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ΠΡΟΣ : Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης 

Κοιν.  : - Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

            - Ένωση Συν. Τραπεζών 

 
 

 

ΘΕΜΑ: Μεταβιβάσεις και µετατροπές επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση στην 

Προκήρυξη Ενίσχυσης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ. 

 Σχετικά: ΚΥΑ υπ’ αριθµ. Πρωτ.  40844/ΕΥΣ6681/21.08.2009 (ΦΕΚ B 1750/24.08.2009)  

όπως ισχύει. 

 

Σχετικά µε την προϋπόθεση της διετίας που πρέπει να υφίσταται µία επιχείρηση ώστε να 

µπορεί να λάβει µέρος στην προκήρυξη, σας ενηµερώνουµε ότι κατά περίπτωση ισχύουν τα 

ακόλουθα:  

1) Σε περίπτωση µεταβίβασης ατοµικής επιχείρησης αυτή θεωρείται αποδεκτή όταν γίνεται Ι) 

λόγω κληρονοµικής διαδοχής ΙΙ) λόγω συνταξιοδότησης ή µεταβίβασης από ένα φυσικό 

πρόσωπο σε συγγενικό πρόσωπο µέχρι δευτέρου βαθµού συγγενείας (εξ’ αίµατος) ή 

στην/στον σύζυγό του. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα εξής: 

α) µεταβίβαση όλης της επιχείρησης β) διατήρηση του ιδίου αντικειµένου γ) καθολική 

ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων.  

2) Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής σε Ο.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) ο 

εταίρος που προέρχεται από την ατοµική να είχε κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την 

διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα πλειοψηφικό ποσοστό β) εάν δεν έχει πλειοψηφικό 

ποσοστό να ήταν κατά την µετατροπή και να συνεχίζει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 

µέχρι και σήµερα να είναι διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος γ) διατήρηση του ιδίου 



αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) δ) καθολική ανάληψη όλων των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων η οποία να φαίνεται στο καταστατικό. 

3) Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής σε Ε.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) ο εταίρος 

που προέρχεται από την ατοµική να είχε κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της 

περιόδου µέχρι και σήµερα πλειοψηφικό ποσοστό β) ο εταίρος που προέρχεται από την 

ατοµική στην Ε.Ε. θα πρέπει να είναι οµόρρυθµος εταίρος γ) εάν δεν έχει πλειοψηφικό 

ποσοστό να ήταν κατά την µετατροπή και να συνεχίζει καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου 

µέχρι και σήµερα να είναι διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος δ) διατήρηση του ιδίου 

αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) ε) καθολική ανάληψη όλων των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων η οποία να φαίνεται στο καταστατικό. 

4) Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής σε Ε.Π.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Ι) Σε 

περίπτωση µετατροπής σε µονοπρόσωπη ΕΠΕ θα πρέπει να έχουµε: α) µεταβίβαση όλης της 

επιχείρησης β) διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) 

γ) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της ατοµικής από την 

µονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. ΙΙ) Σε περίπτωση µετατροπής σε ΕΠΕ (εκτός µονοπρόσωπης) τότε θα 

πρέπει να έχουµε: α) διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς 

αντικειµένου) β) εισφορά σε αυτήν του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, και να υπάρχει 

καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της ατοµικής η οποία να φαίνεται 

στο καταστατικό γ) ο µεριδιούχος που προέρχεται από την ατοµική να είχε κατά την 

µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα, πλειοψηφικό ποσοστό. 

5) Σε περίπτωση µετατροπής ατοµικής σε Α.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Σε 

περίπτωση µετατροπής σε Α.Ε. θα πρέπει στο καταστατικό να εµφανίζονται ότι α) ο µέτοχος 

που προέρχεται από την ατοµική να είχε κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της 

περιόδου µέχρι και σήµερα, πλειοψηφικό ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου β) η Α.Ε. 

προήλθε και λειτουργεί από µετατροπή της ατοµικής βάσει του 2190/20 όπως ισχύει γ) 

εισφέρεται σε αυτήν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και να υπάρχει καθολική 

ανάληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της ατοµικής από την Α.Ε. δ) διατήρηση 

του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου).  

6) Σε περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) ο 

πλειοψηφών εταίρος ή ο διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της Ο.Ε. θα πρέπει να είναι 

οµόρρυθµος εταίρος στην Ε.Ε. β)  διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη 

συναφούς αντικειµένου) γ) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων η 

οποία να φαίνεται στο καταστατικό. 

7) Σε περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. σε Ε.Π.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Ι) Σε 

περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. σε µονοπρόσωπη ΕΠΕ θα πρέπει να έχουµε: α) ο πλειοψηφών 

εταίρος ή ο διαχειριστής και νόµιµος εκπρόσωπος της Ο.Ε. θα πρέπει να είναι ο µεριδιούχος 

της ΕΠΕ β)  διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) γ) 

καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Ο.Ε. από την µονοπρόσωπη 

Ε.Π.Ε. ΙΙ) Σε περίπτωση µετατροπής σε ΕΠΕ (εκτός µονοπρόσωπης) τότε θα πρέπει να 



έχουµε: α) διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) β) 

εισφορά σε αυτήν του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων και να υπάρχει καθολική 

ανάληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Ο.Ε. η οποία να φαίνεται στο 

καταστατικό γ) εταίροι της Ο.Ε. να είχαν κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της 

περιόδου µέχρι και σήµερα, πλειοψηφικό ποσοστό σαν µεριδιούχοι στην ΕΠΕ. 

8) Σε περίπτωση µετατροπής Ο.Ε. σε Α.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Σε περίπτωση 

µετατροπής σε Α.Ε. θα πρέπει στο καταστατικό να εµφανίζονται ότι α) εταίροι της Ο.Ε.  είχαν 

κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα,  πλειοψηφικό 

ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου στην Α.Ε. β) η Α.Ε.  προήλθε και  λειτουργεί από 

µετατροπή της Ο.Ε. βάσει του 2190/20 όπως ισχύει γ) εισφέρεται σε αυτήν το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων και να υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων της Ο.Ε. από την Α.Ε. δ) διατηρείται το ίδιο αντικείµενο (ή και προσθήκη 

συναφούς αντικειµένου). 

9) Σε περίπτωση µετατροπής Ε.Ε. σε Ο.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: α) ο 

οµόρρυθµος εταίρος της Ε.Ε. θα πρέπει να είναι πλειοψηφών εταίρος ή ο διαχειριστής και 

νόµιµος εκπρόσωπος της Ο.Ε.   β)  διατήρηση του ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη 

συναφούς αντικειµένου) γ) καθολική ανάληψη όλων των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 

Ε.Ε. από την Ο.Ε. η οποία να φαίνεται στο καταστατικό. 

10) Σε περίπτωση µετατροπής Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Ι) Σε 

περίπτωση µετατροπής Ε.Ε. σε µονοπρόσωπη ΕΠΕ θα πρέπει να έχουµε: α)  διατήρηση του 

ιδίου αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) β) καθολική ανάληψη όλων των 

απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Ε.Ε. από την Ε.Π.Ε. , γ) Μέλος της µονοπρόσωπης Ε.Π.Ε. 

να είναι  είτε ο πλειοψηφών είτε ο οµόρρυθµος εταίρος της Ε.Ε. ΙΙ) Σε περίπτωση µετατροπής 

Ε.Ε. σε ΕΠΕ (εκτός µονοπρόσωπης) τότε θα πρέπει να έχουµε: α) διατήρηση του ιδίου 

αντικειµένου (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου) β) εισφορά σε αυτήν του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων και να υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων της Ε.Ε. η οποία να φαίνεται στο καταστατικό γ) εταίροι της Ε.Ε.  να είχαν 

κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα, πλειοψηφικό 

ποσοστό σαν µεριδιούχοι στην ΕΠΕ. 

11) Σε περίπτωση µετατροπής Ε.Ε. σε Α.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Σε περίπτωση 

µετατροπής σε Α.Ε. θα πρέπει στο καταστατικό να εµφανίζονται ότι α) εταίροι της Ε.Ε.  είχαν 

κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα,  πλειοψηφικό 

ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου β) η Α.Ε.  προήλθε και  λειτουργεί από µετατροπή της Ε.Ε. 

βάσει του 2190/20 όπως ισχύει γ) εισφέρεται σε αυτήν το σύνολο των περιουσιακών 

στοιχείων και υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των υποχρεώσεων της Ε.Ε. 

από την Α.Ε. δ) διατηρείται το ίδιο αντικείµενο (ή και προσθήκη συναφούς αντικειµένου). 

12) Σε περίπτωση µετατροπής Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. θα πρέπει να συντρέχουν τα εξής: Σε 

περίπτωση µετατροπής ΕΠΕ σε Α.Ε. θα πρέπει στο καταστατικό να εµφανίζονται ότι α) 

µεριδιούχος ή µεριδιούχοι της ΕΠΕ που είχαν το πλειοψηφικό ποσοστό στην ΕΠΕ να είχαν 



κατά την µετατροπή και καθ’ όλη την διάρκεια της περιόδου µέχρι και σήµερα,  πλειοψηφικό 

ποσοστό των δικαιωµάτων ψήφου και στην Α.Ε. β) η Α.Ε. να προήλθε και να λειτουργεί από 

µετατροπή της Ε.Π.Ε. βάσει του 2190/20 όπως ισχύει γ) να εισφέρεται σε αυτήν το σύνολο 

των περιουσιακών στοιχείων και να υπάρχει καθολική ανάληψη των απαιτήσεων και των 

υποχρεώσεων της ΕΠΕ από την Α.Ε. δ) διατηρείται το ίδιο αντικείµενο (ή και προσθήκη 

συναφούς αντικειµένου). 

13) Τέλος η µοναδική περίπτωση που γίνεται αποδεκτή όταν προκύπτει µικρότερη βαθµίδος 

επιχείρηση ήτοι από οµόρρυθµη σε ατοµική επιχείρηση ή από ετερόρρυθµη σε ατοµική, είναι 

όταν αναγκαστικά µετά από θάνατο ή συνταξιοδότηση  εταίρου/ων ο εναποµείνας 

υποχρεωτικά κλείνει την προσωπική εταιρία και συνεχίζει µε ατοµική επιχείρηση.  

 

Συνεπώς σε όλες τις αναφερόµενες περιπτώσεις επιτρέπεται να υποβάλλονται επενδυτικές 

προτάσεις από επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει ΑΦΜ µέχρι και την ηµεροµηνία 22 Μαΐου 

2009. Οι περιπτώσεις της παραγράφου (1) και (13) δεν έχουν χρονικό περιορισµό για την 

απόκτηση του νέου ΑΦΜ.  

 

                                                                               

O Γενικός Γραµµατέας 

 

 

                                                                                    Σ. Ευσταθόπουλος 

 

 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :   

• Υφυπουργού κ. Αθ. Μπούρα 

• Γραφείο Γεν. Γραµµατέα κ. Σ. Ευσταθόπουλου 

• Γραφείο Γεν. ∆/ντή κ. Εµ. Κατσιαδάκη 

• ΕΥΣ 

 

 


