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Η μετατροπή Ανωνύμου  Εταιρε ίας  σε  Ομόρρυθμη  Εταιρε ία  ρυθμίζε ται  πλέον  από το  άρθρο 
66 α  του  Κ.Ν.2190 /20  το  οποίο  προστέθηκε  με  το  άρθρο  66  του  Ν.  3604/07  και  συν ίσταται  
σε  με ταβολή  του  ε ταιρ ικού  τύπου,  κατά  την  οποία  δε  λαμβάνε ι  χώρα λύση  και  εκκαθάριση 
της  αρχ ικής  ε ταιρε ίας  και  ίδρυση  νέας ,  αλλά  το  αυτό  υποκε ίμενο  δ ικαίου ,  το  ίδ ιο  νομ ικό  
πρόσωπο,  περ ιβάλλεται  κατά  τη  βούληση  των  με τόχων  του  τον  τύπο  της  Ομόρρυθμης 
Εταιρε ίας .
Πρέπε ι  να  σημε ιωθε ί  ό τ ι  η  σχετ ική  δ ιαδικασία  ε ίναι  σχετ ικά  απλή  δεδομένου  ότ ι  δεν  
απαι τε ί τα ι  η  εκτ ίμηση  του  ενεργητ ικού  και  του  παθητ ικού  της  με τατρεπόμενης  ΑΕ 
σύμφωνα  με  το  άρθρο  9  του  Ν.  2190 /1920  και  επομένως  η  σύνταξη  Ισολογ ισμού 
Μετασχηματ ισμού ,  ενώ  η  σχετ ική  απόφαση  της  Γεν ικής  Συνέλευσης  των  με τόχων  της 
με τατρεπόμενης  ΑΕ  δεν  απαι τε ί τα ι  να  περ ιβληθε ί  το  συμβολαιογραφικό  τύπο.  Εντούτο ις  
στη  συγκεκριμένη  δ ιαδικασία  δεν  τυγχάνουν  εφαρμογής  ο ι  ευεργετ ικές  δ ιατάξε ις  του  ΝΔ  
1297/72  και  των  άρθρων 1 -5 του  Ν.  2166/1993 .  
Τέλος ,  λόγω  του  ότ ι  η  σχετ ική  πρόβλεψη  του  νόμου  περ ί  δυνατότητας  με τατροπής  της  ΑΕ 
σε  ΟΕ  ε ίναι  καινούργ ια  και  ως  εκ  τούτου  δεν  έχε ι  τύχε ι  ακόμα  ευρε ίας  εφαρμογής ,  
δ ιατηρούμε  μ ία  επ ιφύλαξη  όσον  αφορά  στην  πρακτ ική  που  θα  ακολουθήσουν  ο ι  αρμόδ ιες 
Δ ιοικητ ικές  αρχές  ως  προς  τη  σχετ ική  δ ιαδ ικασία.
 

Α/Α ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΟΘΕΤΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΤΣΕΚΑΡΕΤΕ 
ΜΕ   √  

1 Σύνταξη από Δικηγόρο του καταστατ ικού της 
ομόρρυθμης  εταιρε ίας  

7  Σεπτεμβρίου

2 Προέγκριση  της  επωνυμίας  και  του  διακριτ ικού  τ ί τλου 1 

της  ΟΕ από το αρμόδιο  Επιμελητήριο  2
9 Σεπτεμβρίου

1  Κατά  τον  Εμπορικό  Νόμο  η  επωνυμία  της  ομόρρυθμης  ε ταιρε ίας  αποτελε ί τα ι  
υποχρεωτ ικά  από  τα  ονόματα  των  ε ταίρων  της .  Ωστόσο  μπορε ί  να  παραμείνε ι  η  επωνυμία 
της  με τατρεπόμενης  ΑΕ  ως  διακρ ι τ ικός  τ ί τλος  της  ΟΕ.  Σε  κάθε  περίπτωση  σκόπιμο  ε ίναι  
να  έχε ι  προεγκρ ιθε ί  η  νέα  επωνυμία της  ΟΕ ώστε  να  μην  προκύψουν προβλήματα  με τά  την  
έγκρ ιση  του  καταστατ ικού  της  από τη  Γεν ική  Συνέλευση των με τόχων της  ΑΕ.  



3 Πρόσκληση  του  διο ικητικού  συμβουλίου  της  εταιρε ίας 
γ ια  σύγκληση  έκτακτης  γενικής  συνέλευσης 3  με  θέμα 
τη  μετατροπή  της  εταιρ ίας  σε  ΟΕ  και  την  έγκριση  των 
όρων του Καταστατ ικού της  ΟΕ.

10  Σεπτεμβρίου

4 Σύγκληση  και  λήψη  ομόφωνης  απόφαση  της  καθολικής 
γεν ικής  συνέλευσης 4  των  μετόχων  για  τη  μετατροπή 
της  εταιρε ίας  σε  ΟΕ  και  την  έγκριση  των  όρων  του 
Καταστατ ικού της  ΟΕ. 5

Στην  απόφαση  αυτή  πρέπει  να  περιλαμβάνονται  όλοι 
ο ι  όροι  του  καταστατ ικού της  ομόρρυθμης  εταιρε ίας .

30  Σεπτεμβρίου

5 Υπογραφή  από  τους  εταίρους  ε ις  τρ ιπλούν  του 
καταστατ ικού της  μετατρεπόμενης  ΟΕ

30 Σεπτεμβρίου

6 Υποβολή  του  Πρακτ ικού  της  Γεν ικής  Συνέλευσης  των 
μετόχων  της  ΑΕ  στη  Νομαρχία  προς  έγκριση  της 
μετατροπής 6  και  δημοσίευση  της  ανακοίνωσης 
δ ιαγραφής  της  ΑΕ  από  το  Μητρώο  Α.Ε .  στην 
Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως (ΤΑΕ-ΕΠΕ) 7 .
Συγκεκριμένα  υποβάλλονται  στην  Νομαρχία  τα  εξής 
έγγραφα:
α.  Αίτηση  γ ια  την  καταχώρηση  στο Μητρώο ΑΕ  και  ΕΠΕ 
της  δ ιαγραφής της  Ανωνύμου Εταιρε ίας .  
β .  Ακριβές  αντ ίγραφο  του  Πρακτ ικού  της  Γεν ικής 

Εντός  20 
ημερών από την 

ημερομηνία 
σύγκλησης της 

Γεν ικής 
Συνέλευσης

2 Σύμφωνα  με  το  άρθρο  5 α  του  Ν.  1089/1980  (όπως  τροποποιήθηκε  δυνάμε ι  του  άρθρου  1 
του  Ν  2941 /2001) ,  ο  εν  λόγω  προέλεγχος  δ ιενεργε ί τα ι  στο  επ ιμελητήρ ιο  που  κρίνε ται  
αρμόδ ιο  ανάλογα  με  το  σκοπό  της  εκ  με τατροπής  ΟΕ  και  την  έδρα  αυτής  και  στο  οποίο  εν  
τέλε ι  θα  εγγραφε ί  η  ε ταιρε ία .  Με  τον  προέλεγχο  αυτόν  καταβάλλεται  σχετ ικό  παράβολο 
(στην  περ ίπτωση  του  ΕΒΕΑ  ανέρχεται  στο  ποσό  των  75  Ευρώ)  και  η  προεπιλεγε ίσα 
επωνυμία  και  δ . τ .  δεσμεύονται  υπέρ  του  δ ιενεργούντος  των  προέλεγχο  για  δ ιάρκε ια  2  
μηνών.  Προς  π ιστοποίηση  του  προελέγχου  αυτού ,  το  ο ικε ίο  επ ιμελητήρ ιο  εκδ ίδε ι  σχετ ική  
βεβαίωση προέγκρ ισης  του  δ ικαιώματος  χρήσης  της  επωνυμίας  και  του  δ . τ .  

3  Η  πρόσκληση  γ ια  σύγκληση  της  γεν ικής  συνέλευσης  δεν  απαι τε ί τα ι  δεδομένου  ότ ι  στη  
συνέλευση  με  θέμα  τη  με τατροπή  της  ΑΕ  σε  ΟΕ  πρέπε ι  παρίστανται  ή  να 
αντ ιπροσωπεύονται  μέ τοχοι  που  εκπροσωπούν  το  σύνολο  του  με τοχ ικού  κεφαλαίου 
(άρθρο  26  παρ.  3  σε  συνδυασμό με  το  άρθρο  66  του  Κ.Ν.  2190/20) .

4  Γ ια  τη  με τατροπή  ΑΕ  σε  ΟΕ  απαι τε ί τα ι  ομόφωνη  απόφαση  όλων  των  με τόχων  της  
με τατρεπόμενης  ΑΕ,  δηλαδή  στη  συγκεκρ ιμένη  Γεν ική  Συνέλευση  πρέπε ι  να  παρίστανται  ή  
να  εκπροσωπούνται  όλο ι  ο ι  μέ τοχο ι  της  ε ταιρε ίας  και  να  λάβουν  ομόφωνη  απόφαση  υπέρ 
της  με τατροπής .

5  Εάν  στα  περ ιουσιακά  στο ιχε ία  της  ΑΕ  υπάρχουν  ακ ίνητα,  η  απόφαση  της  Γεν ικής 
Συνέλευσης  θα  πρέπε ι  να  περιβληθε ί  τον  τύπο  του  συμβολαιογραφικού  εγγράφου  και  στο 
καταστατ ικό  της  εκ  με τατροπής  ΟΕ  θα  πρέπε ι  να  γ ίνε ι  ε ιδ ική  μνε ία  και  περ ιγραφή  των 
με ταβιβαζόμενων ακ ινήτων της  με τατρεπόμενης  ΑΕ.

6  Η  απόφαση  της  γεν ικής  συνέλευσης  περ ί  με τατροπής  της  ε ταιρε ίας  υποβάλλεται  στη  
Νομαρχία προς  έγκριση  σύμφωνα με  το  άρθρο  4  παρ.  2β  του  Κ.Ν.  2190/1920 .
 
7  Η  με τατροπή  της  ΑΕ  σε  ΟΕ  υπόκε ι τα ι  στις  δ ιατυπώσε ις  δημοσιότητας  του  άρθρου  7β  του  
Κ .Ν.  2190 /20 .  Συνεπώς,  η  σχετ ική  ανακο ίνωση  της  Νομαρχίας  περί  έγκρ ισης  της  
με τατροπής  και  δ ιαγραφής  της  ΑΕ  από  το  Μητρώο  ΑΕ  θα  πρέπει  να  δημοσιευθε ί  με  
επιμέλε ια  της  Νομαρχίας  στην  Εφημερ ίδα  της  Κυβερνήσεως  στο  τεύχος  ΑΕ  και  ΕΠΕ.  Το  
παράβολο  και  η  ε ισφορά ΤΑΠΕΤ γ ια  τη  δ ιαγραφή της  ΑΕ ισούται  με  Ευρώ 289,72 .



Συνέλευσης .
γ .  Ανακοίνωση  (ε ις  τριπλούν)  της  δ ιαγραφής  της  ΑΕ 
προς  δημοσίευση  στην  Εφημερίδα  της  Κυβερνήσεως 
και
δ .  Παράβολο  Δημοσίου  Ταμε ίου  και  αποδεικτ ικό 
καταβολής  ε ισφοράς  υπέρ ΤΑΠΕΤ.

7 Θεώρηση  του  πρωτότυπου  Πρακτ ικού  της  Γεν ικής 
Συνέλευσης  (στο  οποίο  περιέχεται  το  Καταστατ ικό  της 
ΟΕ)  από το αρμόδιο  Επιμελητήριο

1  Οκτωβρίου

8 Θεώρηση  του  πρωτότυπου  Πρακτ ικού  της  Γεν ικής 
Συνέλευσης  στο  Ταμε ίο  Νομικών  και  στο  Ταμε ίο 
Προνοίας  Δικηγόρων  και  ταυτόχρονα  καταβολή 
ποσοστού  0,5  %  και  1%  επί  του  εταιρ ικού  κεφαλαίου 8 

αντ ίστοιχα.

1  Οκτωβρίου

9 Θεώρηση  του  πρωτότυπου  Πρακτ ικού  της  Γεν ικής 
Συνέλευσης  από την  αρμόδια  ΔΟΥ της  έδρας  της  ΟΕ. 9  

2  Οκτωβρίου

10 Καταχώρηση  στα  β ιβλία  εταιρε ιών  του  Πρωτοδικείου 
της  έδρας  της  εκ  μετατροπής  προερχόμενης  ΟΕ 
σύμφωνα με  τ ις  διατυπώσεις  δημοσιότητας  του  άρθρου 
42 του  Εμπορικού Νόμου,  δια  της  υποβολής:  
α .  Του  θεωρημένου  Πρακτ ικού  της  ΓΣ  γ ια  τη  μετατροπή 
της  ΑΕ  σε  ΟΕ,  στο  οποίο  περιέχεται  το  Καταστατ ικό 
της  ΟΕ 1 0

β.  Αίτησης  γ ια  την  καταχώρηση  του  νέου  καταστατ ικού 
ΟΕ στα  βιβλ ία εταιρειών του Πρωτοδικε ίου

5  Οκτωβρίου

Σύμφωνα  με  το  άρθρο  66α  παρ.2  Ν.2190 /20 ,  η  με τατροπή  παράγει  τα  αποτελέσματά  της  
από τη  συντέλεση  όλων των ως  άνω δημοσιεύσεων και  δ ιατυπώσεων δημοσιότητας .
Πριν  την  ολοκλήρωση  των  διατυπώσεων  δημοσιότητας  η  με τατροπή  δεν  παράγε ι  κανένα 
αποτέλεσμα,  ενώ  μετά  την  επέλευση  της  με τατροπής  η  με τατρεπόμενη  ανώνυμη  ε ταιρε ία  
συνεχ ίζε ται  με  την  μορφή ομόρρυθμης  ε ταιρε ίας  
Οι  εκκρεμε ίς  δ ίκες  συνεχ ίζονται  στο  όνομα της  νέας  ε ταιρε ίας  χωρίς  να επέρχεται  δ ιακοπή 
τους  και  η  ε ταιρ ική  περ ιουσία  συνεχ ίζε ι  να  ανήκε ι  κατά  κυρ ιότητα  στον  ίδ ιο  φορέα 
δ ικαιωμάτων  και  υποχρεώσεων,  ο  οποίος  συνεχ ίζε ι  να  υφίσταται  υπό  διαφορετ ικό  
ε ταιρ ικό  τύπο.    

8  Το  ε ταιρ ικό  κεφάλαιο  της  εκ  με τατροπής  προερχόμενης  ΟΕ  θα  ε ίναι  ίδ ιο  με  το  με τοχ ικό 
κεφάλαιο  της  με τατρεπομένης  ΑΕ κατά  το  χρόνο  της  με τατροπής .

9  Κατά  τη  με τατροπή  ΑΕ  σε  ΟΕ  δεν  προκύπτε ι  υπεραξ ία  υπαγόμενη  σε  φορολογ ία,  καθώς 
δεν  γ ίνε ται  εκτ ίμηση  του  ενεργητ ικού  και  παθητ ικού  της  με τατρεπόμενης  ΑΕ  ούτε  
συντελε ί τα ι  εκ  νέου  συγκέντρωση κεφαλαίου .

1 0  Μαζ ί  με  το  Πρακτ ικό  της  Γεν ικής  Συνέλευσης  θα  πρέπε ι  να  κατατεθούν  στο  Πρωτοδ ικε ίο  
και  τα  τρ ία  υπογεγραμμένα  καταστατ ικά  της  εκ  με τατροπής  ΟΕ,  τα  οποία  επ ιστρέφονται  
στους  ε ταίρους  αυθημερόν  θεωρημένα  και  με  αναγραφόμενο  τον  γεν ικό  και  ε ιδ ικό  αρ ιθμό  
κατάθεσης .



Ακολουθούν:

-  Εντός  δύο  μηνών  από  τη  σύσταση  της  ΟΕ,  δηλ  από  την  καταχώρηση  του  Καταστατ ικού 
της  στο  Πρωτοδ ικε ίο ,  εγγραφή της  στο  ο ικε ίο  επ ιμελητήρ ιο .

-  Μεταβολή  αρμόδ ιας  Δημόσιας  Οικονομ ικής  Υπηρεσίας ,  καθώς  αρμόδ ια  δεν  θα  ε ίναι 
πλέον  η  ΔΟΥ Ανωνύμων ε ταιρε ιών αλλά  η ΔΟΥ της  έδρας  της  ε ταιρε ίας  που  με τατράπηκε .


