χώρα  μας,  διότι  σε

περίπτωση  που  κάτι  δεν  πάει  καλά  κατά  τη  σύσταση  ή  τη  λειτουργία  της  δεν

κινδυνεύει ο ιδιοκτήτης να χάσει την προσωπική του περιουσία. Ενώ και το γεγονός,

πως  μπορεί  να  έχει  μεγάλη  διάρκεια  συντελεί,  ώστε  να  βρίσκεται  στις  πρώτες

επιλογές των μετόχων. Σχετικά με την ΕΠΕ είναι η ιδανική επιλογή για επιχειρήσεις

οικογενειακού τύπου και  για  όσους δεν θέλουν επίσης  να θέσουν σε κίνδυνο την

προσωπική τους περιουσία. 

Επίσης,  παρουσιάζουμε  τον  τρόπο  που  λειτουργούν  οι  Ανώνυμες  Εταιρίες  και  οι

εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης κατά το Εταιρικό δίκαιο μα και το φαινόμενο της

Ευρωπαϊκής  Εταιρίας  που  ξεκίνησε  να  ισχύει  και  στην  χώρα  μας  κατόπιν

κατευθύνσεων και οδηγιών της Ε.Ε.
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SUMMARY

There are several types of companies, of which two major categories are AEs and

EIAs. As far as the Societe Anonyme is concerned, one could say that it is preferred

by most entrepreneurs in our country, because if something goes wrong when it is set

up or running, the owner is not in danger of losing his personal property. While and

the  fact  that  it  can  take  a  long  time,  it  helps  to  be  in  the  first  choices  of  the

shareholders. About EIA is the ideal choice for family-type businesses and for those

who also do not want to endanger their personal property.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να μελετηθούν τα κυριότερα

σημεία  που  αφορούν  τις  Εταιρείες  Περιορισμένης  Ευθύνης  και  τις  Ανώνυμες

Εταιρείες.  Τόσο η διαδικασία  όσο και  οι  προϋποθέσεις  σύστασης και  λειτουργίας

τους,  τις  καθιστά  ελκυστικές  στον επιχειρηματικό κόσμο.  Για  την  υλοποίηση της

εργασίας εφαρμόστηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης.

Σε ότι αφορά τη δομή της παρούσας πτυχιακής εργασίας, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται

μια μικρή ανάλυση των εταιρειών και ειδικότερα αναλύεται ο ορισμός τους και οι

κατηγορίες τους. Εν συνεχεία, το κεφάλαιο 2 πραγματεύεται τις ΑΕ και αναλύονται η

έννοια τους, τα χαρακτηριστικά καθώς επίσης και τα πλεονεκτήματά τους. Επιπλέον,

αναλύονται  μεταξύ  άλλων  οι  διαδικασίες  λειτουργίας  τους,  η  διοίκηση  και  τα

κεφάλαια που απαιτούνται για τη σύστασή τους. 

Ακολούθως, στο τρίτο κεφάλαιο υλοποιείται ανάλυση των ΕΠΕ. Πιο συγκεκριμένα,

αναλύεται η έννοια της Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, τα χαρακτηριστικά της, η

διαδικασία και οι προϋποθέσεις σύστασης της όπως επίσης και η μετατροπή μιας ΕΑ

ή ΟΕ ή ΕΕ σε ΕΠΕ. Επίσης, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην έννοια του

ανταγωνισμού,  στους  κανόνες  και  το  δίκαιο  του  ανταγωνισμού  καθώς  και  το

ελληνικό  δίκαιο.  Τέλος,  ακολουθούν  τα  συμπεράσματα  και  η  βιβλιογραφία  που

χρησιμοποιήθηκε για τη συγγραφή της εργασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1- ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

1.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ως «εταιρεία» ορίζεται η ένωση τουλάχιστον δύο Φυσικών είτε Νομικών Προσώπων,

που προσπαθούν για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού. Ο εν λόγω σκοπός μπορεί να

διαφέρει από εταιρεία σε εταιρεία και εξαρτάται άμεσα από τον εταιρικό της τύπο, ο

οποίος ενδέχεται να είναι πολιτικός, θρησκευτικός, εμπορικός, φιλανθρωπικός κ.ά.. 

Ενώ, προτού επιλεγεί ο σκοπός της εταιρείας, είναι απαραίτητο να ενσωματώσει τον

εκάστοτε τύπο εταιρίας, ο οποίος καθορίζεται μέσω του νόμου. Ειδικότερα, δεν είναι

δυνατό  να  έχει  εμπορικό  σκοπό,  αν  πρώτα  δε  λάβει  μια  συγκεκριμένη  μορφή

εμπορικής εταιρείας.

Η κάθε δραστηριότητα, που είναι δυνατόν να παρέχει την ιδιότητα του εμπόρου σε

εκείνον τον οποίο την ασκεί, θεωρείται πως έχει εμπορικό σκοπό. Ωστόσο, δεν είναι

αναγκαίο μια εταιρία να έχει μόνο εμπορικό σκοπό, προκειμένου να χαρακτηριστεί

ως εμπορική. Όμως,  αρκεί  να  περιληφθεί  ένας  εμπορικός  τύπος  βάσει  της

νομοθεσίας. Παραδείγματος  χάριν, κάποιες εταιρείες  μπορεί να χαρακτηρίζονται ως

εμπορικές λόγω του τύπου τους, χωρίς να έχουν εμπορικό σκοπό. Τέτοιες εταιρείες

είναι οι Ανώνυμες Εταιρείες, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης καθώς επίσης και ο

συνεταιρισμός.1 

1.1  ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Οι εταιρείες βάσει του σκοπού που επιθυμούν να επιτύχουν χωρίζονται σε2 : 

 Αστικές. Οι αστικές εταιρείες είναι οι εταιρείες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό

τους  την  προώθηση  κοινωνικών  καθώς  επίσης  και  πολιτιστικών

δραστηριοτήτων,  ενώ  δεν  έχουν  εμπορική  ιδιότητα.  Επιπλέον,  τούτες

χωρίζονται σε εταιρείες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και σε κερδοσκοπικές.

Οι πρώτες επιδιώκουν να υλοποιήσουν επιστημονικούς αλλά και γενικότερα

1 Σκαλίδης Ε. (2000), Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Εκδόσεις University Studio Press, σελ. 12
2 Νεγκάκης  Χ. (2010),   Λογιστική Εταιρειών, εκδόσεις «σοφία» σελ. 26
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ανιδιοτελείς σκοπούς, ενώ οι δεύτερες αν και έχουν οικονομικούς σκοπούς,

δεν έχουν εμπορικούς.  
 Εμπορικές. Ως εμπορικές καλούνται οι εταιρείες, οι οποίες έχουν σαν σκοπό

τους το κέρδος, μέσα από επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Σε ότι αφορά στις εμπορικές εταιρείες, τούτες χωρίζονται σε: 

-Κεφαλαιουχικές

-Προσωπικές.

Ως κεφαλαιουχικές καλούνται οι εταιρείες, οι οποίες βασίζονται στην περιουσιακή

συμβολή των εταίρων. Ως προσωπικές καλούνται οι εταιρείες, των οποίων η ύπαρξη

οφείλεται  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις  των  μετόχων.  Πρέπει  να  σημειωθεί,  πως

καθαρά κεφαλαιουχική καθίσταται η Ανώνυμη Εταιρεία, ενώ καθαρά προσωπική η

Ομόρρυθμη Εταιρεία. Οι άλλες εταιρείες έχουν στοιχεία και από τις κεφαλαιουχικές

και από τις προσωπικές εταιρείες, σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό. 

 Ειδικότερα, προς τις  κεφαλαιουχικές τείνουν σε μεγαλύτερο βαθμό  οι Εταιρείες

Περιορισμένης  Ευθύνης  καθώς  και  οι  Εταιρείες  Συμπλοιοκτησία.  Προς  τις

προσωπικές  εταιρείες  τείνουν  περισσότερο  η  Αφανής  Εταιρεία  αλλά  και  η  Απλή

Ετερόρρυθμη3.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2- ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2.1 Η  ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΑΕ

Κάθε Ανώνυμη εταιρεία καθιστά ένα νομικό, εμπορικό και κεφαλαιουχικό πρόσωπο,

το  οποίο  διακρίνεται  για  τον  κερδοσκοπικό  του  χαρακτήρα,  έχοντας  ορισμένο

κεφάλαιο  που  καλείται  ως  μετοχικό  και  χωρίζεται  σε  ίσα  μερίδια,  τις  λεγόμενες

μετοχές. 

3 Γκίνογλου Δ. (2000), Λογιστική Εταιριών, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών 
Προσώπων, Εκδόσεις Rossily, σελ. 22
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Κάνοντας µια ιστορική αναδρομή, προκειμένου να εντοπιστεί η ιστορική περίοδος,

όπου εμφανίστηκε η Ανώνυμη Εταιρεία, διαπιστώνουμε πως ήδη από το 1407 στη

Γένοβα της Ιταλίας υλοποιήθηκε η ίδρυση της « Τράπεζας του Αγίου Γεωργίου », της

οποίας το κεφάλαιό διαιρούνταν σε μετοχές και ο κάθε μέτοχος έφερε ευθύνη έως το

ύψος  της  εισφοράς  του.  Ωστόσο,  ο  θεσμός   της  εν  λόγω  μορφής  εταιρείας

καθιερώθηκε  τον  17ο-  18ο αιώνα.  Ειδικότερα,  εκείνη  τη  χρονική  περίοδο  οι

Ευρωπαϊκές  χώρες,  προσπαθώντας  να  εκμεταλλευθούν  τις  οικονομικά

ανεκμετάλλευτες  χώρες  της  Ανατολής,  προχώρησαν  στη  σύσταση  μεγάλων

οργανισμών από οικονομικής άποψης. Οι συγκεκριμένοι οργανισμοί βρίσκονταν υπό

την  εποπτεία  της  κυβέρνησης  της  κάθε  χώρας,  η  οποία  προσανατολίζονταν  στη

συγκέντρωση  υπέρογκων  κεφαλαίων.  Κατ’ αυτό  τον  τρόπο  αναπτύχθηκαν  στην

Ολλανδία καθώς επίσης και την Αγγλία μεγάλοι οικονομικά οργανισμοί,  οι  οποίοι

είχαν δημόσιο χαρακτήρα.  

Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, πως η πρώτη νομοθετική ρύθμιση Ανώνυμης

Εταιρίας υπό τη μορφή που έχει στη σύγχρονη εποχή έγινε στον Code du Commerce

(Κώδικας Εμπορίου) του Μεγάλου Ναπολέοντα, που εισήχθηκε στη χώρα μας το έτος

1822  και  μέσω  11  άρθρων  ανέπτυξε  το  νομικό  καθεστώς  των  Α.  Ε..  Ωστόσο,

αργότερα  τα  εν  λόγω  άρθρα  φάνηκε  πως  ήταν  ανεπαρκή,  προκειμένου  να

ανταπεξέλθουν  στα  προβλήματα  που  προκύπτουν.  Έτσι  λοιπόν,  συντάχθηκαν

διάφορα  νομοσχέδια  έως  ότου  ψηφίστηκε  ο  βασικός  νόμος  το  έτος  1920

(Ν.2190/1920), στον οποίο συγκαταλέγονταν συνολικά 72 άρθρα.  4

Ακόμη,  µια  Ανώνυμη  Εταιρεία  είναι  δυνατόν  να  αναπτυχθεί  από  δύο  είτε

περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (άρθρο 8 ν. 2190/1920). Ενώ, τα φυσικά

πρόσωπα πρέπει να είναι άνω των 18 ετών καθώς επίσης και να διαθέτουν εμπορική

ικανότητα.5 

Επίσης,  βάσει  του  Εμπορικού  Δίκαιου  για  τη  δημιουργία  της  Α.Ε.  απαραίτητη

προϋπόθεση αποτελεί η συγκέντρωση του κατώτερου ορίου μετοχικού κεφαλαίου.

Είναι  σημαντικό  να  αναφερθεί,  πως  τόσο  η  κάλυψη  όσο  και  η  καταβολή  του

κεφαλαίου συνιστούν δύο μείζονος σημασίας ενέργειες, οι οποίες συνδέονται άμεσα

4 Μπαντουράκη Α, (2013), Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας, πτυχιακή εργασία, σελ. 8
5 Αλεξόπουλος Κ. (1999), Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις Interbooks, σελ.278
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με  το  κεφάλαιο.  Σε  ότι  αφορά  την  κάλυψη  κεφαλαίου,  τούτη  είναι  δυνατόν  να

επιτευχθεί μέσω εισφοράς σε είδος, σε χρήμα, ή και των δύο. 6

2.2  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ Α.Ε

Έπονται τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Ανώνυμων Εταιρειών: 

-Για την ίδρυση μια Α.Ε είναι αναγκαία η ύπαρξη μεγάλου κεφαλαίου.

-Άλλο χαρακτηριστικό των Α.Ε. καθίσταται ο χωρισμός του κεφαλαίου σε ίσα μέρη

που ονομάζονται μετοχές και ενσωματώνονται σε έγγραφα.

-Η λειτουργία των Α.Ε. μπορεί να διαρκέσει πολλά χρόνια, περίπου 30-50 έτη.  

-Άλλο  βασικό  χαρακτηριστικό  των  Α.Ε.  αποτελεί  η  περιορισμένη  ευθύνη  των

μετοχών.  Τόσο  τα  δικαιώματα  όσο  και  οι  υποχρεώσεις  των  μετόχων  εξαρτώνται

άμεσα από το ύψος της κεφαλαιακής του κεφαλαίου που έχουν διαθέσει και για αυτό

το λόγο η Α.Ε. δεν θεωρείται προσωπική εταιρεία αλλά, κεφαλαιουχική. 7 

-Μια Α.Ε. διέπεται από αυστηρούς όρους δημοσιότητας όταν ιδρύεται όπως επίσης

και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της.

-Μια Α.Ε.  αποτελείται  από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων καθώς και  από το

Διοικητικό Συμβούλιο. 

-Στα  πλαίσια  μιας  Α.Ε.  η  πλειοψηφία  είναι  αυτή  που  λαμβάνει  αποφάσεις.

Ειδικότερα,  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  αποφασίζει  για  ζητήματα  που αφορούν στη

διαχείριση της εταιρικής περιουσίας, ενώ για εξίσου σημαντικά θέματα αποφασίζει η

Γενική Συνέλευση όπως είναι για παράδειγμα αύξηση κεφαλαίων και η διάλυση της

εταιρείας.  Κατά  τη  διεξαγωγή  της  Γενικής  Συνέλευσης  είναι  σημαντικό  να

παραβρεθούν όλοι οι μέτοχοι. Είναι άξιο αναφοράς, πως η κάθε μετοχή αντιστοιχεί σε

μια ψήφο. Επίσης, η πλειοψηφία είναι ιδιαίτερα ισχυρή και λαμβάνει αποφάσεις για

όλα τα ζητήματα της εταιρείας. Ενώ, η μειοψηφία έχει λίγες δυνατότητες ελέγχου, οι

6 Λαζαρίδης Ιωάννης, Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Τεύχος Α, Θεσσαλονίκη 2002, σελ. 91
7 Χριστοφιλόπουλος Δ. (2007), Εισαγωγή στο Δίκαιο, εκδόσεις ∆ίκαιο & Οικονοµία Π.Ν. Σάκκουλας, 
σελ.175
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οποίες  μάλιστα  δεν  είναι  ιδιαίτερα  ισχυρές.  Μέσω  αυτού  διασφαλίζεται  η.

σταθερότητα διοικήσεως καθώς και ο ευκολότερος χειρισμός λειτουργίας της. 

Επιπλέον χαρακτηριστικά μιας Α.Ε. είναι τα ακόλουθα.: 

-Είναι  εταιρεία  µε  δική  της  νομική  προσωπικότητα  και  άρα  έχει  τη  δική  της

περιουσία, έδρα, επωνυμία, ιθαγένεια κλπ. 

-Η ιδιότητα του μετόχου μεταβιβάζεται µε τη μεταβίβαση του τίτλου μετοχής. 8 

-Μια  Α.Ε.  συνιστά  νομικό  πρόσωπο  και  τόσο  οι  υποχρεώσεις  του  όσο  και  τα

δικαιώματά του ορίζονται από το νόμο.  

2.3 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ Α.Ε 

2.3.1  ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕ

 

Όπως τονίσθηκε και παραπάνω, η ανώνυμη εταιρεία είναι η επιχείρηση του μεγάλου

κεφαλαίου.  Αυτό  είναι  ένα  αξιόλογο  πλεονέκτημα,  που  δίνει  σπουδαία  υπεροχή

απέναντι  στις  άλλες  μορφές  επιχειρηματικής  δραστηριότητας.  Επί  πλέον

πλεονεκτήματα της ανώνυμης εταιρείας από την ίδρυση της είναι:

α) Η αυξημένη εμπιστοσύνη που εμπνέει στον κύκλο των συναλλασσομένων μ' αυτήν

(τράπεζες, προμηθευτές, πελάτες κ.ο.κ.). Το ίδιο εμπνέει και μεταξύ των μετόχων.

β)  Η εύκολη μεταβίβαση των μετοχών (μετοχικών τίτλων), που παρέχει δυνατότητα

ταχείας αλλαγής φορέα (κυρίου της επιχειρήσεως). Η ιδιότητα αυτή των εταιρικών

μεριδίων  παρέχει,  ακόμα,  δυνατότητες  άμεσης  εξυγιάνσεως  και  αναπτύξεως  της

ανώνυμης εταιρείας. Μια ανώνυμη εταιρεία, δηλαδή, που βρίσκεται σε οικονομική

δυσχέρεια μπορεί να δανειοδοτηθεί με ενέχυρο τις μετοχές της ή να δεχθεί νέο αίμα

(νέους μετόχους) που θα την αναζωογονήσει.

8 Αλεξόπουλος Κ. (1999), Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου, εκδόσεις Interbooks, σελ.278-279
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γ)  Το περιορισμένο της  ευθύνης.  Η ευθύνη των μετόχων της  ανώνυμης εταιρείας

απέναντι στους δανειστές της περιορίζεται στο ύψος της συμμετοχής τους σ' αυτήν. Ο

επιχειρηματίας  που  θέλει  να  αναπτύξει  επιχειρηματική  δραστηριότητα,  χωρίς  να

θέσει σε κίνδυνο το σύνολο της περιουσίας του, θα προτιμήσει την ίδρυση Ανώνυμης

Εταιρείας.

δ) Φορολογικά πλεονεκτήματα. Η υπεραξία (κέρδος), που τυχόν προκύπτει κατά την

πώληση  των  μετοχών  λόγω  διαφοράς  τιμής  πωλήσεως  και  τιμής  κτήσεως,

απαλλάσσονταν από το φόρο εισοδήματος (άρθρο 10 § 4 Α.Ν. 148/67. Υπάρχουν

βέβαια, και άλλα φορολογικά πλεονεκτήματα, όπως Η απαλλαγή του εισφερομένου

κεφαλαίου  κατά  τη  σύσταση  της  ανώνυμης  εταιρείας,  των  καταστατικών,  της

μεταβιβάσεως μετοχών, της διανομής κερδών κ.λπ. από τα τέλη χαρτοσήμου

ή  άλλη  εισφορά  υπέρ  Δημοσίου  ή  τρίτων  (άρθρο  11  §  4  Α.Ν.  148/67γ2).

Αφορολόγητη είναι και η υπεραξία των εισφερόμενων ειδών για το σχηματισμό του

μετοχικού  κεφαλαίου,  εφόσον  η  ανώνυμη  εταιρεία  προέρχεται  από  μετατροπή  ή

συγχώνευση, που γίνεται κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 1297/72 και του Ν. 2166/93 (βλ.

κεφάλαιο  όγδοο  παρόντος  τόμου).  Δεν  ζητείται  τεκμήριο  υπάρξεως  εισοδήματος

(πόθεν έσχες) για τα μετρητά που καταθέτουν οι μέτοχοι της ανώνυμης εταιρείας για

σύσταση η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αυτής.

ε)  Εχέγγυα μεγαλύτερης τάξεως και ειλικρινείας. Η ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται

από το νόμο να τηρεί τα περισσότερα και σοβαρότερα βιβλία από κάθε άλλη μορφή

επιχειρήσεως. Επίσης, εντάσσεται στον έλεγχο του κράτους, που ασκείται από την

οικεία  περιφέρεια  και  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  (έλεγχος  γενικών  συνελεύσεων

μετόχων,  ισολογισμών  κ.λπ.)  και  ακόμα  υποχρεούται  σε  τυπικές  δημοσιότητες

(δημοσίευση  στον  τύπο  του  ισολογισμού  και  της  προσκλήσεως  των  μετόχων  σε

γενική  συνέλευση,  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως  του  ισολογισμού,  της

συνθέσεως και κάθε αλλαγής του διοικητικού συμβουλίου, της έδρας και των

αυξήσεων του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κ.ο.κ.). Με όλα αυτά αναγκάζεται

να  έχει  μεγαλύτερη  τάξη  στο  λογιστήριό  της  και  να  είναι  σε  θέση  να  παρέχει

σοβαρότερα  και  πιο  αξιόπιστα  λογιστικά  στοιχεία.  Από  την  κατάσταση  αυτή

ωφελούνται τόσο οι μέτοχοι, όσο και οι δανειστές της εταιρείας, αλλά και οι δημόσιες

αρχές.
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στ)  Εξασφάλιση  καλών  σχέσεων  μεταξύ  των  μετόχων. Το  κυριότερο,  ίσως,

πλεονέκτημα που προσφέρει η ανώνυμη εταιρεία στους μετόχους της είναι οι καλές

και σίγουρες σχέσεις ανάμεσα στους μετόχους. Στην προσωπική εταιρεία επιτρέπεται

η εκ μέρους ενός εταίρου καταγγελία αυτής οποτεδήποτε (αρθρ. 767 Α.Κ). Συνεπώς

αυτός που έχει την πλειοψηφία δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, αφού και ο έχων

συμμετοχή  στην  εταιρεία  μόλις  1%  μπορεί  να  ζητήσει  τη  λύση  της  και  να

καταστρέψει  ολόκληρη  την  επιχείρηση.  Η  κατάσταση  αυτή  αποτελεί  σοβαρότατο

ανασταλτικό παράγοντα για κάθε επιχειρηματία και σε συνδυασμό, μάλιστα, με το

απεριόριστο  της  επιχειρηματικής  ευθύνης  καταλήγει  σε  τεράστιο  μειονέκτημα.

Αντίθετα, στην ανώνυμη εταιρεία δεν επιτρέπεται η καταγγελία αυτής και η λύση

επέρχεται  μόνο  με  απόφαση  της  πλειοψηφίας.  Έτσι,  η  πλειοψηφία  των  μετόχων

αποκλείεται να αιφνιδιασθεί ή να εκβιασθεί από τη μειοψηφία. Τα παραπάνω ισχύουν

σε κάθε περίπτωση και φυσικά κι όταν οι μέτοχοι είναι συγγενείς μεταξύ τους. Αυτό

το  τελευταίο  οδηγεί  πολλούς  αυτοδημιούργητους  και  γενικά  μικρομεσαίους

επιχειρηματίες, που επιθυμούν να εξασφαλίσουν ομαλή συνέχιση της επιχειρήσεώς

τους  από  τους  κληρονόμους  αυτών,  στην  απόφαση  να  μετατρέψουν  την  ατομική

επιχείρησή τους  ή την  προσωπική εταιρεία  τους  σε  ανώνυμη εταιρεία.  Την  τάση

αυτή, όπως γενικότερα, τη δημιουργία μεγάλων οικονομικών μονάδων, ενισχύει και

το κράτος, παρέχοντας φορολογικές απαλλαγές  και  άλλα κίνητρα (βλ. Ν.Δ. 1297Π2

και Ν. 2166/93).  Υπάρχει, ωστόσο και ο αντίλογος ότι η πλειοψηφία έστω και μιας

μετοχής  παρέχει  σ'  αυτήν  απόλυτη  κυριαρχία  μέχρι  καταδυναστεύσεως  της

μειοψηφίας.

2.3.2   ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΕ

- Το κόστος έναρξης μιας ΑΕ είναι αρκετά υψηλό, αφού απαιτείται μεγάλο αρχικό

μετοχικό κεφάλαιο,

- Υποχρεωτική τήρηση βιβλίων Γ’ κατηγορίας ανεξαρτήτου ορίου,

-  Ιδιαίτερες  διατυπώσεις  σύγκλησης  ΔΣ,  ΓΣ,  κλπ.  Θα  πρέπει  να  γνωρίζουμε  την

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία , τους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος και τον

τρόπο προσδιορισμού των αποτελεσμάτων (εξωλογιστικός, λογιστικός, κλπ)
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- Μπορεί να καταστεί τόσο δυσχερής ή ακόμη και αδύνατη στη πράξη η μεταβίβαση

ονομαστικών μετοχών, εάν υιοθετηθούν με το καταστατικό της ΑΕ οι περιορισμοί

μεταβίβασης  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  3  παρ  7και  8  ΚΝ  2190/1920,   όπως

διαμορφώθηκε μετά τον Ν 3604/2007, παραβίαση των οποίων συνεπάγεται μάλιστα

και ακυρότητα της μεταβίβασης (άρθρο 3 παρ. 7 εδ. Η’ ΚΝ 2190/1920)

2.4 ΔΙΟΙΚΗΣΗ  Α.Ε. 9

Στην περίπτωση της Ανώνυμης Εταιρείας, το ανώτατο όργανο διοικήσεως καθίσταται

η συνέλευση των εταίρων καθώς επίσης και η γενική συνέλευση των μετόχων.

 Γενική Συνέλευση 

Η Γενική Συνέλευση των μετόχων αποτελεί το βασικότερο όργανο διοίκησης στην

περίπτωση των Α.Ε. και οι βασικές αρμοδιότητες της είναι η εκλογή  των οργάνων

διοικήσεως αλλά και εποπτείας, όπως είναι το διοικητικό συμβούλιο. Επιπροσθέτως,

από  αυτήν  εγκρίνεται  τόσο  ο  ετήσιος  ισολογισμός  όσο  και  τα  πεπραγμένα

διοικήσεως, ενώ αποφορτίζει τα όργανα διοικήσεως και εποπτείας από το σύνολο των

ευθυνών, οι οποίες έχουν σχέση µε την υλοποίηση των καθηκόντων τους. Ακόμη,

λαμβάνει αποφάσεις αναφορικά με τα κυριότερα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται  τη

με τη λειτουργία της εταιρείας, όπως είναι για παράδειγμα η αλλαγή του σκοπού της

και η διάλυσή της. Τέλος, αν πρόκειται να διαλυθεί η εταιρεία, διορίζει εκκαθαριστές.

 Διοικητικό Συμβούλιο 

Όπως προαναφέρθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση

των μετόχων και αρμοδιότητά του είναι η διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων της

εταιρείας πλην κάποιων καθοριστικών αποφάσεων, οι οποίες βάσει νόμου, είναι στην

αρμοδιότητά  της  Γενικής  Συνέλευσης.  Σημαντική  αρμοδιότητα  του  είναι  η

εκπροσώπηση της εταιρείας σε περίπτωση εξωδίκων ή άλλων δικαστικών υποθέσεων.

Επιπλέον,  αναλαμβάνει  τη  διεκπεραίωση των  εργασιών  της.  Τέλος,  το  Διοικητικό

Συμβούλιο ενεργεί συλλογικά, ενώ δικαιούται να μεταφέρει όλες τις αρμοδιότητές

του είτε τμήμα αυτών σε άλλα μέλη του είτε ακόμη και σε τρίτα πρόσωπα.

9 Λιονταρής Κ., (2008), Ανώνυμες Εταιρίες, Εκδόσεις Πάμισσος, σελ. 109
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 Διευθύνων/ Εντεταλμένος Σύμβουλος 

Συχνά από το διοικητικό συμβούλιο ορίζεται ένα είτε περισσότερα από τα µέλη του

με σκοπό να ενεργούν για λογαριασμό του,  προκειμένου να καθίσταται ευκολότερη η

διοίκηση.  Τα εν λόγω µέλη καλούνται  είτε  ως  διευθύνοντες  είτε  ως  εντεταλμένοι

σύμβουλοι και οι αρμοδιότητες τους τίθενται από το διοικητικό συμβούλιο.

 Γενικός Διευθυντής

Τον  Γενικό  Διευθυντή  ορίζει  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  το  οποίο  ορισμένες  φορές

υφίσταται παράλληλα µε το διευθύνοντα σύμβουλο και κάποιες άλλες συνιστά το ίδιο

πρόσωπο. Οι αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή σχετίζονται με τη διοίκηση της

εταιρείας, ενώ είναι δυνατόν να αναλαμβάνει και τις αρμοδιότητες του Διοικητικού

Συμβουλίου. 

 Διευθυντές τμημάτων

Βάσει του οργανογράμματος της εκάστοτε εταιρείας από τον διοικητικό σύμβουλο

είτε από το γενικό διευθυντή ορίζονται οι διευθυντές των τμημάτων. Στην περίπτωση

που υφίσταται σχετικός κανονισμός, τότε οι διατάξεις του αναφέρουν τα καθήκοντα

των διευθυντών τμημάτων.

2.5 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Προκειμένου  να  ξεκινήσει  να  λειτουργεί  μια  Α.Ε.  είναι  απαραίτητο  να  μισθωθεί

κάποιος χώρος, όπου θα γίνει η εγκατάσταση των γραφείων της, να πραγματοποιηθεί

δήλωση  έναρξης  εργασιών  στη  ΓΕΜΥ  αλλά  και  να  υλοποιηθεί  θεώρηση  των

εταιρικών  καθώς  και  των  φορολογικών  βιβλίων.  Ο  λογιστής  της  εταιρείας

αναλαμβάνει:

-Τη  Δήλωση  Έναρξης  Δραστηριότητας  και  τη  λήψη  Α.Φ.Μ..  Προκειμένου  να

υλοποιηθεί τούτο, πρέπει να γίνουν οι παρακάτω διαδικασίες: 

 Να συμπληρωθεί η δήλωση έναρξης εργασιών μη Φυσικού Προσώπου 
 Να συμπληρωθεί η δήλωση δραστηριοτήτων επιχείρησης 
 Να συμπληρωθεί η δήλωση Σχέσεων Φορολογούμενου 
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 Να συμπληρωθεί η δήλωση Μελών Μη Φυσικού Προσώπου.

Οι  ανωτέρω  δηλώσεις  διατίθενται  στην  ιστοσελίδα  της  Γενικής  Γραμματείας

Πληροφοριακών Συστημάτων, από όπου είναι δυνατή εκτύπωσή τους.10

 Να επικυρωθεί το αντίγραφο του Καταστατικού.
 Να γίνει η δημοσίευση της επιχείρησης.
 Να εξοφληθούν τα Έξοδα Εθνικού Τυπογραφείου. 
 Να δημιουργηθεί  αντίγραφο της δήλωσης καταβολής φόρου συγκέντρωσης

κεφαλαίου όπως επίσης και διπλότυπο πληρωμής του.
 Να  εκδοθεί  τίτλος  κυριότητας  ακινήτου  είτε  μισθωτήριο  επαγγελματικής

στέγης, το οποίο θα θεωρήσει η αρμόδια Δ.Ο.Υ., όπου υπάγεται ο εκμισθωτής.
 Να γίνει έναρξη δραστηριότητας. 
 Να συμπληρωθεί υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν. 1599/1986 από το

νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρίας, όπου θα αναγράφεται πως η Α.Ε. καθίσταται

νεοσύστατη και  πως  θα  κατατεθεί  το  ΦΕΚ συστάσεως  όταν  υλοποιηθεί  η

δημοσίευση. 
 Να εξουσιοδοτηθεί ο λογιστής, που θα διευθετήσει τις ανωτέρω ενέργειες. Η

εξουσιοδότηση πρέπει να υπογραφεί από το νόμιμο εκπρόσωπο 11 .

-Τη θεώρηση των εταιρικών όπως και των φορολογικών βιβλίων: 

Σχετικά με τα εταιρικά βιβλία, τούτα καθίστανται τα βιβλία των:

 Πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων
 Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου
 Μετόχων και μετοχών.

Σχετικά με τη θεώρηση των «φορολογικών» βιβλίων πρέπει να:  

 συμπληρωθεί  και  εν  συνεχεία  να  υποβληθεί  ειδικό  έντυπο,  το  οποίο

υπογράφει εντύπου ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης. 
 εξουσιοδοτηθεί ο λογιστής, που θα αναλάβει την υλοποίηση των απαραίτητων

ενεργειών,
 δημιουργηθεί η σφραγίδα της εταιρείας, όπου θα αναγράφεται η επωνυμία, η

διεύθυνση, το τηλέφωνο καθώς επίσης και το ΑΦΜ της. 

10 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/διαδικασία-ίδρυσης-σύστασης-
ανώνυμης-εταιρείας-αε#ae-29

11 Γκίνογλου , Λογιστική Εταιριών, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Rossili, σελ.75
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Αφού θεωρηθούν τα βιβλία γίνεται το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου, όπου

περιλαμβάνονται : 

-Τα στοιχεία των μελών που απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο, 

-οι ιδιότητες των μελών του Δ.Σ. 

-ο προσδιορισμός του Διευθύνοντος Συμβούλου είτε του Γενικού Διευθυντή, 

- ο τρόπος εκπροσώπησης της επιχείρησης, 

-η διεύθυνση όπου βρίσκονται τα γραφεία της επιχείρησης. 

Το ανωτέρω πρακτικό προσκομίζεται στη Νομαρχία, ώστε να καταχωρηθεί στο ΜΑΕ

και ακολούθως να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ,

Μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από τη σύσταση της Α.Ε. συντάσσεται πρακτικό του

Δ.Σ.  το  οποίο  βεβαιώνει  ότι  καταβλήθηκε  το  κεφάλαιο  από  τους  ιδρυτές.  Σε

περίπτωση που το καταστατικό προβλέπει την τμηματική καταβολή του κεφαλαίου

συντάσσονται πρακτικά του Δ.Σ. μετά από κάθε τμηματική καταβολή. Τα παραπάνω

πρακτικό ή πρακτικά, υποβάλλονται στη Νομαρχία για καταχώρηση στο Μ.Α.Ε., για

δημοσίευση στο ΦΕΚ.12

Σχετικά  με  το  καταστατικό  της  επιχείρησης  κρίνεται  αναγκαίο  να  περιλαμβάνει

μεταξύ άλλων και τα παρακάτω στοιχεία: 

-Τόσο την επωνυμία όσο και το σκοπό της 

-Το μέρος που εδρεύει και τη διάρκεια λειτουργίας της

-Το  ποσό  του  εταιρικού  κεφαλαίου,  όπως  επίσης  και  τον  τρόπο  με  τον  οποίο

καταβλήθηκε 

-Τον αριθμό αλλά και το είδος των μετοχών

-Τις αρμοδιότητες που έχει το Διοικητικό Συμβούλιο

-Τον ισολογισμό της εταιρείας 

12 Παπαδοπούλου Α. (2009), Ίδρυση Ανώνυμης Εταιρείας, πτυχιακή εργασία σελ 33
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Συμπληρωματικά, είναι σημαντικό να αναγράφονται και τα προσωπικά στοιχεία των

φυσικών αλλά και  των νομικών προσώπων,  τα οποία υπέγραψαν το καταστατικό.

Τέλος,  πρέπει  να  περιλαμβάνεται  το  ποσό  των  δαπανών,  που  χρειάστηκε,

προκειμένου να συσταθεί η εταιρεία.  13  

2.6 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ ΑΕ 

Όπως  συμβαίνει  με  όλες  τις  εταιρείες,  έτσι  και  η  Ανώνυμη  Εταιρεία  πρέπει  να

οργανώσει το αρχείο της βάσει των αναγκών καθώς επίσης και των ιδιαιτεροτήτων

που έχει. Εντούτοις, σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό να υφίσταται ένας ελάχιστος

αριθμός  φακέλων,  που  αφορούν  σε  συγκεκριμένα  ιδρυτικά  αλλά  και  οργανωτικά

ζητήματα. Επομένως, κρίνεται αναγκαίο να διατηρούνται οι παρακάτω φάκελοι 14: 

-  Ο  φάκελος  ιδρύσεως  της  Α.Ε..  Στο  συγκεκριμένο  φάκελο  περιλαμβάνεται

επικυρωμένο αντίγραφο του συστατικού συμβολαίου της επιχείρησης όπως επίσης

και  τα  έγγραφα  εγκρίσεως  του  καταστατικού  από  τη  περιφέρεια  αλλά  και  οι

δημοσιεύσεις  τους  στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως.  Επιπροσθέτως,  σε αυτό το

φάκελο περιλαμβάνονται και τα αντίγραφα των αδειών που σχετίζονται με την ίδρυση

αλλά και τη λειτουργία της εταιρείας, όπως είναι για παράδειγμα η άδεια λειτουργίας.

-Ο φάκελος  οργανώσεως.  Στον  εν  λόγω φάκελο  περιλαμβάνονται  αντίγραφα των

κανονισμών,  των λογιστικών σχεδίων  όπως  επίσης  και  του οργανογράμματος  της

εταιρείας. 

-Ο φάκελος των πρακτικών Δ.Σ.. Στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχονται αντίγραφα

των πρακτικών από όλες τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας

και τοποθετούνται βάσει χρονολογικής σειράς. Στις μέρες μας τα πρακτικά μπορούν

να τηρούνται και στον ηλεκτρονικό υπολογιστή της εταιρείας, γεγονός που καθιστά

ευκολότερη τη λήψη των αντιγράφων. 

-Ο  φάκελος  γενικών  συνελεύσεων.  Στο  συγκεκριμένο  φάκελο  τοποθετούνται  τα

αρχεία που σχετίζονται τόσο με τις  γενικές όσο και με τις  τακτικές είτε έκτακτες

13 Γκίνογλου , Λογιστική Εταιριών, Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων, 
Εκδόσεις Rossili, σελ.77
14 Ηλιόκαυτος Δ., (2006), Πρακτικός Οδηγός Ανωνύμων Εταιριών, Εκδόσεις Σταμούλης, σελ. 111-113

18       



συνελεύσεις.  Ειδικότερα,  περιλαμβάνονται  αντίγραφα  των  πρακτικών  των

συνεδριάσεως όπως επίσης και αντίγραφα των προσκλήσεως των συνελεύσεων. Ενώ,

περιλαμβάνονται και αντίτυπα του Φ.Ε.Κ. καθώς και των άλλων εφημερίδων όπου

έγινε  δημοσίευση  της  πρόσκλησης.  Επίσης,  στην  περίπτωση  που  πρόκειται  για

τακτική γενική συνέλευση, περιέχονται και αντίγραφα των εκθέσεων όχι μόνο του

διοικητικού συμβουλίου αλλά και των ελεγκτών της επιχείρησης. Τέλος, σε αυτό το

φάκελο τοποθετούνται αντίτυπα του Φ.Ε.Κ. όπου δημοσιεύθηκε ο ισολογισμός, τον

οποίο ενέκρινε η γενική συνέλευση. 

 Ο  φάκελος  αυτός  καθίσταται  ιδιαίτερα  χρήσιμος,  καθώς  σε  τούτον  βρίσκονται

συγκεντρωμένα  τα  στοιχεία,  τα  οποία  σχετίζονται  με  κάθε  γενική  συνέλευση,

προκειμένου να είναι εύκολη και γρήγορη η άντλησή τους.  Ενώ,  τα στοιχεία των

προηγούμενων  γενικών  συνελεύσεων  είναι  δυνατόν  να  χρησιμοποιηθούν  σαν

υποδείγματα για τις συνελεύσεις που επρόκειτο να ακολουθήσουν, με αποτέλεσμα

την εξοικονόμηση χρόνου.  

-Ο  ιδιαίτερος  φάκελος,  η  ύπαρξη  του  οποίου  καθίσταται  αναγκαία  για  τα

κωδικοποιημένα καταστατικά. Έπειτα από οποιαδήποτε μεταβολή του καταστατικού,

υποβάλλεται  στην  αρμόδια  αρχή  το  νέο  καταστατικό  εις  διπλούν.  Είναι  άξιο

αναφοράς, πως στο συγκεκριμένο φάκελο περιέχεται κατά κάποιο τρόπο η ιστορία

της  εταιρείας,  από  τη  στιγμή  της  σύστασής  της  ως  την  τελευταία  μεταβολή  του

καταστατικού.

2.7 ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΕ

Βάσει του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/20, όπως τούτο αντικαταστάθηκε από το άρθρο

29 του Π.Δ. 409/86, στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις των Α.Ε. είναι απαραίτητο

να συγκαταλέγονται15: 

-Ο ισολογισμός

15 Λιονταρής Κ., (2007), Ανώνυμες Εταιρίες, Εκδόσεις Πάμισσος, Αθήνα, σελ. 102
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-Ο λογαριασμός «αποτελέσματα χρήσεως». 

-Ο «πίνακας διαθέσεως αποτελεσμάτων». 

-Προσάρτημα.

Επιπλέον, όλες οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. πρέπει να συντάσσουν βάσει των ανωτέρω τις

οικονομικές  τους  καταστάσεις.  Να  σημειωθεί,  πως  οι  οικονομικές  καταστάσεις

συντάσσονται βάσει των υποδειγμάτων του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. 

2.8  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ Α.Ε.16

Προκειμένου  να  συσταθεί  μια  ΑΕ,  πρέπει  ο  ενδιαφερόμενος  να  απευθυνθεί  στην

Υπηρεσίας  μιας  Στάσης,  που  διατίθεται  στην  ιστοσελίδα  του  Γ.Ε.Μ.Υ  (Γενικού

Εμπορικού Μητρώου). Σε ότι αφορά στο ελάχιστο κεφάλαιο που χρειάζεται για τη

σύσταση της, τούτο ανέρχεται στα 24.000 ευρώ. Βέβαια σε ορισμένες περιπτώσεις το

εν λόγω ποσό αυξάνεται., και μπορεί να καταβληθεί είτε σε μετρητά είτε σε είδος.

Ακόμη, ο ενδιαφερόμενος, καλείται να πληρώσει το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης

Εταιρείας, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 70 ευρώ και ανάλογα με τον αριθμό των

μετόχων, τούτο αυξάνεται κατά 5 ευρώ ανά άτομο. Πιο συγκεκριμένα, αν οι μέτοχοι

είναι περισσότεροι από 3, τότε αυξάνεται το εν λόγω ποσό. Επιπροσθέτως, οι μέτοχοι

καλούνται να πληρώσουν το τέλος καταχώρησης ΓΕΜΗ, το οποίο ανέρχεται στο 10

ευρώ, ένα χρηματικό ποσό για την εγγραφή στο επιμελητήριο, που καθορίζεται από

το εκάστοτε επιμελητήριο, όπως επίσης και το τέλος για την Επιτροπή Ανταγωνισμού,

το  οποίο  ισούται  με  το  1%  του  αναγραφόμενου  κεφαλαίο  που  υπάρχει  στο

καταστατικό.  

Ενώ, σε περίπτωση που δεν συσταθεί για κάποιο λόγο η ΑΕ, τότε όλο το ποσό του

κεφαλαίου  επιστρέφεται  εντός  30  ημερών  στους  μετόχους,  πλην  του  Γραμματίου

Κόστους Σύστασης Εταιρείας. 

16 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE
%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B1%CE%BD
%CF%8E%CE%BD%CF%85%CE%BC%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE
%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B1%CE%B5
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2.9  ΙΔΡΥΣΗ ΑΕ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

3.1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ  Ε.Π.Ε

Σε ότι  αφορά τις  Ε.Π.Ε.,  τούτες δεν έχουν οριστεί  από το νόμο,  αφήνοντας τους

ειδικούς  του  οικονομικού κλάδου να  τις  ορίσουν.  Αν και  γίνεται  μια  προσπάθεια

περιγραφής  τους  στο  άρθρο  1  του  Ν.  3190/55,  αυτή  είναι  ατελής.  Ωστόσο,
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αναφέρεται  πως  καθιστά  νομικό  πρόσωπο  και  συγκαταλέγεται  στις  εμπορικές

εταιρείες, παρόλο που βάσει του σκοπού της δεν αποτελεί εμπορική επιχείρηση.

Στην  περίπτωση  μιας  Ε.Π.Ε.,  σχετικά  με  τις  εταιρικές  της  υποχρεώσεις  είναι

υπεύθυνη αποκλειστικά η εταιρεία. Όμως υφίσταται και ατομική ευθύνη των εταίρων

για χρέη που μπορεί να έχει η Ε.Π.Ε. έναντι δημοσίων φορέων. Τέλος, το εταιρικό

κεφάλαιο χωρίζεται σε ίσα μέρη, που απαγορεύεται να παρασταθούν µε αξιόγραφα17.

3.2 ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ ΤΗΣ Ε.Π.Ε18

Σε ότι αφορά τις εταιρικές της υποχρεώσεις μιας Ε.Π.Ε. ευθύνη δεν έχουν οι μέτοχοι

με την περιουσία τους, αλλά έχει αποκλειστικά η ίδια η εταιρεία με τα περιουσιακά

της στοιχεία. Δηλαδή, στην περίπτωση που η εταιρεία έχει χρέη έναντι τρίτων, τότε

ως  εγγύηση τίθεται  το  εταιρικό  κεφάλαιο.   Επιπροσθέτως,  η  Ε.Π.Ε έχει  χωριστή

επωνυμία,  κατοικία  και  νομική  προσωπικότητα  από  τους  μετόχους  της  ενώ,  η

σύστασή  δημοσιεύεται  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Ακόμη,  αξίζει  να

αναφερθεί, πως τα εταιρικά μερίδια της ΕΠΕ δεν είναι δυνατόν να απεικονιστούν με

μετοχές. 

Σχετικά  με  τα  εταιρικά  μερίδια,  αυτά  αποτελούν  αποδείξεις  της  εταιρίας  στους

εταίρους  και  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  μεταβίβασής  τους,  πλην  ορισμένων

περιπτώσεων  που  το  επιτρέπει  είτε  το  καταστατικό  είτε  η  Γενική  Συνέλευση.

Επιπλέον, οι αποφάσεις λαμβάνονται απ' τη Γενική Συνέλευση και μάλιστα με διπλή

πλειοψηφία. Στο σημείο αυτό πρέπει  να αναφερθεί,  πως όλοι  οι  εταίροι  έχουν το

δικαίωμα να ψηφίσουν, ενώ η ψήφος τους ενισχύεται από τη συμμετοχή που έχουν

στο κεφάλαιο.  

17 Ρομπογιαννάκη, Α., Γιαλιτάκης, Μ. & Ψαρουδάκης, Γ. (2009). ΣΥΣΤΑΣΗ- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΕ. Πτυχιακή 
εργασία, σελ. 40
18 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE
%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF
%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF
%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5
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Βάσει νόμου απαγορεύεται ο θεσμός της ΕΠΕ τόσο στην περίπτωση των Τραπεζικών

ιδρυμάτων όσο και των Ασφαλιστικών εταιρειών, που υποχρεούνται να καθιστούν οι

Ανώνυμες Εταιρείες.

Οι Ε.Π.Ε. έχουν τα παρακάτω πλεονεκτήματα: 

-Η ευθύνη των μετόχων είναι περιορισμένη. 

-Αρμόζει σε οικογενειακές επιχειρήσεις.

 -Παρουσιάζει απλή λειτουργία.

Βέβαια εκτός από πλεονεκτήματα, έχου και τα κάτωθι μειονεκτήματα: 

-Είναι ανεπαρκείς οι εγγυήσεις προς τρίτους.

 -Πολλές φορές τα κεφάλαια είναι περιορισμένα.

3.3. ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕ

3.3.1 ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕ

Τα πλεονεκτήματα που αποκομίζουν οι ομόρρυθμοι και ετερόρρυθμοι εταίροι από την

απόφαση ίδρυσης ή μετατροπής της εταιρείας τους σε Ε.Π.Ε. είναι παρεμφερή με

εκείνα της Α.Ε. 

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί είναι το σαφώς μικρότερο κεφάλαιο που απαιτείται

για τη ίδρυση Ε.Π.Ε. καθώς με την ΠΟΛ. 1102/2008 αντικαταστάθηκε το εδάφιο α

της παρ. 1 του άρθρου 4 του Ν. 3190/1955 και το κεφάλαιο των Ε.Π.Ε. δεν δύναται

να  είναι  κατώτερο  των  4.500  ευρώ.  Συνεπώς,  το  ελάχιστο  ποσό  κεφαλαίου  που

απαιτείται  για  μία  Ε.Π.Ε.  μειώθηκε  από  18.000  ευρώ  σε  4.500  ευρώ.  Επίσης  η

γραφειοκρατία λογιστηρίου αλλά και της διαχείρισης της εταιρείας είναι απλούστερη

από αυτή της Α.Ε.

3.3.2 ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕ
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Τα  πλεονεκτήματα  της  ΕΠΕ,  συνάδουν  με  τις  ΑΕ  και  πολλές  φορές  αποτελούν

τροχοπέδη  στην  γρήγορη  αντιμετώπιση  κρίσιμων  καταστάσεων  διότι  απαιτείται

μεγάλη  γραφειοκρατική  δουλειά.  Είναι  δηλαδή  και  μειονεκτήματα  στην  ταχεία

αντιμετώπιση οικονομικών και λοιπών κρίσεων και προβλημάτων. Η διαφορά είναι

πως  είναι  δυσκολότερος  ο  λογιστικός  έλεγχος  των  μετόχων  στην  Ε.Π.Ε.  Ο

διαχειριστής έχει μεγάλη εξουσία.

3.4 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε 19

Σύμφωνα με το άρθρο 43 του Ν.3190/1955 είναι δυνατόν να αναπτυχθεί Ε.Π.Ε. από

ένα πρόσωπο είτε να μετατραπεί σε μονοπρόσωπη μια ήδη υφιστάμενη Ε.Π.Ε., μέσω

της  συγκέντρωσης  όλων  των  εταιρικών  μεριδίων  σε  ένα  πρόσωπο.  Κάτι  τέτοιο

παλαιότερα μπορεί  να οδηγούσε ακόμη και  σε διάλυση της  εταιρείας.  Επίσης,  σε

αυτή  τη  περίπτωση,  καθίσταται  αναγκαίο  στην  επωνυμία  της  εταιρείας  να

αναγράφεται  η  φράση  «ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ

ΕΥΘΥΝΗΣ». Επίσης, ο μοναδικός μέτοχος έχει το σύνολο των εξουσιών και κάθε

απόφαση που λαμβάνει  είναι  απαραίτητο να καταγράφεται  σε πρακτικό,  το οποίο

υπογράφεται  εντός  της  ίδιας  μέρας  από  τον   συμβολαιογράφο  της  έδρας  όπου

βρίσκεται η εκάστοτε εταιρεία. Ενώ, είτε ο εταίρος καθίσταται φυσικό πρόσωπο είτε

νομικό πρόσωπο, δεν έχει τη δυνατότητα να συνιστά τον μοναδικό μέτοχο σε άλλες

Ε.Π.Ε..  Επιπλέον,  συμβάσεις  οι  οποίες  συνάπτονται  μεταξύ  του  μετόχου  και  της

εταιρείας  που  εκπροσωπεί  σημειώνονται  είτε  σε  πρακτικά  είτε  καταρτίζονται

γραπτώς. 

19 Ν. 3190 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», άρθρο 43α 
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3.5  ΣΥΣΤΑΣΗ Ε.Π.Ε 20

Αναφορικά  με  τη  σύσταση  της  ΕΠΕ,  τούτη  υλοποιείται  μόνο  με  ένα  ιδιωτικό

συμφωνητικό,  ενώ  καθίσταται  αναγκαίο  να  γίνει  συμβολαιογραφική  πράξη.  Οι

ιδρυτές της εταιρείας υπογράφουν το καταστατικό, ενώ πρέπει να παραβρίσκεται και

ο συμβολαιογράφος. Προτού πραγματοποιηθεί η συμβολαιογραφική πράξη, η Ε.Π.Ε.

υφίσταται ως προσωπική εταιρεία.

Προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο το καταστατικό κρίνεται αναγκαίο να περιλαμβάνει

τα παρακάτω στοιχεία: 

-Πρέπει  να  αναγράφονται  τα  στοιχεία  των  μετοχών,  όπως  ονοματεπώνυμο,

πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, επαγγελματική δραστηριότητα, τόπος

και διεύθυνση κατοικίας, αριθμό ταυτότητας, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.. Ενώ, στην περίπτωση

που γίνεται λόγος για νομικό πρόσωπο, τότε στα στοιχεία πρέπει να περιλαμβάνεται

τόσο η πλήρης επωνυμία του όσο και η έδρα του. Καθίσταται άξιο αναφοράς, πως η

σύσταση  μιας  εταιρείας  έχει  ευθύνες  για  τους  μετόχους  της  και  συνεπώς  είναι

αναγκαία η διασταύρωση των στοιχείων τους.

-Κρίνεται  αναγκαίο  να  αναγράφεται  η  εταιρική  επωνυμία,  που  είναι  δυνατόν  να

αποτελείται  από  τα  ονόματα  των  εταίρων  ή  από  το  αντικείμενο  στο  οποίο

δραστηριοποιείται η εταιρεία ή και από τα δύο. 

 -Είναι απαραίτητο να περιλαμβάνεται η έδρα της εταιρείας και πιο συγκεκριμένα

πρέπει να αναγράφεται ο δήμος όπου βρίσκεται καθώς επίσης και η οδός. Αν υπάρξει

μεταφορά της έδρας που βρίσκεται η εταιρεία σε κάποια περιοχή, όπου είναι αρμόδια

άλλη εφορία πρέπει να αλλάξει και το καταστατικό της εταιρείας με την απαραίτητη

διαδικασία δημοσίευσης. Ορισμένες φορές, μπορεί να αναγράφεται άλλη έδρα στο

καταστατικό και άλλη να είναι η έδρα, όπου δραστηριοποιείται η εταιρεία .

20 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE
%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE
%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF
%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE
%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF
%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5

25       

http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5
http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5
http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%AF%CE%B4%CF%81%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-%CF%83%CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%85%CE%B8%CF%8D%CE%BD%CE%B7%CF%82-%CE%B5%CF%80%CE%B5


-Ακόμη, πρέπει να αναγράφεται ο σκοπός, ο οποίος πρέπει να εντάσσεται στα πλαίσια

της νομιμότητας. Ενώ, αν απουσιάζει ο σκοπός από το καταστατικό, τότε υπάρχει

ακύρωση της. Να σημειωθεί, πως δεν είναι δυνατόν να συσταθεί ΕΠΕ αν από τον

νόμο για την υλοποίηση των στόχων της προβλέπεται άλλος εταιρικός τύπος.

-Είναι  σημαντικό να περιλαμβάνεται  το κεφάλαιο της εταιρείας,  για το οποίο δεν

υπάρχει κάποιο όριο και μπορεί να είναι είτε υπό τη μορφή μετρητών είτε υπό τη

μορφή είδους. Ακόμη, οι μέτοχοι καλούνται να πληρώσουν το τέλος καταχώρησης

ΓΕΜΥ, το οποίο ανέρχεται στα 10 ευρώ, ένα ποσό για την εγγραφή στο επιμελητήριο

καθώς επίσης  και  5.80  ευρώ για  το  Ταμείο  Πρόνοιας  Δικηγόρων Αθηνών.  Τέλος,

καλούνται να καταβάλλουν 70 ευρώ για το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. 

-Πρέπει να περιλαμβάνεται και η μερίδα συμμετοχής του κάθε εταίρου.

-  Πρέπει  να  περιλαμβάνεται  βεβαίωση  των  ιδρυτών,  πως  το  κεφάλαιο  έχει

καταβληθεί μαζί με την υπογραφή του καταστατικού. 

-Πρέπει  να  αναγράφεται  η  διάρκεια  της  εταιρείας,  καθώς  δεν  μπορεί  να  είναι

αόριστη. Ωστόσο, ενδέχεται να παραταθεί η διάρκεια έπειτα από σχετική απόφαση

της συνέλευσης των μετόχων. 

-Επίσης, περιλαμβάνεται η ανάθεση τόσο της διαχείρισης όσο και της εκπροσώπησης

της εταιρείας σε ένα είτε σε περισσότερα άτομα, με συγκεκριμένες τις αρμοδιότητες

τους.  Επίσης,  στο  καταστατικό  υπάρχει  η  δυνατότητα  να  ορισθεί  και  ο

αντικαταστάτης διαχειριστής αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με τον πρώτο. Ενώ, δεν

μπορεί να υπάρξει αντικαταστάτης, αν αυτός δεν έχει ορισθεί στο καταστατικό. 

-Είναι σημαντικό να περιλαμβάνεται το ύψος των εισφορών σε είδος και το όνομα

του εισφέροντος μετόχου.

-Τέλος,  στο  καταστατικό  μπορεί  να  περιλαμβάνονται  και  επιπλέον  ρήτρες  που

σχετίζονται με συμπληρωματικές εισφορές, με προϋποθέσεις μεταβίβασης και λύσης

της εταιρείας  για λόγους, οι οποίοι δεν είναι ορίζονται από το νόμο.21

Ενώ, για να χορηγηθεί στους εταίρους το ΑΦΜ, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν

η δήλωση έναρξης εργασιών μη φυσικού προσώπου, η δήλωση δραστηριοτήτων της

21 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/διαδικασία-ίδρυσης-σύστασης-
εταιρείας-περιορισμένης-ευθύνης-επε
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επιχείρησης,  καθώς  επίσης  και  η  δήλωση  σχέσεων  φορολογουμένου  αλλά  και  η

δήλωση μελών μη φυσικού προσώπου. Τις εν λόγω δηλώσεις, μπορούν να τις βρουν

οι  ενδιαφερόμενοι  και  να  τις  εκτυπώσουν  από  το  ιστοσελίδα  της  Γενικής

Γραμματείας Πληροφοριακών συστημάτων.22

22 http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/διαδικασία-ίδρυσης-σύστασης-
εταιρείας-περιορισμένης-ευθύνης-επε
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3.6  ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΕ Ε.Π.Ε.

Ως  μετατροπή  εταιρείας  ονομάζεται  η  διαδικασία  κατά  την  οποία  μια  εταιρεία

αλλάζει  νομικό τύπο και  μετατρέπεται  σε άλλα τύπο,  όπως Ο.Ε ή Α.Ε.  σε Ε.Π.Ε

καθώς και το αντίστροφο. Στα πλαίσια της μετατροπής είναι δυνατόν να διαλυθεί η

εταιρεία  και  να  μεταφερθούν τα  περιουσιακά  στοιχεία  τόσο ενεργητικού  όσο και

παθητικού  στη  νέα  εταιρεία.  Επίσης,  μπορεί  να  διατηρηθεί  και  η  νομική

προσωπικότητα της εταιρείας, όμως να αλλάξει ο τύπος της εταιρείας

3.6.1 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Ο.Ε. ΚΑΙ Ε.Ε. ΣΕ Ε.Π.Ε.

Υπάρχει  η  δυνατότητα  μια  Ομόρρυθμη  ή  Ετερόρρυθμη  εταιρεία  να  αλλάξει  σε

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2, 3 του άρθρου 53

του Ν. 3190/55. Αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει η εν λόγω μετατροπή καθίσταται

η  συμφωνία  των  εταίρων,  η  οποία  είναι  απαραίτητο  να  περιβληθεί  τον  τύπο

συμβολαιογραφικού  εγγράφου,  όπου  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  τα  στοιχεία  του

καταστατικού της Ε.Π.Ε.. Ενώ, μπορεί να διατηρηθεί η επωνυμία, αλλά πρέπει να

μπουν  ολογράφως  οι  λέξεις  «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ  ΕΥΘΥΝΗΣ»  και  η

μετατροπή τίθεται σε ισχύ μόλις ολοκληρωθεί η δημοσιοποίηση της. 

Όπως  αναφέρεται  στην  παράγραφο  4  του  άρθρου  53  του  ανωτέρω  νόμου  ,οι

ομόρρυθμοι  μέτοχοι  των εταιρειών που μετατρέπονται  δεν  παύουν να  ευθύνονται

απεριόριστα  αλλά  και  αλληλέγγυα  ούτε  έπειτα  από την μετατροπή  έναντι  τρίτων

αναφορικά με τις εταιρικές υποχρεώσεις που αναλήφθηκαν ως την υλοποίηση των

διατυπώσεων  δημοσιότητας,  εξαιρουμένων  των  περιπτώσεων  που  οι  δανειστές

συμφώνησαν να πραγματοποιηθεί μετατροπή με έγγραφο23. 

3.6.2 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Α.Ε. ΣΕ Ε.Π.Ε.

 Επίσης, είναι δυνατόν μια Ανώνυμη Εταιρεία να αλλάξει σε Εταιρεία Περιορισμένης

Ευθύνης, όμως βάσει των διατάξεων του άρθρου 66 του Ν. 2190/20 για να γίνει η εν

λόγω μετατροπή καθίσταται  αναγκαία  η  απόφαση της  Γενικής  Συνέλευσης,  όπου

23 Ν. 3190 «Περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης», άρθρο 53

28       



λαμβάνεται από την πλειοψηφία. Έπειτα, συντάσσεται συμβολαιογραφικό έγγραφο

και ενώ τηρούνται τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 51 του Ν. 3190/55. 

Επιπροσθέτως,  οι  εταίροι  της  Ανώνυμης Εταιρείας  μετέχουν στην Ε.Π.Ε.  πάντοτε

βάσει της συμμετοχή τους στην Α.Ε. Ενώ, για την εν λόγω μετατροπή δεν κρίνεται

αναγκαία η καταβολή φόρου είτε τέλους προς το δημόσιο ή σε τρίτους.  Τέλος,  η

εταιρεία που έχει μετατραπεί εξακολουθεί να λειτουργεί υπό μορφή Ε.Π.Ε. αφότου

γίνει η δημοσιοποίηση της24. 

4.  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΑΕ ΚΑΙ ΕΠΕ

4.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Οι κανόνες που διέπουν την παρέμβαση του κράτους στην εσωτερική αγορά μέσω

δικαιωμάτων  που  απονέμουν  στις  επιχειρήσεις  είναι  διαφορετικοί  εκείνων  που

ρυθμίζουν την ανεξάρτητη συμπεριφορά αυτών των επιχειρήσεων στην αγορά. Οι

κανόνες  που  διέπουν  τις  σχέσεις  που  αναπτύσσονται  μεταξύ  των  επιχειρήσεων

διακρίνονται σε δύο κατηγορίες , η πρώτη περιλαμβάνει τους ουσιαστικούς κανόνες,

ενώ η δεύτερη τους κανόνες που καθορίζουν τη διαδικασία εφαρμογής τους. 25

4.2 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Οι  κανόνες  της  ΕΕ  για  τον  ανταγωνισμό  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  εξασφαλίζουν

θεμιτούς  και  ισότιμους  όρους  για  τις  επιχειρήσεις,  αφήνοντας  περιθώρια  για

καινοτομία, ενιαία πρότυπα και την ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων.

Βάσει των κανόνων της ΕΕ, οι επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται:

 να καθορίζουν τις τιμές ή να κατανέμουν τις αγορές μεταξύ τους,

24 https  ://  www  .  taxheaven  .  gr  /  laws  /  circular  /  view  /  id  /7771

25 Πλιάκος Α. (2012), Το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ», σελίδα 465-466
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 να καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους σε μια συγκεκριμένη αγορά για να

παραγκωνίζουν τους μικρότερους ανταγωνιστές τους

 να προβαίνουν σε συγχωνεύσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα ελέγχου της

αγοράς .

Στην πράξη, ο κανόνας αυτός αποτρέπει μόνον έναν μικρό αριθμό συγχωνεύσεων.

Απαγορεύονται  οι  συγχωνεύσεις  που  πραγματοποιούνται,  χωρίς  την  προηγούμενη

έγκριση  της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής,  μεταξύ  μεγάλων  επιχειρήσεων  που

αναπτύσσουν σημαντική δραστηριότητα στην ΕΕ, ακόμη και αν αυτές έχουν την έδρα

τους εκτός ΕΕ.

Προστασία των μικρών επιχειρήσεων. 

Οι  μεγάλες  επιχειρήσεις  δεν  μπορούν,  στις  συναλλαγές  τους  με  μικρότερες

επιχειρήσεις, να εκμεταλλεύονται την διαπραγματευτική τους ισχύ για να επιβάλλουν

όρους  που  θα  παρεμπόδιζαν  τους  προμηθευτές  ή  τους  πελάτες  τους  να

συναλλάσσονται με ανταγωνιστές τους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να επιβάλει

πρόστιμα  σε  επιχειρήσεις  που  εφαρμόζουν  τέτοιες  πρακτικές  (και  το  κάνει  στην

πράξη),  καθώς  οι  πρακτικές  αυτές  οδηγούν  σε  υψηλότερες  τιμές  και/ή  λιγότερες

δυνατότητες επιλογής για τους καταναλωτές.

Οι έρευνες της ΕΕ σε θέματα ανταγωνισμού δεν καλύπτουν μόνον τα προϊόντα, αλλά

και  τα  ελεύθερα  επαγγέλματα  (γιατροί,  δικηγόροι  κ.λπ.)  και  τις  υπηρεσίες,

συμπεριλαμβανομένων  των  χρηματοπιστωτικών  υπηρεσιών,  όπως  η  λιανική

τραπεζική και οι πιστωτικές κάρτες.

Καμία στήριξη στις προβληματικές επιχειρήσεις

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  ελέγχει  επίσης  το  ύψος  της  βοήθειας  που  χορηγούν  οι

κυβερνήσεις χωρών της ΕΕ σε ορισμένες επιχειρήσεις ("κρατικές ενισχύσεις"), για

παράδειγμα:26

 δάνεια και επιχορηγήσεις

26 https  ://  www  .  taxheaven  .  gr  /  laws  /  circular  /  view  /  id  /7771
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 φορολογικές ελαφρύνσεις

 παροχή αγαθών και υπηρεσιών σε προτιμησιακές τιμές

 κρατικές  εγγυήσεις  που  βελτιώνουν  την  πιστοληπτική  ικανότητα  μιας

επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της.

Ο  κίνδυνος  από  την  παροχή  τέτοιου  είδους  βοήθειας  είναι  ότι  ευνοούνται

κατεστημένα  συμφέροντα  με  γερές  διασυνδέσεις  εις  βάρος  επιχειρήσεων  που

μπαίνουν στον ανταγωνισμό στηριζόμενες στις δικές τους δυνάμεις. Στο τέλος, τον

λογαριασμό  τον  πληρώνουν  οι  φορολογούμενοι.  Ο  περιορισμός  τέτοιου  είδους

αναξιοκρατικών  ενισχύσεων  εξασφαλίζει,  με  ανέξοδο  και  αποτελεσματικό  τρόπο,

δικαιότερες συνθήκες στην Ευρώπη και προωθεί την οικονομική ανάπτυξη.27

Ευέλικτοι κανόνες

Οι  κανόνες  αυτοί  εφαρμόζονται  με  ευελιξία  και  με  βάση  την  κοινή  λογική.

Πρωταρχικό  κριτήριο  είναι  το  κατά  πόσο  θα  ωφεληθούν  οι  καταναλωτές  ή  θα

ζημιωθούν  άλλες  επιχειρήσεις.  Για  παράδειγμα,  οι  κυβερνήσεις  επιτρέπεται  να

ενισχύουν επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες –ή νέα επιχειρηματικά σχέδια–

εφόσον έχουν βάσιμες πιθανότητες για κερδοφορία και μπορούν, μ' αυτόν τον τρόπο,

να  διατηρήσουν  ή  ακόμη  και  να  δημιουργήσουν  θέσεις  εργασίας.  Αυτό  που  δεν

επιτρέπεται σε καμία περίπτωση είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε

δυσχερή θέση και δεν έχουν καμία πιθανότητα να γίνουν βιώσιμες.

Άλλες εξαιρέσεις στους γενικούς κανόνες είναι:

 επιχειρήσεις που συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενιαίων τεχνικών προτύπων

για όλη την αγορά,

 μικρότερες  επιχειρήσεις  που  συνεργάζονται  ώστε  να  γίνουν  πιο

ανταγωνιστικές έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων,

 πρωτοβουλίες έρευνας και καινοτομίας,

 σχέδια περιφερειακής ανάπτυξης

27http://startupgreece.gov.gr/el/procedures-laws-regulations/διαδικασία-ίδρυσης-σύστασης-

εταιρείας-περιορισμένης-ευθύνης-επε
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Μηχανισμοί ελέγχου

Οι εκτεταμένες εξουσίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διερευνά και να θέτει

τέλος σε παραβάσεις των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ υπόκεινται σε δικαστικό

έλεγχο από τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια . Οι εταιρείες και τα κράτη μέλη υποβάλλουν

τακτικά προσφυγές κατά αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μερικές φορές με

επιτυχία.28

4.3 ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η EΕ διαθέτει αυστηρούς κανόνες για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα  με  αυτούς  τους  κανόνες,  ορισμένες  πρακτικές  απαγορεύονται.  Αν

παραβιασθούν  ,  ενδέχεται  να  επιβληθούν πρόστιμα  που  μπορούν  να  ανέλθουν

στο 10% του  ετήσιου  συνολικού  κύκλου  των  εργασιών.  Σε  ορισμένες  χώρες  της

ΕΕ, διευθυντικά  στελέχη επιχειρήσεων  που  παραβιάζουν  τους  σχετικούς  κανόνες

κινδυνεύουν να τους επιβληθούν σοβαρές κυρώσεις, ακόμη και φυλάκιση.

Καθώς οι κανόνες ανταγωνισμού της ΕΕ εφαρμόζονται άμεσα σε όλες τις χώρες της

ΕΕ,  τα  δικαστήρια  της  χώρας  οφείλουν  να  τους  σέβονται.  Οι  κανόνες  αυτοί  δεν

αφορούν μόνο επιχειρήσεις, αλλά και όλες τις οργανώσεις που ασκούν οικονομική

δραστηριότητα (όπως εμπορικές ενώσεις, βιομηχανικοί όμιλοι, κ.λπ.).29

Παράνομες συμβάσεις και συμφωνίες

Οι συμφωνίες αυτές είναι γνωστές ως συμπράξεις (καρτέλ) και απαγορεύονται γιατί

περιορίζουν τον ανταγωνισμό. Μπορούν να λάβουν διάφορες μορφές και δεν είναι

αναγκαίο  να  έχουν  εγκριθεί  επίσημα  από  τις  εμπλεκόμενες  επιχειρήσεις.  Τα

συνηθέστερα παραδείγματα τέτοιων πρακτικών είναι:

28 https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-competition/index_el.htm

29 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou.html
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 καθορισμός τιμών

 καταμερισμός της αγοράς

 συμφωνία για κατανομή πελατών

 συμφωνία για περιορισμό της παραγωγής

 συμφωνίες  διανομής μεταξύ  προμηθευτών  και  μεταπωλητών  όταν,  για

παράδειγμα, η τιμή που επιβάλλεται στους πελάτες καθορίζεται από τον προμηθευτή.

Όλες οι συμφωνίες και ανταλλαγές πληροφοριών ανάμεσα στην επιχείρηση και τους

ανταγωνιστές, μειώνουν τη στρατηγική αβεβαιότητά σας στην αγορά (αναφορικά με

το  κόστος  παραγωγής  σας,  τον  κύκλο  εργασιών,  την  παραγωγική  ικανότητα,  τα

σχέδια εμπορίας, κ.λπ.), μπορούν να θεωρηθούν ως αντιανταγωνιστικές.

Ακόμη  και  η κοινοποίηση αυτού  του  είδους  στρατηγικών

πληροφοριών μονομερώς μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή προσωπικής επαφής θα

μπορούσε να θεωρηθεί ότι παραβιάζει αυτόν τον κανόνα.

Για να μην υπάρξει κανένα ζήτημα θα χρειαστεί:

 να μην γίνει καθορισμός τιμών ή άλλους όρους συναλλαγών

 να μην περιοριστεί  η παραγωγή

 να μην κατανεμηθούν τις αγορές

 να μην γίνει ανταλλαγή  στρατηγικών πληροφορίων για την επιχείρησή σας.30

Ορισμένες συμφωνίες δεν απαγορεύονται - αν μπορεί να αποδειχθεί ότι  είναι προς

όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας γενικότερα. Ένα παράδειγμα είναι οι

συμφωνίες  στους  τομείς  έρευνας  &  ανάπτυξης  και  μεταφοράς  τεχνολογίας.  Οι

περιπτώσεις αυτές καλύπτονται από τους κανονισμούς απαλλαγής κατά κατηγορία

Κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης

Εάν η επιχείρησή σας έχει μεγάλο μερίδιο της αγοράς, τότε θεωρείται ότι κατέχει

δεσπόζουσα θέση και θα χρειαστεί:

 να  μην  επιβληθούν  υψηλές  τιμές που  θα  μπορούσαν  να  οδηγήσουν  σε

εκμετάλλευση των πελατών

30 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou/elliniko-dikeo-antagonismou.html
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 να  μην  επιβληθούν χαμηλές  τιμές που  ενδέχεται  να  εκτοπίσουν  τους

ανταγωνιστές σας από την αγορά

 να μην ασκηθεί διακριτική μεταχείριση έναντι των πελατών σας

 να μην επιβληθούν  όροι συναλλαγών σε ορισμένους  εμπορικούς εταίρους.

Συγχωνεύσεις

Οι  επιχειρήσεις  ορισμένου  μεγέθους  (με  παγκόσμιο  συνολικό  κύκλο  εργασιών

τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ), οι οποίες δραστηριοποιούνται στην ΕΕ και επιθυμούν να

συγχωνευθούν  πρέπει  να  απευθυνθούν  στην Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  για έγκριση

ανεξάρτητα  από  το  πού  βρίσκεται  η  έδρα  τους. Η  έγκριση  της  συγχώνευσης

εξαρτάται από το μερίδιο αγοράς στην ΕΕ το οποίο θα κατέχει η επιχείρηση που θα

προκύψει  από  τη  συγχώνευση.  Δεν  υπάρχουν  συνήθως  περιορισμοί  όσον  αφορά

τις συγχωνεύσεις μεταξύ μικρών επιχειρήσεων. 31

Κρατικές ενισχύσεις

Συνήθως,  οι  κανόνες  της  ΕΕ απαγορεύουν  τις  κρατικές  ενισχύσεις (οι  οποίες

λαμβάνουν  διάφορες  μορφές,  όπως επιχορηγήσεις,  φορολογικές  ελαφρύνσεις  και

επιδοτήσεις  επιτοκίου  και  εγγυήσεις  δανείων)  επειδή  υπάρχει  κίνδυνος να  θέσουν

ορισμένες  επιχειρήσεις  σε  πλεονεκτική  θέση έναντι  των  ανταγωνιστών  τους,  και

συνεπώς  να  στρεβλώνουν  τον  ανταγωνισμό.  Οι κρατικές  ενισχύσεις  μπορεί  να

επιτρέπονται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 στήριξη μικρών επιχειρήσεων

 προώθηση της επιχειρηματικότητας

 έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία

 περιφερειακή ανάπτυξη

 κεφάλαιο επιχειρηματικού κινδύνου

 δημιουργία θέσεων απασχόλησης

 προστασία του περιβάλλοντος.

31 Πλιάκος Α. (2012), Το δίκαιο της Ευρωπαικής Ένωσης, Εκδόσεις «Νομική Βιβλιοθήκη ΑΕΒΕ», σελίδα 468-469
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4.4 ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ως δίκαιο ανταγωνισμού νοούνται οι διατάξεις  που αφορούν στην προστασία του

ανταγωνισμού από ανεπιθύμητες πρακτικές επιχειρήσεων και από περιορισμούς. Στο

ελληνικό δίκαιο γίνεται διαχωρισμός μεταξύ του δικαίου του αθέμιτου ανταγωνισμού

και  του  ελεύθερου  ανταγωνισμού.

Το  δίκαιο  αθέμιτου  ανταγωνισμού  απαγορεύει  πρακτικές  επιχειρήσεων  οι  οποίες

έρχονται  σε αντίθεση με τα συναλλακτικά ήθη.  Ο νόμος 146/1914 προβλέπει  μια

γενική ρήτρα για την απαγόρευση του αθέμιτου ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός των

επιχειρήσεων φυσικά επιτρέπεται,  ώστε να αυξάνεται  το πελατολόγιό τους  και  τα

κέρδη  τους,  αυτό  όμως  υπόκειται  σε  όρια,  πέραν  των  οποίων  ο  νομοθέτης  δεν

επιτρέπει να ασκείται ανταγωνισμός. Το δίκαιο αθέμιτου ανταγωνισμού προστατεύει

τον  ανταγωνισμό  ως  θεσμό,  τις  ανταγωνιζόμενες  επιχειρήσεις  αλλά  και  τον

καταναλωτή.

Κύριο  αντικείμενο  εφαρμογής  είναι  η  προστασία  του  καταναλωτή  από  την

παραπλάνηση, καθώς ο καταναλωτής στερείται πολλές φορές την ελευθερία επιλογής

και  έτσι  δεν  είναι  εις  θέση  να  κρίνει  και  αποφασίσει  περί  των  προϊόντων  και

υπηρεσιών  που  του  προσφέρονται.

Το δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού προστατεύει τον ανταγωνισμό από περιορισμούς

που  οι  ίδιες  οι  επιχειρήσεις  θέτουν.  Βασικός  κανόνας  είναι  ότι  ο  ανταγωνισμός

μεταξύ των επιχειρήσεων είναι μια επιθυμητή κατάσταση στην αγορά, πλην όμως οι

επιχειρήσεις συχνά μέσω συμφωνιών ή μονομερών πρακτικών προσπαθούν να τον

περιορίσουν.  Στις  περιπτώσεις  αυτές  υπάρχουν  νόμιμες  προβλέψεις  ώστε  να

αποτρέπονται  τέτοιες  πρακτικές  και  να  διασφαλίζεται  ο  ελεύθερος  ανταγωνισμός

στην  αγορά.  Το  δίκαιο  ελευθέρου  ανταγωνισμού  περιλαμβάνεται  στο  νόμο

3959/2011, που αντικατέστησε τον προηγούμενο με αριθμό 703/1977. 32

Σχετικά  με  την  προστασία  της  πνευματικής  και  βιομηχανικής  ιδιοκτησίας,  το

ελληνικό δίκαιο περιλαμβάνει νόμο για την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας

(ν.  2121/1993),  καθώς  και  νόμους  για  την  προστασία  των  εθνικών  σημάτων  (ν.

32 https://europa.eu/european-union/topics/competition_el
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4072/2012) και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (ν.  1733/1987).  Επιπλέον ισχύουν στην

Ελλάδα  διάφορες  διεθνείς  συμβάσεις  και  έχουν  μεταφερθεί  στο  ελληνικό  δίκαιο

ευρωπαϊκές  οδηγίες  σχετικά  με  την  προστασία της  πνευματικής  και  βιομηχανικής

ιδιοκτησίας,  ενώ  ισχύουν  παράλληλα  ευρωπαϊκοί  κανονισμοί  όπως  ο  κανονισμός

207/2009 σχετικά με τα κοινοτικά σήματα.

4.5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το ελληνικό δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού ρυθμίζεται πρωτίστως από τις διατάξεις

του ν. 3959/2011, ο οποίος αντικατέστησε τον παλιότερο νόμο 703/1977, που συνάδει

ως  προς  τις  ρυθμίσεις  του  με  τις  διατάξεις  της  συνθήκης  των  ευρωπαϊκών

κοινοτήτων. Οι βασικές περιπτώσεις που ρυθμίζει ο νόμος μπορούν να απαριθμηθούν

στις συμπράξεις, στην καταχρηστική εκμετάλλευσης δεσπόζουσας θέσης καθώς και

στη συγκέντρωση επιχειρήσεων. 33

Απαγορευμένες συμπράξεις

Σύμφωνα  με  τον  ν.  3959/2011,  απαγορεύονται  όλες  οι  συμφωνίες  μεταξύ

επιχειρήσεων, οι αποφάσεις ενώσεων επιχειρήσεων και οποιαδήποτε εναρμονισμένη

πρακτική επιχειρήσεων, που έχουν ως αντικείμενο ή αποτέλεσμα την παρακώλυση,

περιορισμό ή νόθευση του ανταγωνισμού. Ως τέτοιες περιπτώσεις αναφέρονται ιδίως

1. ο άμεσος ή έμμεσος καθορισμός των τιμών αγοράς ή πώλησης ή άλλων όρων

συναλλαγής,

2. ο περιορισμός ή ο έλεγχος της παραγωγής, της διάθεσης, της τεχνολογικής

ανάπτυξης ή των επενδύσεων

3. η κατανομή των αγορών ή των πηγών εφοδιασμού

4. η εφαρμογή άνισων όρων στο εμπόριο για ισοδύναμες παροχές, κυρίως μέσω

της αδικαιολόγητης άρνησης πώλησης, αγοράς ή άλλης συναλλαγής

33 https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-competition/index_el.htm
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5. η εξάρτηση σύναψης συμβάσεων με την αποδοχή από τους συμβαλλομένους

πρόσθετων παροχών, οι οποίες δεν συνδέονται με το αντικείμενο των συμβάσεων

αυτών σύμφωνα με την φύση τους ή τις εμπορικές συνήθειες.

Πράξεις ωστόσο που υπάγονται στις ανωτέρω περιπτώσεις, μπορούν να θεωρηθούν

ολικά ή μερικά ισχυρές, εφόσον

1. συμβάλλουν, με την εύλογη συμμετοχή των καταναλωτών, στη βελτίωση της

παραγωγής  ή της  διανομής  των προϊόντων ή  στην προώθηση της  τεχνικής  ή

οικονομικής προόδου,

2. δεν  επιβάλλουν  στις  επιχειρήσεις  περιορισμούς  πέραν  των  απολύτως

αναγκαίων για την πραγματοποίηση των σκοπών αυτών, και

3. δεν  παρέχουν  στις  επιχειρήσεις  αυτές  τη  δυνατότητα  καταργήσεως  του

ανταγωνισμού σε σημαντικό τμήμα της αγοράς.

Καταχρηστική εκμετάλλευση δεσπόζουσας θέσης

Δεύτερη  περίπτωση  που  απαγορεύει  ο  ν.  3959/2011  είναι  η  καταχρηστική

εκμετάλλευσης της δεσπόζουσας θέσης που κατέχει μία επιχείρηση. Η καταχρηστική

εκμετάλλευση μπορεί να συνίσταται κυρίως

1. στον άμεσο ή έμμεσο εξαναγκασμό προς καθορισμό είτε των τιμών αγοράς ή

πώλησης είτε άλλων μη εύλογων όρων συναλλαγής,

2. στον  περιορισμό  της  παραγωγής,  της  κατανάλωσης  ή  της  τεχνολογικής

ανάπτυξης προς ζημία των καταναλωτών,

3. στην  εφαρμογή  άνισων  όρων  για  ισοδύναμες  παροχές,  ιδίως  στην

αδικαιολόγητη άρνηση πωλήσεων,  αγορών ή άλλων συναλλαγών,  κατά τρόπο

ώστε κάποιες επιχειρήσεις να τίθενται σε μειονεκτική θέση στον ανταγωνισμό

4. στην  εξάρτηση  της  σύναψης  συμβάσεων  από  την  αποδοχή  προσθέτων

παροχών από τους συμβαλλομένους ή από τη σύναψη προσθέτων συμβάσεων οι

οποίες, κατά τη φύση τους ή σύμφωνα με τις εμπορικές συνήθειες, δε συνδέονται

με το αντικείμενο των συμβάσεων αυτών. 34

34 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou/elliniko-dikeo-antagonismou.html
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Συγκέντρωση επιχειρήσεων

Αν και  η  έννοια  της  σύμπραξης και  της  συγκέντρωσης επιχειρήσεων στην πράξη

μπορεί να εμπλέκονται σε ορισμένες περιπτώσεις, ο νόμος ξεχωρίζει σαφώς τις δύο

έννοιες, θεωρώντας ότι η συγκέντρωση επιχειρήσεων δεν θεωρείται απαγορευμένη,

εκτός και αν συντρέχουν κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Συγκέντρωση βάσει του ν. 3959/2011 πραγματοποιείται

1. όταν  συγχωνεύονται  με  οποιοδήποτε  τρόπο  δύο  ή  περισσότερες

προηγουμένως ανεξάρτητες επιχειρήσεις,

2. όταν  ένα  ή  περισσότερα  πρόσωπα  που  ελέγχουν  ήδη  μία  τουλάχιστον

επιχείρηση ή περισσότερες επιχειρήσεις αποκτούν, άμεσα ή έμμεσα, τον έλεγχο

του συνόλου ή τμημάτων μιας ή περισσοτέρων άλλων επιχειρήσεων.

Ο  νόμος  3959/2011  επιβάλλει  την  προηγούμενη  γνωστοποίηση  συγκέντρωσης

επιχειρήσεων,  και  ειδικότερα  κάθε  συγκέντρωση  επιχειρήσεων  πρέπει  να

γνωστοποιείται στην επιτροπή ανταγωνισμού εντός 30 ημερών από τη σύναψη της

συμφωνίας  ή  τη  δημοσίευση  της  προσφοράς  ή  ανταλλαγής  ή  την  απόκτηση

συμμετοχής, που εξασφαλίζει τον έλεγχο της επιχείρησης, όταν ο συνολικός κύκλος

εργασιών όλων των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη συγκέντρωση ανέρχεται στην

παγκόσμια  αγορά  τουλάχιστον  σε  150.000.000  €  και  δύο  τουλάχιστον  από  τις

συμμετέχουσες επιχειρήσεις πραγματοποιούν, η κάθε μία χωριστά, συνολικό κύκλο

εργασιών άνω των 15.000.000 € στην ελληνική αγορά. 35

Σ’ ότι αφορά τις περιπτώσεις γνωστοποίησης, το «μερίδιο αγοράς» αντιστοιχεί στο

άθροισμα όλων των μεριδίων αγοράς που κατέχουν οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις

στην εθνική αγορά ή στο τμήμα αυτής που αφορά η συγκέντρωση. Ο «συνολικός

κύκλος εργασιών» περιλαμβάνει τα ποσά που απορρέουν από την πώληση προϊόντων

και  την  παροχή  υπηρεσιών  από  τις  εν  λόγω  επιχειρήσεις,  κατά  περίπτωση  στην

εθνική ή παγκόσμια αγορά, κατά τη διάρκεια της τελευταίας οικονομικής χρήσης και

αντιστοιχούν στις συνήθεις δραστηριότητές τους, αφού αφαιρεθούν οι εκπτώσεις επί

των  πωλήσεων,  καθώς  και  ο  φόρος  προστιθέμενης  αξίας  και  άλλοι  φόροι  που

συνδέονται άμεσα με τον κύκλο εργασιών.

35 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou/elliniko-dikeo-antagonismou.html
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Η  Επιτροπή  Ανταγωνισμού  έχει  την  αρμοδιότητα  να  κρίνει  μία  συγκέντρωση

επιχειρήσεων  εμπίπτει  στις  απαγορευτικές  διατάξεις  του  νόμου,  οπότε  στην

περίπτωση αυτή την απαγορεύει υπό την απειλή υψηλών προστίμων. Αν κρίνει ότι

δεν  προκαλεί  σοβαρές  αμφιβολίες  ως  προς  τη  δυνατότητά  της  να  περιορίσει

σημαντικά τον ανταγωνισμό στις επιμέρους αγορές που αφορά, τότε εκδίδει απόφαση

βάσει της οποίας την επιτρέπει.36

36 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou.html
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από  την  ανωτέρω  ανάλυση  συμπεραίνουμε,  πως  υπάρχουν  οι  αστικές  και  οι

εμπορικές εταιρείες. Στις εμπορικές ανήκουν τόσο οι ΑΕ όσο και οι ΕΠΕ. Οι εν λόγω

τύποι  εταιρειών  αποτελούν  ίσως  τους  πιο  διαδεδομένους,  καθώς  παρουσιάζουν

αρκετά  πλεονεκτήματα  για  τους  μετόχους.  Το  κυριότερο  όλων  είναι,  πως  όταν

κάποιος επιλέγει να προχωρήσει στη σύσταση μιας ΑΕ ή ΕΠΕ δεν θέτει σε κίνδυνο τη

δική του περιουσία. 

Επιπροσθέτως, για να συσταθεί αλλά και για να λειτουργήσει μια εταιρεία τέτοιου

τύπου  είναι  απαραίτητο  να  ακολουθηθεί  μια  συγκεκριμένη  διαδικασία  και  να

κατατεθούν συγκεκριμένα έγγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ. Ενώ, αναγκαία προϋπόθεση

για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθίσταται η ανακοίνωση της έναρξης της στην

Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως.  Τέλος,  αξίζει  να  αναφερθεί,  πως  υπάρχει  η

δυνατότητα,  μια  εταιρεία  ΑΕ  ή  ΟΕ  να  μετατραπεί  σε  Εταιρεία  Περιορισμένης

Ευθύνης,  βάσει  του  Ν.3190,  που  αφορά  στις  ΕΠΕ  μέσα  από  τη  διεξαγωγή

συγκεκριμένων διαδικασιών. 

Ωστόσο, αν και οι εν λόγω εταιρικές μορφές είναι πιο διαδεδομένες στη χώρα μας, θα

ήταν  καλό  να  γίνουν  ορισμένες  αλλαγές,  ώστε  αυτές  να  τελειοποιηθούν.  Πιο

συγκεκριμένα,  θα  ήταν  καλό  να  απλοποιηθεί  η  διαδικασία  της  σύστασης,

προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην έρχονται αντιμέτωποι με τη γραφειοκρατία.
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 https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-

competition/index_el.htm

 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou.html

 http://www.dikigoros.com.gr/dikaio-antagonismou/elliniko-dikeo-

antagonismou.html

 https://europa.eu/european-union/topics/competition_el

 https://europa.eu/youreurope/business/sell-abroad/free-

competition/index_el.htm
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