
 

 

 Αθήνα, 10 Σεπτεµβρίου 2012 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘEMΑΤΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟ∆/ΤΟΣ (∆12)  
ΤΜΗΜΑ: Β' 
 
Ταχ.∆/νση: Καρ. Σερβίας 10 
Ταχ.Κώδικας: 101 84 Αθήνα  
Πληροφορίες: Θ. Κακλαµάνης  
Τηλέφωνο: 2103375311  
ΦΑΞ: 2103375001 
 
ΠΟΛ 1180 
 
ΘΕΜΑ: Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη εταιρεία µε τις διατάξεις του άρθρου 283 του ν.4072/2012. 
 
Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα, σας διαβιβάζουµε συνηµµένα την αριθ. 312/2012 
γνωµοδότηση του Ν.Σ.Κ. (Β' Τµήµα), που έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό 
Οικονοµικών, σύµφωνα µε την οποία µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του 
ν.4072/2012, επιτρέπεται η µετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 
283 (γνήσια µετατροπή), µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η νοµική προσωπικότητα της 
Ε.Π.Ε. µε νέα νοµική µορφή στο πρόσωπο της Ο.Ε. ή Ε.Ε., χωρίς να επέρχεται 
διάλυση της Ε.Π.Ε.. 
 
   
 
Ακριβές Αντίγραφο  
Η Προϊσταµένη της Γραµµατείας 
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ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
 
Αριθµός Γνωµοδοτήσεως: 312/2012 
 
ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (Τµήµα Β ) 
 
Συνεδρίαση της 28ης Μαΐου 2012 
 
Σύνθεση  
Προεδρεύων: Αλέξανδρος Καραγιάννης, αρχαιότερος των Νοµικών Συµβούλων του 
Τµήµατος λόγω κωλύµατος του Προέδρου του Τµήµατος Φωκίωνα 
Γεωργακόπουλου, Προέδρου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους. 
 
Μέλη : Θεόδωρος Ψυχογυιός, Παναγιώτης Παναγιωτουνάκος, Γεώργιος 
Κανελλόπουλος, Ανδρέας Ανδρουλιδάκης, ∆ηµήτριος Χανής, Αφροδίτη Κουτούκη 
και ∆ηµήτριος Αναστασόπουλος, Νοµικοί Σύµβουλοι του Κράτους 
 
Εισηγήτρια : ∆έσποινα Γάκη, Πάρεδρος Ν.Σ.Κ. (γνώµη χωρίς ψήφο). 
 
Αριθµός Ερωτήµατος : To υπ' αριθµ. πρωτ. ∆12Β 1038975 ΕΞ 2012/7.3.2012 
έγγραφο του Υπουργείου Οικονοµικών, Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και 
Τελωνειακών Θεµάτων, (Γενική ∆ιεύθυνση Φορολογίας - ∆ιεύθυνση Φορολογίας 
Εισοδήµατος - Τµήµα Β'), 
 
Περίληψη ερωτήµατος : Αν η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί 
σε οµόρρυθµη εταιρεία ή ετερόρρυθµη εταιρεία: 
 
Επί του ανωτέρω ερωτήµατος το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους (Β' Τµήµα) 
γνωµοδότησε ως εξής:  
 
I. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
Από το έγγραφο της ερωτώσης υπηρεσίας και τα στοιχείο που το συνοδεύουν 
προκύπτει ότι η υπηρεσία οδηγήθηκε στην υποβολή του ερωτήµατος µε βάση το 
κατωτέρω πραγµατικό και το γεγονός ότι εκκρεµούν προς αντιµετώπιση και άλλες 
όµοιες περιπτώσεις µετατροπής εταιρειών: 
 
Εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µετατράπηκε σε οµόρρυθµη µε βάση τις διατάξεις 
του ν.3190/1955. Προς τούτο συντάχθηκε σχετική συµβολαιογραφική πράξη, 
περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. 
και Ε.Π.Ε.).  
Στη συνέχεια, λόγω της αρνήσεως της αρµόδιας για τη Φορολογία της εν λόγω 
εταιρείας ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας να προβεί στην αντίστοιχη µεταβολή 
στο Τµήµα Μητρώου, ανακλήθηκε η παραπάνω πράξη µετατροπής µε άλλη αχετική 
συµβολαιογραφική πράξη, περίληψη της οποίας δηµοσιεύθηκε, επίσης, στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), µε αποτέλεσµα να επανέλθει 
η νοµική µορφή της εταιρείας από οµόρρυθµη στην αρχική µορφή της εταιρείας 
περιορισµένης ευθύνης.  



 

 

  
II. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 
1. Πριν από τη θέσπιση και την έναρξη ισχύος του ν.4072/2012 (Α' 86), στη 
νοµοθεσία περί εταιρειών υπήρχε ρητή αναφορά και ρύθµιση για τις εξής 
περιπτώσεις µετατροπής εταιρειών: 
 
α. Μετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης (άρθρα 51 
ν.3190/1955 και 66 ν.2190/1920, όπως ισχύουν µετά την αντικατάοτασή τους από το 
άρθρο 16 του ν.2339/1995, Α' 204). 
 
β. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης) σε εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης (άρθρο 53 ν.3190/1955). 
 
γ. Μετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρεία (άρθρο 67§1 
ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 
αυτού από το άρθρο 41 του π.δ. 409/1986). 
  
δ. Μετατροπή ανώνυµης εταιρείας σε προσωπική εταιρεία (οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη) (άρθρο 66α ν.2190/1920, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 66 του 
ν.3604/2007, (Α' 189). 
 
ε. Μετατροπή προσωπικής εταιρείας (οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης) σε ανώνυµη 
εταιρεία (άρθρο 67§2 ν.2190/1920, όπως ισχύει µετά την αντικατάσταση της 
παραγράφου 2 του άρθρου αυτού από το άρθρο 16 του ν. 2339/1995). 
 
2. Ήδη, όµως, στον, πρόσφατο ν.4072/2012 «Βελτίωση επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος − Νέα εταιρική µορφή − Σήµατα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθµιση 
θεµάτων ναυτιλίας, λιµένων και αλιείας και άλλες διατάξεις» (Α' 86), ο οποίος, κατ' 
άρθρο 330 παρ. 2 αυτού άρχισε να ισχύει από 11-4-2012, ηµεροµηνία δηµοσιεύσεως 
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίστηκαν επί νέας βάσεως τα θέµατα των 
προσωπικών εµπορικών εταιρειών (βλ. άρθρα 249 - 294) και θεσπίστηκε η 
δυνατότητα µετατροπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη εταιρεία, µε ρητές διατάξεις του άρθρου 283, το οποίο ορίζει τα εξής: 
 
«1, Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης µπορεί να µετατραπεί σε οµόρρυθµη ή 
ετερόρρυθµη εταιρεία µε οµόφωνη απόφαση των εταίρων, 
2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δηµοσιότητας, η µετατρεπόµενη εταιρεία 
περιορισµένης ευθύνης συνεχίζεται µε τη µορφή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης 
εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του 
προηγουµένου εδαφίου, η µετατροπή δεν παράγει αποτελέσµατα. Η µετατροπή δεν 
επιφέρει τη διακοπή των εκκρεµών δικών». 
 
ΙΙΙ. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ TON ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ 
 
1. Μετατροπή (υπό νοµική έννοια) σηµαίνει µεταβολή της νοµικής µορφής («νοµικού 
ενδύµατος») της εταιρείας, χωρίς εκκαθάριση και χωρίς την ανάγκη µεταβιβάσεως 
(µε ειδική ή οιονεί καθολική διαδοχή) των εταιρικών αντικειµένων και εταιρικών 
χρεών στην εταιρεία υπό τη νέα της µορφή. Εξακολουθεί, δηλαδή, να παραµένει η 
ταυτότητα του νοµικού προσώπου της παλαιάς εταιρείας, οι δε εκκρεµείς δίκες 



 

 

 συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή. Τα πλεονεκτήµατα της µετατροπής είναι 
προφανή: εξοικονοµείται χρόνος και έξοδα, ιδίως µεταβιβάσεων, (βλ. Ν.Ράκα, 
Εµπορικές Εταιρείες, 1992, σελ. 224 επ.). 
 
2, Υπό το προ της ενάρξεως ισχύος του άρθρου 283 του ν. 4072/2012 καθεστώς, 
είχαν διαµορφωθεί δύο θεωρητικές απόψεις, αναφορικά µε τη δυνατότητα 
κυριολεκτικής (γνήσιας) µετατροπής Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.. 
 
Ειδικότερα: 
 
α. Σύµφωνα µε την, µάλλον επικρατούσα, πρώτη θεωρητική άποψη υποστηριζόταν, 
ότι, αν ο νόµος, δεν θέσπιζε δυνατότητα µετατροπής, δεν ήταν δυνατή η µετατροπή, 
διότι σε ορισµένους εταιρικούς τύπους υπάρχουν ειδικές προστατευτικές διατάξεις 
(ιδίως, υπέρ των εταιρικών δανειστών και της µειοψηφίας), που θα µπορούσαν να 
καταστρατηγηθούν. Για το λόγο αυτό, η κατά κυριολεξία ή γνήσια µετατροπή 
επιτρεπόταν, µόνον, στις περιπτώσεις που ρητά όριζε ο νόµος. Εποµένως, σύµφωνα 
µε την άποψη αυτή, στις περιπτώσεις που ο νόµος δεν προέβλεπε δυνατότητα 
µετατροπής, µόνον, µε λύση και µεταβίβαση (µε ειδική διαδοχή) των περιουσιακών 
αντικειµένων µπορούσε να επιτευχθεί, κατ' αποτέλεσµα, (χωρίς, όµως, τα 
πλεονεκτήµατα της γνήσιας µετατροπής) η µεταβολή του εταιρικού τύπου 
(καταχρηστική µετατροπή) (βλ. Ν. Ρόκα, ο.π. -Λ. Γεωργακόπουλου, Το δίκαιον των 
εταιρειών ΙΙΙ, 1974, σελ. 490 επ. -Πασσιά, Το δίκαιον της ανωνύµου εταιρείας, τόµος 
Β' 1969, σελ.1135 επ. -Λιακόπουλου, Μετατροπή Ο,Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. στις Μελέτες 
προς τιµήν Ν.∆ελούκα, τόµος β' 1989, σελ. 585 επ. - Αλεξανδρίδου, ∆ίκαιον 
εµπορικών εταιρειών, τόµος Α', 1993, σελ. 113 επ. - Παµπούκη, ∆ίκαιον εµπορικών 
εταιρειών, 1979 σελ. 131, επ. - Κυπροίου, Η µετατροπή του νοµικού προσώπου της 
εταιρείας NOB, 8, σελ, 840 επ. - Καραβά, Εγχειρίδιον εµπορικού δικαίου, τόµος Α', 
1959, σελ. 359 - - Λ. Γεωργακόπουλου, Εγχειρίδιον εµπορικού δικαίου, τόµος 1, 
τεύχος 2, 1985, σελ. 279-280 - Μάζη, Τινά περί µετατροπής εταιρειών, ΕΕµπ∆ΚΒ', 
σελ.515-516 - Τσιριντάνη, Στοιχεία εµπορικού δικαίου, Τόµος Β', 1964, σελ. 192 
κ.α.). 
 
β. Αντιθέτως, σύµφωνα µε τη δεύτερη θεωρητική άποψη, η δυνατότητα της κατά 
κυριολεξία ή γνήσιας µετατροπής, εφόσον δεν προσκρούει σε απαγορευτικές 
διατάξεις, διέπεται από την αρχή της αυτονοµίας της βουλήσεως και, εποµένως, είναι 
επιτρεπτή (βλ. Γ. Σηµίτη, Μετατροπή ανωνύµου εταιρείας εις οµόρρυθµον εταιρείαν, 
ΕΕµπ∆ ∆', σελ. 289 επ. - ∆έλλιου, Τύπος και έννοια στο δίκαιο των συµβάσεων, Αρµ. 
1992, σελ. 1212- 1213- Μ, Μουµούρη, Η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης Β' έκδοση, 
1960, σελ, 483 επ. - ∆,Τζουγανάτο εις Ευ, Περρόκη, ∆ίκαιο των Ε.Π.Ε., 1994, σελ. 
1067 επ.  
 
Προς την άποψη αυτή συντάχθηκε η υπ' αριθµ. 1116/1990, απόφαση του Εφετείου 
Θεσσαλονίκης, που δέχθηκε δυνατότητα µετατροπής ΕΠΕ σε ΟΕ µε βάση το άρθρο 
53 του ν. 3190/1955, χωρίς αιτιολογία, παρότι το άρθρο αυτό ρυθµίζει τη µετατροπή 
κατ' αντίστροφη φορά). 
 
γ. Η πρώτη των ως άνω θεωρητικών απόψεων ευρίσκει και νοµολογιακό έρεισµα σε 
πλείστες αποφάσεις του Συµβουλίου της Επικρατείας, το οποίο δέχθηκε ότι, επί 
απουσίας ρητής νοµοθετικής προβλέψεως περί της δυνατότητας µετατροπής 
εταιρείας από µία νοµική µορφή σε άλλη, ως συνέπεια δεν επέρχεται συνέχιση του 



 

 

 νοµικού προσώπου της µετατρεπόµενης εταιρείας αλλά η λύση αυτής και η 
δηµιουργία νέας µε διάφορη νοµική προσωπικότητα (βλ. ΣτΕ 3636/2002, 2940-
2943/2002, 2965/2000, 1070/2000, 2760/1996 κ.λ.π.) 
 
3. Με τη διάταξη του άρθρου 283 του ν. 4072/2012 θεσπίσθηκε και η δυνατότητα 
µετατροπής εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία, 
η οποία, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νόµου (σελίδα 70), 
«....ενδείκνυται, διότι είναι η µοναδική µετατροπή γνωστών εταιρικών µορφών που 
παραµένει αρρύθµιστη. Ως πρωτότυπο χρησίµευσε το άρθρο 66Α του KΝ 2190/1920, 
που προστέθηκε µε το Ν. 3604/2007 και που προβλέπει τη µετατροπή της ανώνυµης 
εταιρείας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία...» 
 
4. Ενόψει όλων των ανωτέρω, σε σχέση µε το διδόµενο πραγµατικό, συνάγονται τα 
ακόλουθα;  
 
α. Κατά το χρονικό διάστηµα µέχρι την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του ν. 
4072/2012, δηλαδή µέχρι την 11-4-2012, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης δεν 
µπορούσε να µετατραπεί σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία, διότι η µετατροπή 
αυτή δεν προβλεπόταν οπό διάταξη νόµου, τυχόν δε γενοµένη δεν είχε ως 
αποτέλεσµα τη συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας της ΕΠΕ στο πρόσωπο της ΟΕ 
ή EE, καθόσον η µετατροπή αυτή, εφόσον τηρήθηκαν οι προβλεπόµενες διαδικασίες 
(δηµοσιότητας κλπ.), συνεπαγόταν τη λύση της µετατρεπόµενης ΕΠΕ και την ίδρυση 
νέας ΟΕ ή EE (καταχρηστική µετατροπή), µε όλες τις εντεύθεν συνέπειες της 
µεταβολής αυτής για αµφότερες τις εταιρείες. Ως εκ τούτου, στις ως άνω περιπτώσεις 
η φορολογική αρχή όφειλε να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες καταχωρίσεως της 
νέας (προσωπικής) εταιρείας στο µητρώο και οτις απαιτούµενες ενέργειες για τη 
διαπίστωση των φορολογικών υποχρεώσεων, τόσο της λυθείσας ΕΠΕ, όσο και της 
νέας εταιρείας, λόγω της προαναφερόµενης µεταβολής. 
 
β. Αντιθέτως από την 11-4-2012, δηλαδή µετά την έναρξη ισχύος του άρθρου 283 του 
ν. 4072/2012, επιτρέπεται η µετατροπή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης σε 
οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία υπό τις προϋποθέσεις των διατάξεων του άρθρου 
283 (γνήσια µετατροπή), µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται π νοµική προσωπικότητα της 
ΕΠΕ µε νέα νοµική µορφή στο πρόσωπο της ΟΕ ή EE, χωρίς να επέρχεται διάλυση 
της ΕΠΕ. 
 
IV. Κστ' ακολουθιαν των προεκτεθέντων, στο τεθέν ερώτηµα αρµόζει, οµοφώνως, η 
ανωτέρω αναλυτικώς διδοµένη στην παράγραφο ΙΙΙ.4 της παρούσης απάντηση. 
 


