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ΚΩΣΖ ΠΑΛΑΜΑ 6 – 8 

 ΑΘΖΝΑ                                                                      ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: 

 

Αζήλα, 13/12/2012 

Αρ. Πρωτ.: 4556 

 

ΑΠΟΠΑΜΑ 17oσ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ 

ΣΟΤ Γ.. ΣΟΤ Δ.Η.Δ.Α.Γ. ΣΖ 20/11/2012 

 

 ηελ Αζήλα ζήκεξα 20 Ννεκβξίνπ 2012, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 17:00, ζηα γξαθεία ηνπ 

Δζληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Δξγαζίαο θαη Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Κ. Παιακά 6-8, ζπλήιζαλ κεηά από 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ – Γεληθνύ Γηεπζπληή θ. Κσλζηαληίλνπ Αλαγλσζηόπνπινπ, ηα κέιε 

ηνπ Γ.. ηνπ Δ.Ι.Δ.Α.Γ. 

 

ηε ζπλεδξίαζε παξέζηεζαλ ν Πξόεδξνο – Γεληθόο Γηεπζπληήο θνο Κσλζηαληίλνο 

Αλαγλσζηόπνπινο θαη ηα κέιε Καιιηόπε Καζηάλε, αλαπιεξώηξηα ηνπ ηαθηηθνύ κέινπο θνπ Κ. 

Μάγγα, εθπξνζώπνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, 

ππξίδσλαο Σεληδεξάθεο, ηαθηηθό κέινο, λνκηθόο επηζηήκνλαο θαη Ισάλλα Καξαλδηλάθε, 

ηαθηηθό κέινο, εθπξόζσπνο ηεο ΓΔΔ, Ρέλα Μπαξδάλε, ηαθηηθό κέινο, εθπξόζσπνο ηνπ ΔΒ 

θαζώο θαη ε Γξακκαηέαο ηνπ Γ.. θ. Δ. Υαζηώηε, ππάιιεινο ηνπ Δ.Ι.Δ.Α.Γ. 

 

Οη θ.θ. Κσλζηαληίλνο Μάγγαο, ηαθηηθό κέινο, εθπξόζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, θαη Αηθαηεξίλε Μνπηαθίδνπ, ηαθηηθό κέινο, εθπξόζσπνο 

ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη  αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα θαη εκπξόζεζκα δελ 

παξέζηεζαλ. 

 

Α΄ ΔΝΖΜΔΡΩΔΗ 

……………………………………………………………………………………………… 

 

Β΄ ΘΔΜΑΣΑ  ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 

ΠΡΟ ΤΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΛΖΨΖ ΑΠΟΦΑΖ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 
Θέκα 3

ο
: Μεταβοιές θαη κετατροπές επητεηρήσεωλ ποσ έτοσλ σπατζεί στελ Πρόσθιεσε Β΄ 

«Γηαζρωτηθή προσαρκογή εργαδοκέλωλ κηθρώλ επητεηρήσεωλ ποσ απαστοιούλ 1-49 άτοκα 

ελτός τες οηθολοκηθής θρίσες», σύκυωλα κε τελ από 20/9/2012 απόυασε τοσ Γ.. τοσ 

Δ.Η.Δ.Α.Γ. 

……………………………………………………………………………………………… 

Μεηά από ζρεηηθή ζπδήηεζε ηα κέιε ηνπ Γ.. απουάσησαλ, οκόυωλα, ηελ έγθρησε ηνπ 

αθόινπζνπ εγγξάθνπ ηεο Γηθεγόξνπ ηνπ Δ.Ι.Δ.Α.Γ., θαο ηπιηαλνύ, πνπ αθνξά ζε κεηαηξνπέο 

θαη κεηαβνιέο επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο έρνπλ εγθξηζεί γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Πξόζθιεζε 

Β΄: 

 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 1
Ζ
 ) κεταβίβασε ατοκηθής επητείρεσες. ζεσξείηαη απνδεθηή όηαλ γίλεηαη 

Ι)ιόγσ θιεξνλνκηθήο δηαδνρήο ΙΙ) ιόγσ ζπληαμηνδόηεζεο ή κεηαβίβαζεο από έλα θπζηθό 

πξόζσπν ζε ζπγγεληθό πξόζσπν κέρξη δεπηέξνπ βαζκνύ ζπγγελείαο (εμ’ αίκαηνο) ή ζηελ/ζηνλ 

ζύδπγό ηνπ. ηηο πεξηπηώζεηο απηέο ζα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο: α) κεηαβίβαζε 
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όιεο ηεο επηρείξεζεο β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ γ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 2
Ζ
 ) κετατροπή ατοκηθής επητείρεσες σε Ο.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα 

εμήο: α) ν εηαίξνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αηνκηθή λα είρε θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα πιεηνςεθηθό πνζνζηό β) εάλ δελ έρεη πιεηνςεθηθό 

πνζνζηό λα ήηαλ θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη λα ζπλερίδεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη 

θαη ζήκεξα λα είλαη δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο γ) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ 

(ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) δ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ε νπνία λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 3
Ζ 

) κετατροπή ατοκηθής επητείρεσες σε Δ.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα 

εμήο: α) ν εηαίξνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αηνκηθή λα είρε θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα πιεηνςεθηθό πνζνζηό β) ν εηαίξνο πνπ πξνέξρεηαη από 

ηελ αηνκηθή ζηελ Δ.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη νκόξξπζκνο εηαίξνο γ) εάλ δελ έρεη πιεηνςεθηθό 

πνζνζηό λα ήηαλ θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη λα ζπλερίδεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη 

θαη ζήκεξα λα είλαη δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο δ) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ 

(ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) ε) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεώζεσλ ε νπνία λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 4
Ζ
 ) κετατροπή ατοκηθής επητείρεσες σε Δ.Π.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα 

εμήο: Ι) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε κνλνπξόζσπε ΔΠΔ ζα πξέπεη λα έρνπκε: α) κεηαβίβαζε 

όιεο ηεο επηρείξεζεο β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ) γ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο αηνκηθήο από 

ηελ κνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ. ΙΙ) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε ΔΠΔ (εθηόο κνλνπξόζσπεο) ηόηε ζα 

πξέπεη λα έρνπκε: α) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) 

β) εηζθνξά ζε απηήλ ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ, θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή 

αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο αηνκηθήο ε νπνία λα θαίλεηαη ζην 

θαηαζηαηηθό γ) ν κεξηδηνύρνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αηνκηθή λα είρε θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη 

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα, πιεηνςεθηθό πνζνζηό.  

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 5
Ζ
 ) κετατροπή ατοκηθής επητείρεσες σε Α.Δ. Θα πξέπεη ζην θαηαζηαηηθό λα 

εκθαλίδεηαη όηη α) ν κέηνρνο πνπ πξνέξρεηαη από ηελ αηνκηθή λα είρε θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη 

θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα, πιεηνςεθηθό πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ 

ςήθνπ β) ε Α.Δ. πξνήιζε θαη ιεηηνπξγεί από κεηαηξνπή ηεο αηνκηθήο βάζεη ηνπ 2190/20 όπσο 

ηζρύεη γ) εηζθέξεηαη ζε απηήλ ην ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή 

αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο αηνκηθήο από ηελ Α.Δ. δ) δηαηήξεζε ηνπ 

ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ). 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 6
Ζ
 ) κετατροπή Ο.Δ. σε Δ.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα εμήο: α) ν 

πιεηνςεθώλ εηαίξνο ή ν δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Ο.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη 

νκόξξπζκνο εηαίξνο ζηελ Δ.Δ. β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ) γ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ε νπνία λα 

θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 7
Ζ
 ) κετατροπή Ο.Δ. σε Δ.Π.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα εμήο: Ι) ε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο Ο.Δ. ζε κνλνπξόζσπε ΔΠΔ ζα πξέπεη λα έρνπκε: α) ν πιεηνςεθώλ 

εηαίξνο ή ν δηαρεηξηζηήο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Ο.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη ν κεξηδηνύρνο ηεο 

ΔΠΔ β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) γ) θαζνιηθή 

αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Ο.Δ. από ηελ κνλνπξόζσπε Δ.Π.Δ. ΙΙ) ε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο ζε ΔΠΔ (εθηόο κνλνπξόζσπεο) ηόηε ζα πξέπεη λα έρνπκε: α) δηαηήξεζε 

ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) β) εηζθνξά ζε απηήλ ηνπ 

ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Ο.Δ. ε νπνία λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό γ) εηαίξνη ηεο Ο.Δ. λα είραλ 

θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα, πιεηνςεθηθό 

πνζνζηό ζαλ κεξηδηνύρνη ζηελ ΔΠΔ. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 8
Ζ
 ) κετατροπή Ο.Δ. σε Α.Δ. Θα πξέπεη ζην θαηαζηαηηθό λα εκθαλίδεηαη όηη α) 

εηαίξνη ηεο Ο.Δ. είραλ θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα, πιεηνςεθηθό πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ ζηελ Α.Δ. β) ε Α.Δ. πξνήιζε θαη 

ιεηηνπξγεί από κεηαηξνπή ηεο Ο.Δ. βάζεη ηνπ 2190/20 όπσο ηζρύεη γ) εηζθέξεηαη ζε απηήλ ην 
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ζύλνιν ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο Ο.Δ. από ηελ Α.Δ. δ) δηαηεξείηαη ην ίδην αληηθείκελν (ή θαη πξνζζήθε 

ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ). 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 9
Ζ
 ) κετατροπή Δ.Δ. σε Ο.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα εμήο: α) ν 

νκόξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δ.Δ. ζα πξέπεη λα είλαη πιεηνςεθώλ εηαίξνο ή ν δηαρεηξηζηήο θαη 

λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Ο.Δ. β) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ) γ) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δ.Δ. από ηελ 

Ο.Δ. ε νπνία λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 10
Ζ
 ) κετατροπή Δ.Δ. σε Δ.Π.Δ. Θα πξέπεη λα ζπληξέρνπλ ηα εμήο: Ι) ε 

πεξίπησζε κεηαηξνπήο Δ.Δ. ζε κνλνπξόζσπε ΔΠΔ ζα πξέπεη λα έρνπκε: α) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ 

αληηθεηκέλνπ (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) β) θαζνιηθή αλάιεςε όισλ ησλ 

απαηηήζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ηεο Δ.Δ. από ηελ Δ.Π.Δ. , γ) Μέινο ηεο κνλνπξόζσπεο Δ.Π.Δ. λα 

είλαη είηε ν πιεηνςεθώλ είηε ν νκόξξπζκνο εηαίξνο ηεο Δ.Δ. ΙΙ) ε πεξίπησζε κεηαηξνπήο Δ.Δ. 

ζε ΔΠΔ (εθηόο κνλνπξόζσπεο) ηόηε ζα πξέπεη λα έρνπκε: α) δηαηήξεζε ηνπ ηδίνπ αληηθεηκέλνπ 

(ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ) β) εηζθνξά ζε απηήλ ηνπ ζπλόινπ ησλ πεξηνπζηαθώλ 

ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο Δ.Δ. ε 

νπνία λα θαίλεηαη ζην θαηαζηαηηθό γ) εηαίξνη ηεο Δ.Δ. λα είραλ θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ 

όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα, πιεηνςεθηθό πνζνζηό ζαλ κεξηδηνύρνη ζηελ 

ΔΠΔ. 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 11
Ζ
 ) κετατροπή Δ.Δ. σε Α.Δ. Θα πξέπεη ζην θαηαζηαηηθό λα εκθαλίδνληαη όηη 

α) εηαίξνη ηεο Δ.Δ. είραλ θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη 

ζήκεξα, πιεηνςεθηθό πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ β) ε Α.Δ. πξνήιζε θαη ιεηηνπξγεί από 

κεηαηξνπή ηεο Δ.Δ. βάζεη ηνπ 2190/20 όπσο ηζρύεη γ) εηζθέξεηαη ζε απηήλ ην ζύλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ ππνρξεώζεσλ 

ηεο Δ.Δ. από ηελ Α.Δ. δ) δηαηεξείηαη ην ίδην αληηθείκελν (ή θαη πξνζζήθε ζπλαθνύο 

αληηθεηκέλνπ).  

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 12
Ζ
 ) κετατροπή Δ.Π.Δ. σε Α.Δ. Θα πξέπεη ζην θαηαζηαηηθό λα εκθαλίδνληαη 

όηη α) κεξηδηνύρνο ή κεξηδηνύρνη ηεο ΔΠΔ πνπ είραλ ην πιεηνςεθηθό πνζνζηό ζηελ ΔΠΔ λα είραλ 

θαηά ηελ κεηαηξνπή θαη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ κέρξη θαη ζήκεξα, πιεηνςεθηθό 

πνζνζηό ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ θαη ζηελ Α.Δ. β) ε Α.Δ. λα πξνήιζε θαη λα ιεηηνπξγεί από 

κεηαηξνπή ηεο Δ.Π.Δ. βάζεη ηνπ 2190/20 όπσο ηζρύεη γ) λα εηζθέξεηαη ζε απηήλ ην ζύλνιν ησλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη λα ππάξρεη θαζνιηθή αλάιεςε ησλ απαηηήζεσλ θαη ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηεο ΔΠΔ από ηελ Α.Δ. δ) δηαηεξείηαη ην ίδην αληηθείκελν (ή θαη πξνζζήθε 

ζπλαθνύο αληηθεηκέλνπ). 

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 13
Ζ
 ) κετατροπή ο.ε. ή ε.ε. ή ε.π.ε. σε ατοκηθή. Όηαλ, κεηά από ζάλαην ή 

ζπληαμηνδόηεζε εηαίξνπ/σλ ν ελαπνκείλαο ππνρξεσηηθά θιείλεη ηελ πξνζσπηθή εηαηξία θαη 

ζπλερίδεη κε αηνκηθή επηρείξεζε.  

ΠΔΡΗΠΣΩΖ 14
Ζ 

) ζάλατος ή αληθαλότετα εταίροσ. Θα πξέπεη λα γίλεη δεθηή ε θιεξνλνκηθή 

δηαδνρή, εθόζνλ ηελ πξνβιέπεη ην θαηαζηαηηθό».  

 

 

 

Καζεγεηήο Κ. Π. Αλαγλσζηόπνπινο 

Πξόεδξνο – Γεληθόο Γηεπζπληήο 
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