
 ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 στο σχέδιο νόμου "Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων,  

διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών  

διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις" 

 

Προς τη Βουλή των Ελλήνων 

 

 Με τις διατάξεις αυτού του σχεδίου νόμου ενσωματώνεται στο δίκαιο  

της χώρας μας το περιεχόμενο των 90/434/ 23.7.1990 και 90/435/23.7.1990  

Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (L.225/20.8.1990 Επίσημη Εφημερίδα  

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων), σχετικά: 

α) με το κοινό φορολογικό καθεστώς,  

που πρέπει να ισχύει για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές 

ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών, που αφορούν εταιρίες διαφορετικών 

Κρατών - Μελών και 

β) με το κοινό φορολογικό καθεστώς που πρέπει να ισχύει για τις  

μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών Κρατών - Μελών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2246/1994  

περί οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα τηλεπικοινωνιών, του 

ν.2238/1994 κ.τλ. 

 

 Ειδικότερα, προβλέπονται κατ' άρθρο τα ακόλουθα: 

 Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

 Με το άρθρο αυτό ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της πρώτης από τις πιο  

πάνω ενσωματούμενες Οδηγίες (παρ. 1) και η νομική μορφή των ημεδαπών  

και αλλοδαπών εταιριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπίπτουν στις 

διατάξεις του παρόντος νόμου (παρ.2). 

 Επίσης, προβλέπεται ότι τα μεταβιβαζόμενα, μέσω της συγχώνευσης,  

διάσπασης κ.λπ., επιχειρήσεων, στη χώρα μας στοιχεία ενεργητικού και  

παθητικού πρέπει να αποτελέσουν υποχρεωτικά μόνιμη εγκατάσταση στην  

Ελλάδα της εταιρίας στην οποία εισφέρονται αυτά (παρ. 3). 

 

 Άρθρο 2 

Ορισμοί 

 Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι έννοιες της συγχώνευσης, της διάσπασης,  

της εισφοράς ενεργητικού και της ανταλλαγής τίτλων. Επίσης, ορίζονται  

και οι συναφείς με τις πιο πάνω πράξεις έννοιες της εισφέρουσας, της  

λήπτριας, της αποκτώμενης και της αποκτώσας εταιρίας, καθώς και η  

έννοια του κλάδου της δραστηριότητας μιας εταιρίας. 

 

 Άρθρο 3 

Φορολογικό καθεστώς των εισφερουσών εταιριών 

 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται η μη υπαγωγή σε φόρο  

εισοδήματος της υπεραξίας, η οποία προκύπτει κατά τη συγχώνευση, 

διάσπαση  

εταιριών, η εισφορά ενεργητικού που τελούνται στη χώρα μας, ανεξάρτητα  

αν η εισφέρουσα εταιρία είναι ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή αλλοδαπή 

εταιρία, της οποίας η έδρα ευρίσκεται σε άλλο Κράτος-Μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η πιο πάνω υπεραξία περιέρχεται στη λήπτρια εταιρία και φορολογείται  

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4. 

Επιπλέον, προβλέπεται η μη φορολόγηση κατά το χρόνο της συγχώνευσης  

κ.λπ. των αφορολόγητων αποθεματικών που ενδεχόμενα έχει σχηματίσει,  



σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, η εισφέρουσα εταιρία με την 

προϋπόθεση ότι αυτά μεταφέρονται αυτούσια και εμφανίζονται σε ειδικούς 

λογαριασμούς στα βιβλία της λήπτριας εταιρίας. 

 

 Άρθρο 4 

Φορολογικό καθεστώς ληπτριών εταιριών 

 1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι, η υπεραξία  

που προκύπτει στην Ελλάδα σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο περιέρχεται  

στη μόνιμη εγκατάσταση της αλλοδαπής λήπτριας εταιρίας στην Ελλάδα  

και περαιτέρω ορίζεται ο χρόνος φορολογίας της με βάση τις ισχύουσες  

διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος (παύση ύπαρξης της μόνιμης 

εγκατάστασης στην Ελλάδα, ανάληψη, εξαγωγή κ.λπ. της υπεραξίας). 

2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται  

η φορολόγηση στο όνομα της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα  

της υπεραξίας, η οποία απηλλάγη της φορολογίας και η οποία αντιστοιχεί  

σε περιουσιακό στοιχείο το οποίο πωλήθηκε ή μεταφέρθηκε στην αλλοδαπή  

μετά την εισφορά. 

3. Με την παράγραφο 3 προβλέπεται ότι η μόνιμη εγκατάσταση  

στην οποία μεταβιβάζονται τα περιουσιακά στοιχεία υποχρεούται να 

υπολογίζει  

αποσβέσεις χωρίς να λαμβάνει υπόψη την υπεραξία που προέκυψε κατά  

τη συγχώνευση κ.λπ., διαφορετικά η υπεραξία αυτή φορολογείται. 

4. Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού καθορίζεται η τύχη των 

δικαιωμάτων  

και υποχρεώσεων της λήπτριας εταιρίας όταν καθίσταται καθολική διάδοχος  

της εισφέρουσας εταιρίας. 

5. Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι όλα όσα αναφέρθηκαν  

πιο πάνω έχουν ανάλογη εφαρμογή όταν η λήπτρια εταιρία είναι ημεδαπή  

ανώνυμη εταιρία (και όχι μόνο μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρίας). 

6. Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού προβλέπεται η μη φορολόγηση,  

υπό προϋποθέσεις, της υπεραξίας η οποία προκύπτει υπέρ της λήπτριας  

εταιρίας (ημεδαπής Α.Ε. ή αλλοδαπής) κατά τη συγχώνευση κ.λπ. και  

η οποία προέρχεται λόγω της ακύρωσης της συμμετοχής της στο κεφάλαιο  

της εισφέρουσας εταιρίας. 

7. Με την παράγραφο 7 του άρθρου αυτού προβλέπονται οι περιπτώσεις  

στις οποίες φορολογείται η υπεραξία της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 5 

Εφαρμογή του ν. δ/τος 1297/1972 

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται η απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης των  

μεταβιβαζόμενων ακινήτων, καθώς και απαλλαγή της καταρτιζόμενης 

σύμβασης  

της συγχώνευσης κ.λπ. από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά κ.λπ., κατ' 

αναλογία  

των όσων ισχύουν για τις μετατροπές και συγχωνεύσεις των ημεδαπών  

επιχειρήσεων που εκτελούνται με τις διατάξεις του ν. δ/τος 1297/ 1972,  

καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες αίρονται οι ως άνω απαλλαγές. 

 

Άρθρο 6 

Φορολογικό καθεστώς για τους εταίρους  

στις πράξεις της συγχώνευσης, διάσπασης  

και ανταλλαγής τίτλων 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι ουδέτεροι φορολογικοί κανόνες οι οποίοι  

θα διέπουν τους εταίρους, όταν οι εταιρίες στις οποίες αυτοί μετέχουν  

θα πραγματοποιούν πράξεις συγχώνευσης, διάσπασης και ανταλλαγής τίτλων.  

Ειδικότερα, ορίζεται η αναστολή της φορολόγησης των εταίρων για την  

υπεραξία που θα προκύπτει υπέρ αυτών λόγω λήψης από μέρους των τίτλων  



άλλης εταιρίας συνεπεία των πιο πάνω πράξεων, μέχρις ότου οι εταίροι  

μεταβιβάσουν τους τίτλους αυτούς. 

 

 Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι συνέπειες οι οποίες θα επέλθουν, αν  

από το διοικητικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι πραγματοποιηθείσες πράξεις  

της συγχώνευσης, διάσπασης, εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων  

είχαν ως στόχο, κυρίως, τη φοροαπάτη ή τη φοροδιαφυγή. Ειδικότερα,  

ορίζεται ότι σε αυτή την περίπτωση αίρονται οι προαναφερόμενες 

παρασχεθείσες απαλλαγές. 

 

 Άρθρο 8 

Πεδίο εφαρμογής 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της δεύτερης οδηγίας  

σχετικά με τις μητρικές θυγατρικές. 

 

Άρθρο 9 

Ορισμοί 

 Με το άρθρο αυτό ορίζεται η νομική μορφή των εμπλεκόμενων εταιρειών,  

η έννοια της μητρικής εταιρείας, της θυγατρικής κ.λπ. 

 

 Άρθρο 10 

Φορολογικές ρυθμίσεις 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται το φορολογικό καθεστώς των κερδών που 

λαμβάνουν  

οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες από τις θυγατρικές τους, που βρίσκονται  

σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κέρδη αυτά αποτελούν  

ακαθάριστα έσοδα της ελληνικής εταιρίας και κατά την υποβολή της 

δήλωσης  

φορολογίας εισοδήματος δικαιούται να εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο  

εισοδήματος το ποσό του φόρου εισοδήματος της θυγατρικής εταιρίας  

στην αλλοδαπή, που αναλογεί στα διανεμηθέντα προς την ημεδαπή ανώνυμη  

εταιρία κέρδη, καθώς και το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα παρακρατήθηκε  

από τη θυγατρική στα ίδια κέρδη. 

Επίσης, προβλέπεται ότι οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες που είναι 

θυγατρικές  

εταιριών άλλων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούνται να  

μην προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος για τα κέρδη που τους  

διανέμουν. Η ρύθμιση αυτή είναι άνευ πρακτικού αποτελέσματος, αφού  

με βάση την εσωτερική νομοθεσία οι ανώνυμες εταιρίες φορολογούνται  

για τα συνολικά τους κέρδη και αυτά που διανέμουν είναι ελεύθερα φόρου  

εισοδήματος. 

 

Άρθρο 11 

Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Με το άρθρο αυτό ορίζονται οι προϋποθέσεις εφαρμογής των προηγούμενων  

άρθρων 8 έως και 10. 

 

 Άρθρο 12 

Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 

Οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης. Η 

διαχείριση  

ενός όλο και μεγαλύτερου συνόλου πληροφοριών και η μετατροπή τους  

σε γνώση για στήριξη αποφάσεων αποτελεί στρατηγικής σημασίας κριτήριο  

για την άσκηση οικονομικών αλλά και κάθε άλλου είδους δραστηριοτήτων. 

 Η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφόρηση για το πλατύ  



κοινό πρέπει να είναι η επιδίωξή μας. Γι' αυτό χρειάζονται περισσότεροι  

δρόμοι και μεγαλύτερες χωρητικότητες για να διακινούνται οι πληροφορίες  

με το μικρότερο δυνατό κόστος σε όλους τους πολίτες. Να μην υπάρχει  

κίνδυνος απομόνωσης κοινωνικών ομάδων. 

Η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών προϋποθέτει και απαιτεί  

μεγάλες επενδύσεις, την εμπλοκή ευρύτερων παραγωγικών δυνάμεων και  

βέβαια συγκεκριμένο και σαφές νομικό-ρυθμιστικό πλαίσιο, προκειμένου  

να εξασφαλισθεί αφ' ενός ο ανταγωνισμός και αφ' ετέρου η προστασία  

των χρηστών. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ήδη από το 1990, με τις Οδηγίες  

90/388 και 96/19, διαμόρφωσε το πλαίσιο για την απελευθέρωση της αγοράς  

των τηλεπικοινωνιών, η οποία ολοκληρώνεται για όλες τις υπηρεσίες,  

συνεπώς και για τη φωνητική, την 1η Ιανουαρίου 1998. 

Η Επιτροπή, με την C (97) 1712/18.6.1997 απόφασή  

μας, αναγνώρισε μεταβατική περίοδο για τη χώρα μας, η οποία αφορά  

τη φωνητική τηλεφωνία, έως την 31η Δεκεμβρίου 2000, αναγκαία για τον  

εκσυγχρονισμό του δικτύου του Ο.Τ.Ε. 

Στην ίδια απόφαση τέθηκε, επίσης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  

πρωτοβουλιών προκειμένου να διασφαλισθεί η ταχεία προσαρμογή του Ο.Τ.Ε.  

στις νέες συνθήκες. Μεταξύ των άλλων και η απελευθέρωση της 

εγκατάστασης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης εναλλακτικών δικτύων από 

την 1.10.1997. 

Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου προτείνονται σε  

εφαρμογή της προαναφερθείσας απόφασης. Με αυτές τροποποιούνται 

διατάξεις του ν. 2246/1994. 

 

Άρθρο 13 

Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο  

Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Η προτεινόμενη διάταξη του άρθρου 13 βασίζεται στην  

Κοινοτική Οδηγία 92/50/ΕΚ, η οποία αποτελεί το μοναδικό νομοθέτημα  

που προβλέπει διαγωνισμό για την εκπόνηση μελετών. Άλλωστε και η  

φύση των μελετών στους τομείς των μεταφορών και επικοινωνιών είναι  

τέτοια που εντάσσονται απόλυτα στο πεδίο εφαρμογής της παραπάνω 

Οδηγίας. 

 Στη συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση τίθεται ως όριο για τη διενέργεια  

του διαγωνισμού το ποσό των 200.000 ECU, μετατρεπόμενο σε δραχμές,  

το οποίο αναφέρεται στην Οδηγία. Εάν το ύψος της εκπονούμενης μελέτης  

είναι 200.000 ECU και άνω, τότε διενεργείται διαγωνισμός, σύμφωνα  

με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 92/50/ΕΚ. Για μελέτες  

ύψους κάτω των 200.000 EKU, όπου η Οδηγία προβλέπει απευθείας ανάθεση,  

ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπει ο ν.716/1977, όταν πρόκειται  

να ανατεθούν μελέτες σε γραφεία μελετών. 

 Παράλληλα στη ρύθμιση αυτή διατηρεί ο Υπουργός Μεταφορών και 

Επικοινωνιών τη δυνατότητα απευθείας ανάθεσης σε ανώτατα και ανώτερα 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα που εποπτεύονται από το 

κράτος, σε επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διενέργεια ερευνών, την 

εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, με στόχο τη διερεύνηση και 

αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών, όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα. Όμως τίθεται πάλι ως όριο το 

ύψος των 200.000 ECU, μετατρεπόμενο σε δραχμές. 

Με την προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση διαμορφώνεται στο Υπουργείο  

Μεταφορών και Επικοινωνιών το κατάλληλο πλαίσιο για την εκπόνηση των  

απαιτούμενων, εν προκειμένω, μελετών και παρέχεται η δυνατότητα πλήρους  

διαχείρισης και συντονισμού, όταν εμπλέκονται και άλλοι φορείς (π.χ.  

Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Εμπορικής Ναυτιλίας κ.λπ.). 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύσταση Τεχνικού Συμβουλίου στο Υπουργείο  



Μεταφορών και Επικοινωνιών, που θα γνωμοδοτεί, κατά περίπτωση, για  

την έκδοση των σχετικών αποφάσεων, καθώς και με τον καθορισμό των  

οργάνων διοίκησης, εποπτείας, ελέγχου και παραλαβής των εκπονούμενων  

μελετών και εκδίκασης των υποβαλλόμενων ενστάσεων. 

 

Άρθρο 14 

Ρύθμιση θεμάτων ανωνύμων και 

χρηματιστηριακών εταιριών 

1. Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν.2396/1996  

αίρεται ο περιορισμός ως προς τη δυνατότητα των ανωνύμων 

χρηματιστηριακών εταιριών να επενδύουν διαθέσιμά τους σε μη εισηγμένες 

σε οργανωμένη αγορά αξίες. Είναι δεδομένο ότι η συμμετοχή ανωνύμων 

χρηματιστηριακών  

εταιριών σε μη εισηγμένες αξίες χωρίς περιορισμό ενδέχεται να επηρεάσει  

τη φερεγγυότητά τους, λόγω της χαμηλότερης εμπορευσιμότητας παρόμοιων  

αξιών, καθώς και, σε ορισμένες περιπτώσεις, του αυξημένου επενδυτικού  

κινδύνου που εμπεριέχουν. Η πλήρης απαγόρευση, όμως, συνιστά υπέρμετρο  

περιορισμό που θα εμπόδιζε, μεταξύ άλλων, τη συμμετοχή ανωνύμων 

χρηματιστηριακών  

εταιριών στο μετοχικό κεφάλαιο του Χ.Α.Α. Για το λόγο αυτόν παρέχεται  

με την εισαγόμενη τροποποίηση η διακριτική ευχέρεια στην Επιτροπή  

Κεφαλαιαγοράς κατά περίπτωση (μετά από αίτηση ενδιαφερόμενης εταιρίας  

ή αυτοβούλως, ως προς ειδική επένδυση ή γενικά ως προς κατηγορία 

επενδύσεων) να επιτρέπει παρόμοιες επενδύσεις κατά την κρίση της. 

2. Με την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου παρέχεται η δυνατότητα στην  

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να εγκρίνει εκ των υστέρων παρόμοιες με την  

προηγούμενη παράγραφο τοποθετήσεις που έχουν γίνει μέχρι την έναρξη  

ισχύος του παρόντος νόμου. 

3. Η διάταξη της παραγράφου 3 αυτού του άρθρου αποβλέπει στην εξαίρεση  

των συμμετοχών που αποκτώνται κατά τη διάθεση μετοχών του Χ.Α.Α. από  

το Δημόσιο σε άλλους φορείς από τα γενικά ισχύοντα για την αποτίμηση  

συμμετοχών σε μη εισηγμένες εταιρίες. Η ισχύουσα παράγραφος 6 του  

άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920 προβλέπει ότι οι συμμετοχές ανωνύμων  

εταιριών σε άλλες επιχειρήσεις αποτιμώνται στη χαμηλότερη τιμή μεταξύ  

της τιμής κτήσης τους και της τρέχουσας τιμής τους. Η τυχόν διαφορά  

μεταξύ των δύο τιμών (εφόσον η τιμή κτήσης είναι μεγαλύτερη της 

τρέχουσας τιμής) χρεώνεται σε ειδικό λογαριασμό προβλέψεων με 

συνεπαγόμενη επίπτωση στα αποτελέσματα της συμμετέχουσας εταιρίας. Όσο 

μεγαλύτερη είναι αυτή η διαφορά τόσο μεγαλύτερη είναι και η επίπτωση 

(δυσμενής) στα αποτελέσματα και αποτελεί κατά συνέπεια το αντικίνητρο 

στην υλοποίηση  

της επένδυσης. Όπως ειδικότερα ορίζεται στο στοιχείο (βγ) του εδαφίου  

(β) της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920, η συμμετοχή  

που αφορά σε κινητές αξίες μη εισηγμένες σε διαπραγμάτευση στο 

χρηματιστήριο  

αποτιμάται στην εσωτερική λογιστική αξία των κινητών αξιών (εφόσον  

κατά το στοιχείο αυτό, ως τρέχουσα τιμή των μη εισηγμένων κινητών  

αξιών ορίζεται η εσωτερική λογιστική αξία των αξιών αυτών). Επειδή  

η παραπάνω αντιμετώπιση καθιστά ιδιαίτερα ασύμφορη τη συμμετοχή φορέων  

στη διεύρυνση της μετοχικής βάσης του Χ.Α.Α. (εφόσον η ιδιαίτερα μεγάλη  

διαφορά της λογιστικής και της πραγματικής τιμής της μετοχής του Χ.Α.Α.  

θα είχε άμεση επίπτωση στα αποτελέσματα των συμμετεχόντων φορέων),  

εισάγεται η προτεινόμενη διάταξη για την αντιμετώπιση των ειδικών  

και περιορισμένων από κάθε περίπτωση αναγκών που παρουσιάζει η 

διεύρυνση  

της μετοχικής βάσης του Χ.Α.Α. Για το λόγο αυτόν η προτεινόμενη διάταξη  

δεν εισάγεται ως τροποποίηση του κ.ν. 2190/1920. 



 

 Άρθρο 15 

Υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους 

Όπως προκύπτει από την εισηγητική έκθεση της διάταξης  

του άρθρου 118 του ν. 2533/1997, σκοπός αυτής υπήρξε η θέσπιση ενός  

χρονικού ορίου (21.10.1997), εν όψει του νέου αναπτυξιακού νόμου,  

για την υποβολή προς εξέταση αιτήσεων υπαγωγής επενδύσεων στις 

διατάξεις  

των ισχυόντων αναπτυξιακών νόμων και όχι για την εξέταση των αιτήσεων  

που είχαν υποβληθεί μέχρι τότε και πιο συγκεκριμένα αυτών που είχαν  

υποβληθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του π. δ/τος 456/1995 από 1ης Μαiου  

έως 15 Ιουνίου 1997 και εξετάζονται μέχρι 30 Νοεμβρίου 1997, καθώς  

και αυτών που υποβλήθηκαν μέχρι τότε (21.10.1997) σύμφωνα με τον ν.  

2372/1996 και εξετάζονται χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Για το  

λόγο αυτόν κρίθηκε σκόπιμη η αντικατάσταση της παραπάνω διάταξης με  

την προτεινόμενη, ώστε να καταστεί σαφές ότι το εν λόγω χρονικό όριο  

(21.10.1997) δεν αφορά τις αιτήσεις που είχαν ήδη υποβληθεί, κατά  

τα προαναφερόμενα, πριν από την παραπάνω ημερομηνία. 

 

 Άρθρο 16 

Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 

Με τις διατάξεις αυτού του άρθρου μετατίθεται το χρονικό διάστημα  

μέσα στο οποίο διενεργούνται οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων  

του Ο.Ε.Ε. 

 

Ειδικότερα: 

Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι οι εκλογές (για την ανάδειξη των μελών  

της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Ο.Ε.Ε.) διενεργούνται κάθε τρία  

(3) χρόνια μέσα στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου. 

Στην παράγραφο 2 ορίζεται επίσης ότι οι εκλογές (για την ανάδειξη  

των Τοπικών Διοικήσεων των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε.) 

διενεργούνται  

στο ίδιο χρονικό διάστημα και ταυτόχρονα με τις εκλογές για την 

ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α.). 

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται παράταση της θητείας των σημερινών οργάνων  

του Ο.Ε.Ε. μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων  

που θα προέλθει από τις εκλογές που θα γίνουν από 15.10 έως 15.12.1998. 

 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ο χρόνος έναρξης εφαρμογής των διατάξεων  

του παρόντος σχεδίου νόμου. 

 

Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 1998 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ    

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ     ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Αναστάσιος Μαντέλης    Γιάννος Παπαντωνίου  

 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

στο σχέδιο νόμου "Φορολογικό Καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων,  

εισφοράς ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών  

Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις" 

 

Άρθρα 1 έως και 11 νομοσχεδίου 



Νέες διατάξεις 

Άρθρο 12 νομοσχεδίου 

Παράγραφος 1 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 εδάφιο Β' του ν.2246/1994 

"Β. Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί φορείς, στους  

οποίους το κράτος χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την  

εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

δημόσιας ανταπόκρισης και ενδεχομένως, την παροχή τηλεπικοινωνιακών  

υπηρεσιών δημόσιας χρήσης". 

 

Παράγραφος 2 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 εδάφιο ΣΤ' του ν.2246/1994 

"ΣΤ. Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις: οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών,  

οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και οι φορείς 

εγκατάστασης και συντήρησης του τηλεπικοινωνιακού τερματικού 

εξοπλισμού". 

 

Παράγραφος 3 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 εδάφιο Ζ' του ν.2246/1994 

"Ζ. Τηλεπικοινωνιακό δίκτυο: όλα τα μέσα παροχής τηλεπικοινωνιακών  

υπηρεσιών μεταξύ ενός αριθμού θέσεων, όπου εξοπλισμός παρέχει πρόσβαση  

σε αυτές τις υπηρεσίες". 

 

Παράγραφος 4 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 εδάφιο Η του ν.2246/1994 

"Η. Δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο: η τηλεπικοινωνιακή υποδομή 

δημόσιας  

ανταπόκρισης, η οποία επιτρέπει τη μεταβίβαση σημάτων μεταξύ οριζόμενων  

σημείων τερματισμού του δικτύου μέσω καλωδίων, δέσμης μικροκυμάτων,  

οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων". 

 

Παράγραφος 5 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 2 εδάφιο ΙΓ' του ν.2246/1994 

"ΙΓ. Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: οι τηλεπικοινωνιακές 

υπηρεσίες,  

η παροχή των οποίων ανατίθεται ειδικά ή αποκλειστικά, από το κράτος  

ή αρμόδια κρατική αρχή, σε έναν ή περισσότερους οργανισμούς 

τηλεπικοινωνιών". 

 

Παράγραφοι 6 και 7 νομοσχεδίου 

Νέες διατάξεις 

 

Παράγραφος 8 νομοσχεδίου 

Άρθρο πρώτο παράγραφος 4 εδάφιο Β' στοιχείο α' ν.2246/1994 

"α) η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας". 

 

Παράγραφοι 9 και 10 νομοσχεδίου 

Νέες διατάξεις 

Παράγραφος 11 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 1 εδάφιο Ε' ν.2246/1994 

"Ε. Κατ' εξαίρεση, ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να  

επιτρέψει σε άλλο φορέα κάτοχο αδείας, εκτός του Οργανισμού 

Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ ΑΕ), εγκατάσταση, λειτουργία και 

εκμετάλλευση ραδιοηλεκτρικού  

δικτύου για την παροχή στο κοινό τηλεπικοινωνιακής υπηρεσίας, εφόσον  

η υπηρεσία αυτή ανταποκρίνεται σε ανάγκη γενικού ενδιαφέροντος, η  



οποία δεν μπορεί να ικανοποιηθεί από τον ΟΤΕ ύστερα από έγγραφη δήλωσή  

του και εφόσον είναι συμβατή με την ορθή εκπλήρωση της αποστολής του  

ΟΤΕ και τους οικονομικούς περιορισμούς που απορρέουν. 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής υπόκειται σε άδεια από τον Υπουργό 

Μεταφορών  

και Επικοινωνιών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παραγράφου  

4 του παρόντος άρθρου". 

 

Παράγραφος 12 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 1 εδάφιο ΣΤ' ν.2246/1994 

"ΣΤ. Για την ανάπτυξη του δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και  

τη διεύρυνση της αποτελεσματικότητάς του σε συνάρτηση και με την 

ανάπτυξη  

των διευρωπαϊκών δικτύων, ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών δύναται να  

μισθώνει κυκλώματα και χωρητικότητα από τους φορείς εγκατάστασης,  

λειτουργίας και εκμετάλλευσης των ως άνω ραδιοηλεκτρικών δικτύων,  

υπό τους όρους και προϋποθέσεις της χορηγηθείσας σε αυτούς άδειας". 

 

Παράγραφος 13 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 7 εδάφιο Α' ν.2246/1994 

"Α. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού  

δικτύου της χώρας και η παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας ανατίθενται  

κατ' αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (ΟΤΕ)  

Α.Ε.". 

 

 Παράγραφος 14 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 7 εδάφιο Γ' ν.2246/1994 

"Γ. Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση ανεξάρτητων μεμονωμένων  

τοπικών ραδιοδικτύων σταθερών ζεύξεων (σημείο - σημείο), που καλύπτουν  

ανάγκες ιδιωτικών φορέων, έστω και αν αυτά δεν συνδέονται με το δημόσιο  

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, ανατίθενται κατ' αποκλειστικότητα στον ΟΤΕ  

Α.Ε. Στις ραδιοζεύξεις αυτές δεν περιλαμβάνονται ανεξάρτητες προσωρινές  

τοπικές ραδιοζεύξεις που εξυπηρετούν ανάγκες ραδιοφωνίας και 

τηλεόρασης". 

 

Παράγραφος 15 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 9 εδάφιο Α' ν.2246/1994 

"Α. Τα τιμολόγια των οργανισμών τηλεπικοινωνιών και των φορέων παροχής  

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών πρέπει: 

α. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος. 

β. Να πληρούν τους κανόνες του υγειούς ανταγωνισμού. 

γ. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. 

δ. Να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και να δημοσιεύονται. 

ε. Να βασίζονται στα αντικειμενικά κριτήρια. 

στ. Να βασίζονται στα επί μέρους χαρακτηριστικά της παρεχόμενης 

υπηρεσίας. 

ζ. Να βασίζονται στην ισότιμη συμμετοχή στο γενικό κόστος των 

χρησιμοποιούμενων  

δυνατοτήτων, καθώς και στην ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων  

που έχουν πραγματοποιηθεί. 

η. Να βασίζονται στη σταδιακή εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων  

μεταξύ υπηρεσιών". 

 

Παράγραφος 16 νομοσχεδίου 

Άρθρο τρίτο παράγραφος 4 εδάφιο θ' ν.2246/1994 

"Θ. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες  



ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ. για την εγκατάσταση, λειτουργία  

και εκμετάλλευση μεμονωμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων που εξυπηρετούν  

βασικές δημόσιες κοινωνικού χαρακτήρα ανάγκες υπό τον όρο ότι τα δίκτυα  

αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται με το δημόσιο  

τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, όπως των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων 

Ασφαλείας,  

του Λιμενικού Σώματος, της Υπηρεσίας Πολιτικής Υπηρεσίας, της Εθνικής  

Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Δίωξης Λαθρεμπορίου του 

Υπουργείου  

Οικονομικών, ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, του Οργανισμού 

Σιδηροδρόμων  

της Ελλάδος, της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, της Ελληνικής 

Ραδιοφωνίας  

και Τηλεόρασης, της ΔΕΠΑ και του Υπουργείου Δημοσίων, Έργων για τα  

δίκτυα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων". 

 

Άρθρο 13 νομοσχεδίου 

Άρθρο 8 παράγραφος 4 ν.2366/1995 

"4. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθενται,  

κατόπιν διαγωνισμού, σε γραφεία μελετών και απευθείας σε ανώτατα και  

ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα που εποπτεύονται  

από το κράτος, επιτροπές και ομάδες εργασίας η διενέργεια ερευνών,  

η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών για τη 

διερεύνηση  

και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών  

και Επικοινωνιών. Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές  

επιτροπές από κρατικούς λειτουργούς, δικηγόρους και ειδικούς 

επιστήμονες, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων νόμων, 

προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων για τον παραπάνω 

σκοπό. 

 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

καθορίζεται για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις το ύψος της αμοιβής  

ή της αποζημίωσης και κατά παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις". 

 

Άρθρο 14 νομοσχεδίου 

Παράγραφος 1 νομοσχεδίου 

Άρθρο 23 παράγραφος 1 ν.2396/1996 

"1. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία  

παροχής επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή 

χρηματιστηριακών  

συναλλαγών. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί επίσης να παρέχει  

επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά πράγματα,  

να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της, να διαχειρίζεται  

χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά  

πράγματα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταθέτει τα χρηματικά  

ποσά των πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματί τους,  

καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία  

κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 2, του παρόντος νόμου.  

Η χρηματιστηριακή εταιρία πρέπει να φυλάττει τους τίτλους των πελατών  

της χωριστά από τους τίτλους κυριότητάς της. Υποχρεούται επίσης να  

ενημερώνει τουλάχιστον ανά μήνα τους πελάτες της, των οποίων 

διαχειρίζεται  

το χαρτοφυλάκιο, ως προς τις αγοραπωλησίες τίτλων, εφόσον έχουν γίνει  

πράξεις διαχειρίσεως, καθώς και το χρηματιστήριο, ανεξάρτητα από το  

αν έχουν γίνει πράξεις διαχειρίσεως, ως προς το σύνολο των υποχρεώσεών  



της έναντι πελατών της ως προς τα περιουσιακά στοιχεία τους που 

φυλάσσει  

ή διαχειρίζεται. Κινητές αξίες που κατέχονται για ίδιο λογαριασμό  

από τις χρηματιστηριακές εταιρίες πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες  

σε οργανωμένες αγορές. Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ύστερα  

από γνώμη του Διοικητική Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών  

Α.Ε., μπορούν να ορίζονται: α) οι κανόνες διοικητικής και λογιστικής  

οργάνωσης και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφαλείας που πρέπει να τηρεί  

η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία που φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους  

πελατών της ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών της, έτσι ώστε να  

προστατεύονται τα δικαιώματα των πελατών της και να αποτρέπεται η  

χρησιμοποίηση από την εταιρία χρηματιστηριακών πραγμάτων ή κεφαλαίων  

των πελατών της για δικό της λογαριασμό, β) τα στοιχεία που πρέπει  

να αποστέλλει σε κάθε πελάτη της η χρηματιστηριακή εταιρία που φυλάσσει  

ως θεματοφύλακας τίτλους του ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό του προς  

ενημέρωσή του, γ) τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδει η ανώνυμη 

χρηματιστηριακή  

εταιρία προς το χρηματιστήριο ή τα ελέγχοντα όργανα σε σχέση με τα  

χρηματιστηριακά πράγματα και κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία που  

φυλάσσει ως θεματοφύλακας για λογαριασμό πελατών της και που 

διαχειρίζεται  

ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου, καθώς και η διαδικασία και ο ακριβής  

τρόπος παράδοσής τους, δ) κάθε άλλο ειδικό θέμα ή αναγκαία λεπτομέρεια  

που σχετίζεται με την άσκηση της δραστηριότητας του θεματοφύλακα τίτλων  

και διαχειριστή χαρτοφυλακίου πελατών της. 

Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ  

207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του  

ν.2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α') καταργείται". 

 

Παράγραφοι 2 και 3 νομοσχεδίου 

Νέες διατάξεις 

Άρθρο 15 νομοσχεδίου 

Άρθρο 118 ν.2533/1997 

Άρθρο 118 

Μετά την 21 η Οκτωβρίου 1997 δεν εξετάζονται αιτήσεις  

επιχειρήσεων για υπαγωγή επενδύσεών τους στις διατάξεις του 

κωδικοποιημένου,  

με το π.δ.456/1995, νόμου 1892/1990, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  

6α του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, καθώς και στην παράγραφο 2 γα' του  

άρθρου 1 του ν.2372/1996. 

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση υποβολής προτάσεων  

επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των προβλεπομένων στα άρθρα 23Α και  

23Β του κωδικοποιημένου, με το π.δ.456/1995, νόμου 1892/1990." 

 

Άρθρο 16 νομοσχεδίου 

Παράγραφος 1 νομοσχεδίου 

Άρθρο 1 παράγραφος 2 π.δ. 351/1983 

"2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια,  

μέσα στο διάστημα από 20 Απριλίου μέχρι 20 Μαΐου και ημέρα Κυριακή". 

 

Παράγραφος 2 νομοσχεδίου 

Άρθρο 6 παράγραφος 2 π.δ.225/1986 

"2.Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια  

μέσα στο διάστημα από 20 Απριλίου μέχρι 20 Μαΐου και ημέρα Κυριακή  

ταυτόχρονα με τις εκλογές για την ανάδειξη της ΣτΑ". 

 

Παράγραφος 3 νομοσχεδίου 



Νέα διάταξη 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς  

ενεργητικού και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών  

- Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

Συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ. εταιριών 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Άρθρο 1 

Σκοπός και πεδίο εφαρμογής 

1. Οι διατάξεις των άρθρων 1 έως και 7 του παρόντος αποτελούν 

εναρμόνιση  

της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις της αριθμ. 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας  

του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (L225/ 20.8.1990) σχετικά  

με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις,  

εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές τίτλων που αφορούν εταιρίες 

διαφορετικών Κρατών - Μελών. 

2. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται στις πράξεις που πραγματοποιούνται  

μεταξύ εταιριών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι  

οποίες: 

α) περιβάλλονται κάποια από τις μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα  

Α, όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά, 

β) υπόκεινται σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β -  

όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά - φόρους, χωρίς δυνατότητα επιλογής  

ή απαλλαγής από αυτόν, 

γ) βάσει της φορολογικής νομοθεσίας του οικείου Κράτους - Μέλους  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θεωρείται ότι έχουν τη φορολογική κατοικία  

τους στο κράτος αυτό και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής  

φορολογίας που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι η  

φορολογική κατοικία τους είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

3. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται εφόσον τα μεταβιβαζόμενα από  

την εισφέρουσα εταιρία στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που 

βρίσκονται  

στην Ελλάδα, δημιουργούν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα της λήπτριας  

εταιρίας ή προσαρτώνται σε υφιστάμενη ήδη μόνιμη εγκατάσταση αυτής  

στην Ελλάδα και συμβάλλουν στη διαμόρφωση αποτελεσμάτων, τα οποία  

λαμβάνονται υπόψη για την επιβολή φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των άρθρων 1 έως και 7 του παρόντος νοείται ως: 

α) Συγχώνευση, η πράξη με την οποία: 

αα) μία ή περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν, συνεπεία λύσης και  

κατά τη στιγμή κατά την οποία λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο  

των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του  

παθητικού, σε άλλη προϋπάρχουσα εταιρία, έναντι παροχής στους εταίρους  

τους εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της άλλης  

εταιρίας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηματικού  

ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο  

δε μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών  

ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν 

ονομαστική αξία, 

ββ) δύο ή περισσότερες εταιρίες μεταβιβάζουν, συνεπεία λύσης και  

κατά τη στιγμή κατά την οποία λύονται χωρίς εκκαθάριση, το σύνολο  

των περιουσιακών τους στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του  



παθητικού, σε μία νέα εταιρία που ιδρύουν, έναντι διανομής στους 

εταίρους  

τους εκδιδόμενων παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της νέας  

εταιρίας και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός χρηματικού  

ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό των τίτλων που δικαιούνται, το οποίο  

δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών  

ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν 

ονομαστική αξία, 

γγ) μία εταιρία, συνεπεία λύσης και κατά τη στιγμή κατά την οποία  

λύεται χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει το σύνολο των περιουσιακών της  

στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, στην εταιρία  

η οποία κατέχει το σύνολο των παραστατικών τίτλων του εταιρικού της  

κεφαλαίου. 

β) Διάσπαση, η πράξη με την οποία μία εταιρία, συνεπεία λύσης και  

κατά τη στιγμή κατά την οποία λύεται χωρίς εκκαθάριση, μεταβιβάζει  

το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων, τόσο του ενεργητικού όσο  

και του παθητικού, σε δύο ή περισσότερες προϋπάρχουσες ή νέες εταιρίες,  

έναντι αναλογικής διανομής στους εταίρους της εκδιδόμενων παραστατικών  

τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου των προϋπαρχουσών ή των νέων εταιριών,  

κατά περίπτωση και, ενδεχομένως, έναντι καταβολής προς αυτούς ενός  

χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμφηφισμό των τίτλων που δικαιούνται,  

το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των  

τίτλων αυτών ή της λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι  

δεν έχουν ονομαστική αξία. 

γ) Εισφορά ενεργητικού, η πράξη με την οποία μία εταιρία, χωρίς να  

λυθεί, εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της 

δραστηριότητάς της σε μία άλλη εταιρία, έναντι παράδοσης εκδιδόμενων 

παραστατικών τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρίας. 

δ) Κλάδος δραστηριότητας, το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενεργητικού  

όσο και του παθητικού ενός τμήματος μιας εταιρίας, τα οποία συνιστούν,  

από οργανωτική άποψη, αυτόνομη εκμετάλλευση, ένα σύνολο δηλαδή ικανό  

να λειτουργήσει αυτοδύναμα. 

ε) Ανταλλαγή τίτλων, η πράξη με την οποία μία εταιρία αποκτά συμμετοχή  

στο κεφάλαιο άλλης εταιρίας, σε ποσοστό το οποίο της παρέχει την 

πλειοψηφία  

των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρίας αυτής, έναντι παροχής στους εταίρους  

της δεύτερης αυτής εταιρίας, σε αντάλλαγμα των τίτλων τους, 

παραστατικών  

τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της πρώτης και, ενδεχομένως, έναντι  

καταβολής συμφηφιστικού ποσού σε μετρητά, το οποίο δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των τίτλων αυτών ή της 

λογιστικής αξίας τους σε περίπτωση που οι τίτλοι δεν έχουν ονομαστική 

αξία. 

 στ) Εισφέρουσα εταιρία, η εταιρία που μεταβιβάζει τα περιουσιακά  

της στοιχεία, τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, ή που 

εισφέρει το σύνολο ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς 

της  

ζ) Λήπτρια εταιρία, η εταιρία που δέχεται τα περιουσιακά στοιχεία,  

τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, ή το σύνολο ή έναν ή 

περισσότερους κλάδους δραστηριότητας της εισφέρουσας εταιρίας. 

η) Αποκτώμενη εταιρία, η εταιρία στην οποία μία άλλη εταιρία αποκτά  

συμμετοχή με ανταλλαγή τίτλων. 

θ) Αποκτώσα εταιρία, η εταιρία που αποκτά συμμετοχή με ανταλλαγή  

τίτλων. 

 

Άρθρο 3 

Φορολογικό καθεστώς των εισφερουσών εταιριών 



1. Η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά  

ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας δεν 

υπόκειται  

σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι  

ανωτέρω πράξεις, επιφυλασσόμενων των διατάξεων της παραγράφου 2. 

 Ως υπεραξία ορίζεται η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας  

των μεταβιβαζόμενων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού της  

εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας και της καθαρής λογιστικής  

αξίας τους, όπως οι αξίες αυτές προκύπτουν κατά τον ως άνω χρόνο.  

Σε περίπτωση κατά την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν 

εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης 

εταιρίας. 

 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή όταν  

η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία εισφέρει την ευρισκόμενη σε άλλη Χώρα-Μέλος  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμη εγκατάστασή της. 

Η προκύπτουσα στην περίπτωση αυτή υπεραξία φορολογείται στην Ελλάδα  

κατά το χρόνο που λαμβάνει χώρα η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά  

του ενεργητικού και από τον προκύπτοντα φόρο αφαιρείται ο φόρος που  

θα είχε επιβληθεί στο Κράτος-Μέλος στο οποίο ευρίσκεται η εισφερόμενη  

μόνιμη εγκατάσταση, αν δεν ίσχυαν οι διατάξεις της 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας. 

Ο εκπιπτόμενος σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει  

το ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το ίδιο ποσό υπεραξίας. 

 

 3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται  

ανάλογα και επί εισφοράς μόνιμης εγκατάστασης στην Ελλάδα από αλλοδαπή  

εταιρία Χώρας - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε λήπτρια εταιρία η  

οποία ανήκει σε άλλη Χώρα - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. 

4. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί  

από την εισφέρουσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρία ή από την ευρισκόμενη στην  

Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρίας Κράτους-Μέλους της Ένωσης,  

δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της 

διάσπασης  

ή της εισφοράς του ενεργητικού στο όνομα της εισφέρουσας ημεδαπής  

εταιρίας ή της μόνιμης εγκατάστασης, με την προϋπόθεση ότι μεταφέρονται  

και εμφανίζονται αυτούσιες σε ειδικούς λογαριασμούς στα βιβλία της  

λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης ή της ημεδαπής ανώνυμης εταιρίας, κατά  

περίπτωση. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, οι αφορολόγητες 

εκπτώσεις  

και αποθεματικά φορολογούνται στο όνομα της λήπτριας μόνιμης 

εγκατάστασης  

ή ημεδαπής εταιρίας κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης  

ή της εισφοράς ενεργητικού, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά  

το χρόνο αυτόν. 

 

Άρθρο 4 

Φορολογικό καθεστώς ληπτριών εταιριών 

1. Η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία φορολογείται για την υπεραξία που 

προκύπτει  

από τις πράξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, οι οποίες  

λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα: α) όταν παύσει να υφίσταται η μόνιμη 

εγκατάσταση  

της αλλοδαπής εταιρίας, β) κατά το χρόνο που αναλαμβάνεται ή εξάγεται  

στην αλλοδαπή η εν λόγω υπεραξία και γ) όταν πιστώνεται με αυτή η  

ευρισκόμενη στην αλλοδαπή έδρα. 

2. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας από την αλλοδαπή  



λήπτρια εταιρία περιουσιακού στοιχείου που απέκτησε συνεπεία της 

συγχώνευσης  

ή της διάσπασης ή της εισφοράς του ενεργητικού, φορολογείται η υπεραξία  

που αντιστοιχεί σε αυτό και η οποία δεν είχε υπαχθεί σε φορολογία,  

σύμφωνα με το άρθρο 3. 

3. Η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία υποχρεούται να υπολογίζει τις αποσβέσεις  

επί των εισφερθέντων στη μόνιμη εγκατάστασή της περιουσιακών στοιχείων  

με τους ίδιους όρους που θα υπολόγιζε αυτές η εισφέρουσα εταιρία αν  

δεν είχε πραγματοποιηθεί η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά του  

ενεργητικού. Σε περίπτωση υπολογισμού αποσβέσεων σε μεγαλύτερη αξία  

(υπεραξία) εφαρμόζονται οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 

4. Όταν, συνεπεία των πράξεων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του  

παρόντος, η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία καθίσταται καθολική διάδοχος  

της εισφέρουσας εταιρίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της 

τελευταίας,  

που απορρέουν από την υπαγωγή της σε ημεδαπούς αναπτυξιακούς νόμους,  

κατά το μέρος που δεν τα άσκησε και δεν τις εκπλήρωσε κατά περίπτωση  

πριν από τις παρακάτω πράξεις, ισχύουν για την αλλοδαπή λήπτρια 

εταιρία. 

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 4 του άρθρου αυτού 

εφαρμόζονται ανάλογα και όταν η λήπτρια εταιρία είναι ημεδαπή ανώνυμη 

εταιρία. 

6. Η υπεραξία που δημιουργείται υπέρ της αλλοδαπής ή ημεδαπής ανώνυμης  

λήπτριας εταιρίας κατά τη συγχώνευση, διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού,  

η οποία οφείλεται στην ακύρωση της συμμετοχής της στο κεφάλαιο της  

εισφέρουσας εταιρίας, δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα  

κατά το χρόνο που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις, υπό την προϋπόθεση  

ότι η εν λόγω συμμετοχή της ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι  

πέντε τοις εκατό (25%). 

7. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα  

και για την υπεραξία της προηγούμενης παραγράφου. 

 

Άρθρο 5 

Εφαρμογή του ν. δ/τος 1297/1972 

Στις προβλεπόμενες από την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος  

πράξεις εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και  

των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. δ/τος 1297/1972 (ΦΕΚ 217  

Α'), όπως ισχύουν. 

 

 Άρθρο 6 

 Φορολογικό καθεστώς για τους εταίρους στις 

 πράξεις της συγχώνευσης, διάσπασης και 

 ανταλλαγής τίτλων 

 1. Η συνέπεια συγχώνευσης, διάσπασης ή ανταλλαγής τίτλων παροχή σε  

εταίρο της εισφέρουσας ή της αποκτώμενης εταιρίας παραστατικών τίτλων  

του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας ή της αποκτώσας εταιρίας, 

αντιστοίχως,  

σε αντάλλαγμα των παραστατικών του τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου  

της πρώτης εταιρίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα αυτή καθ' εαυτή τη 

φορολόγηση του εταίρου για την υπεραξία που προκύπτει υπέρ αυτού. 

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται, εφόσον ο εταίρος κατά τη λήψη  

των τίτλων της λήπτριας ή της αποκτώσας εταιρίας δεν θα αποδώσει σε  

αυτούς μεγαλύτερη φορολογική αξία από όση είχαν οι τίτλοι που 

ανταλλάσσει  

πριν από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων. Αν δεν  

τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση, η ως άνω υπεραξία φορολογείται στο όνομα  



του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της 

ανταλλαγής τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές 

διατάξεις. 

 Κατ' εξαίρεση, όταν στον εταίρο καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε μετρητά  

προς συμψηφισμό των τίτλων της αποκτώσας ή της λήπτριας εταιρίας τους  

οποίους δικαιούται, το ποσό τούτο, το οποίο αποτελεί μειωτικό στοιχείο  

της ως άνω υπεραξίας, υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στο όνομα του 

εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της ανταλλαγής 

τίτλων σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις. 

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου νοείται ως: 

α) Υπεραξία, η θετική διαφορά μεταξύ της πραγματικής  

αξίας των τίτλων που λαμβάνει ο εταίρος και της αξίας κτήσης των τίτλων  

που ανταλλάσσει, όπως οι αξίες αυτές προκύπτουν κατά το χρόνο της  

συγχώνευσης, της διάσπασης ή της ανταλλαγής τίτλων. Σε περίπτωση κατά  

την οποία προκύπτει αρνητική διαφορά, αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη κατά  

τον προσδιορισμό του φορολογούμενου εισοδήματος του εταίρου. 

β) Φορολογική αξία των ανταλλασσόμενων τίτλων πριν  

από τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων, η αξία κτήσης  

αυτών, όπως αυτή εμφανίζεται πριν από την πραγματοποίηση των πράξεων  

αυτών. 

 

Άρθρο 7 

Τελικές διατάξεις 

1. Εφόσον διαπιστωθεί ότι η πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης  

ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων είχε ως κύριο στόχο  

ή ως έναν από τους κύριους στόχους τη φορολογική απάτη ή τη 

φοροδιαφυγή,  

οι φορολογικές απαλλαγές που είχαν παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των 

διατάξεων των άρθρων 3, 4 και 5 μέχρι του χρόνου πραγματοποίησης της ως 

άνω διοικητικής επαλήθευσης, αίρονται από το χρόνο κατά τον οποίο 

πραγματοποιήθηκε  

η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά ενεργητικού. 

2. Το γεγονός ότι η παραπάνω πράξη της συγχώνευσης ή της διάσπασης  

ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων δεν πραγματοποιήθηκε  

για οικονομικά βιώσιμους λόγους, όπως είναι η αναδιάρθρωση ή 

ορθολογικότερη  

οργάνωση των δραστηριοτήτων των εταιριών που ενέχονται σε αυτή την  

πράξη, δύναται να αποτελέσει τεκμήριο ότι κύριος ή ένας από τους 

κύριους  

στόχους αυτής της πράξης ήταν η φορολογική απάτη ή η φοροδιαφυγή. 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

 Άρθρο 8 

Πεδίο εφαρμογής 

1. Με τις διατάξεις των άρθρων 8 έως και 11 ενσωματώνεται το 

περιεχόμενο  

των διατάξεων της 90/435/23 Ιουλίου 1990 Οδηγίας (L.225/20.8.1990  

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων) στο εσωτερικό μας δίκαιο,  

σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς, που ισχύει για τις μητρικές  

και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών Κρατών - Μελών. 

2. Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α. Στα διανεμόμενα κέρδη, που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες  

από τη συμμετοχή τους σε θυγατρικές εταιρίες, των οποίων η έδρα 

ευρίσκεται σε χώρα - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

β. Στα κέρδη τα οποία διανέμουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες προς 

εταιρίες άλλων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης των οποίων οι πιο 

πάνω ελληνικές εταιρίες είναι θυγατρικές. 



 

Άρθρο 9 

Ορισμοί 

Για την εφαρμογή των άρθρων 8 έως και 11 του παρόντος, νοούνται ως: 

α) ανώνυμη εταιρία, η εταιρία η οποία περιβάλλεται τη νομική μορφή  

της ανώνυμης εταιρίας του ελληνικού δικαίου και η οποία: 

 αα) υπόκειται, χωρίς να απαλλάσσεται, στο φόρο εισοδήματος νομικών  

προσώπων και 

ββ) σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει 

συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία 

εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 β) εταιρία άλλου Κράτους - Μέλους, η εταιρία Κράτους-Μέλους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης διαφορετικού από την Ελλάδα, η οποία περιβάλλεται 

κάποια από τις νομικές μορφές που απαριθμούνται στο Παράρτημα Α, όπως 

αυτό θα ισχύει κάθε φορά και η οποία: 

αα) υπόκειται, σε κάποιο από τους αναφερόμενους στο Παράρτημα Β -  

όπως αυτό θα ισχύει κάθε φορά - φόρους, χωρίς δυνατότητα επιλογής  

ή απαλλαγής από αυτόν και 

ββ) σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία του άλλου  

Κράτους Μέλους, θεωρείται ότι έχει φορολογική κατοικία σε αυτό το  

Κράτος Μέλος και, σύμφωνα με σύμβαση περί αποφυγής διπλής φορολογίας  

που έχει συναφθεί με τρίτο κράτος, δεν θεωρείται ότι έχει φορολογική  

κατοικία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

γ) μητρική ανώνυμη εταιρία, η εταιρία της παραπάνω περίπτωσης α'  

η οποία συμμετέχει κατά ποσοστό τουλάχιστον 25% στο κεφάλαιο εταιρίας  

της προηγούμενης περίπτωσης β', 

δ) θυγατρική εταιρία άλλου Κράτους - Μέλους, η εταιρία στο κεφάλαιο  

της οποίας υφίσταται η κατά την προηγούμενη περίπτωση γ' συμμετοχή. 

 

Άρθρο 10 

Φορολογικές ρυθμίσεις 

1. Τα κέρδη που λαμβάνει ημεδαπή ανώνυμη εταιρία  

λόγω της συμμετοχής της σε θυγατρική εταιρία, της οποίας η έδρα 

βρίσκεται σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν 

ακαθάριστα έσοδα αυτής κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 105 

του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α'). 

2. Κατά την είσπραξη των κερδών της προηγούμενης  

παραγράφου δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4, της 

περίπτωσης δ', της παραγράφου 5 και της περίπτωσης β' της παραγράφου 6 

του άρθρου 54 του ν. 2238/1994. 

3. Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής  

μητρικής ανώνυμης εταιρίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των 

διατάξεων  

των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 109 του ν. 2238/1994, εκπίπτει το  

ποσό του φόρου εισοδήματος της θυγατρικής εταιρίας στην αλλοδαπή,  

το οποίο αναλογεί επί των διανεμηθέντων προς την ημεδαπή ανώνυμη 

εταιρία κερδών, καθώς και το ποσό του φόρου που ενδεχόμενα 

παρακρατήθηκε στα ίδια κέρδη από τη θυγατρική εταιρία. 

Το συνολικά εκπιπτόμενο ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο  

από το ποσό του φόρου που αναλογεί για το ίδιο εισόδημα στην Ελλάδα. 

4. Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου  

επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρίες άλλων Κρατών - Μελών  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές. 

 

Άρθρο 11 

Προϋποθέσεις εφαρμογής 

Οι διατάξεις των άρθρων 8 έως και 10 του παρόντος δεν έχουν εφαρμογή  



σε περίπτωση κατά την οποία η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία δεν διατηρεί  

επί δύο τουλάχιστον συνεχή έτη το οριζόμενο από την περίπτωση γ' του  

άρθρου 9 ποσοστό. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

Άλλες διατάξεις 

Άρθρο 12 

Δομή και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς 

1. Το εδάφιο Β' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994  

(ΦΕΚ 172 Α') αντικαθίσταται ως εξής: 

 

"Οργανισμοί τηλεπικοινωνιών: οι δημόσιοι ή ιδιωτικοί  

φορείς, καθώς και οι θυγατρικές που ελέγχουν, στους οποίους το κράτος  

χορηγεί ειδικά ή αποκλειστικά δικαιώματα για την εγκατάσταση, 

λειτουργία και εκμετάλλευση δημόσιου τηλεπικοινωνιακού δικτύου και, 

κατά περίπτωση, την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών". 

 

 2. Το εδάφιο ΣΤ' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου  

του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις: Οι οργανισμοί τηλεπικοινωνιών,  

οι φορείς παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, οι φορείς εγκατάστασης  

ή /και λειτουργίας ή/ και εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

και οι φορείς εγκατάστασης και συντήρησης τηλεπικοινωνιακού τερματικού  

εξοπλισμού". 

3. Το εδάφιο Ζ της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: ο εξοπλισμός μετάδοσης και, κατά περίπτωση,  

ο εξοπλισμός μεταγωγής και άλλοι πόροι που επιτρέπουν τη μεταφορά  

σημάτων μεταξύ συγκεκριμένων τερματικών σημείων, μέσω καλωδίων, 

ραδιοσημάτων, οπτικών ή άλλων ηλεκτρομαγνητικών μέσων." 

4. Το εδάφιο Η' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Δημόσιο Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο: Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο που 

χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για την παροχή δημόσιων τηλεπικοινωνιακών 

υπηρεσιών". 

5. Το εδάφιο ΙΓ' της παραγράφου 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Δημόσιες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες: Τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες,  

που διατίθενται στο κοινό". 

6. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται  

εδάφιο Λ', το οποίο έχει ως εξής: 

"Ουσιώδεις απαιτήσεις: Οι λόγοι κοινού συμφέροντος και μη οικονομικού  

χαρακτήρα βάσει των οποίων το Κράτος - Μέλος μπορεί να επιβάλλει όρους  

στην εγκατάσταση ή/και λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων ή  

στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Οι λόγοι αυτοί είναι: 

- Η ασφάλεια της λειτουργίας του δικτύου. 

- Η διατήρηση της ακεραιότητάς του και, σε δικαιολογημένες περιπτώσεις,  

η διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών. 

- Η προστασία των δεδομένων. 

- Η προστασία του περιβάλλοντος και πολεοδομικοί και χωροταξικοί 

στόχοι. 

- Η αποτελεσματική χρήση του φάσματος συχνοτήτων και η αποφυγή 

επιζήμιας  

παρεμβολής μεταξύ ραδιοτηλεπικοινωνιακών συστημάτων και άλλων 

διαστημικών ή επίγειων τεχνικών συστημάτων. 

Η προστασία των δεδομένων μπορεί να περιλαμβάνει: 

- Την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 



- Τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πληροφοριών, που μεταδίδονται ή 

αποθηκεύονται, καθώς και 

- Την προστασία της ιδιωτικής ζωής". 

7. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994 προστίθεται  

εδάφιο ΛΑ', το οποίο έχει ως εξής: 

"Διασύνδεση: Η φυσική και λογική σύνδεση τηλεπικοινωνιακών δικτύων  

που χρησιμοποιούνται από τον ίδιο ή διαφορετικό οργανισμό, προκειμένου  

να παρέχεται στους χρήστες ενός οργανισμού η δυνατότητα να επικοινωνούν  

με χρήστες του ίδιου ή άλλου οργανισμού ή να έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες,  

που παρέχονται από άλλο Οργανισμό. Οι υπηρεσίες μπορεί να παρέχονται  

από τα ενεχόμενα μέρη ή από άλλα μέρη που έχουν πρόσβαση στο δίκτυο." 

8. Το στοιχείο α' του εδαφίου Β' της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου  

του ν. 2246/1994 αντικαθίσταται ως εξής: 

"Η εγκατάσταση ή /και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των 

τηλεπικοινωνιακών  

δικτύων." 

9. Στο εδάφιο ΣΤ' της παραγράφου 4 του άρθρου πρώτου του ν. 2246/1994  

προστίθεται στοιχείο ε', το οποίο έχει ως εξής: 

"Να καθιστούν γνωστούς στο κοινό τους όρους προσπέλασης στο σταθερό  

δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι όροι αυτοί πρέπει να είναι 

αντικειμενικοί και να μην επιφέρουν διακρίσεις." 

10. Στο στοιχείο 2γ, του εδαφίου Α' της παραγράφου 4 του άρθρου 

δεύτερου του ν. 2246/1994 προστίθεται υποστοιχείο (ζ), το οποίο έχει ως 

εξής: 

"ζ. Η εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή /και εκμετάλλευση 

τηλεπικοινωνιακών δικτύων". 

11. Το εδάφιο Ε' της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Για την εγκατάσταση ή/και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση 

τηλεπικοινωνιακών  

δικτύων απαιτείται άδεια η οποία διέπεται από τις διατάξεις της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει. 

Τα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα μέσω των οποίων παρέχονται απελευθερωμένες  

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες είναι: 

α. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που εγκαθίστανται από τους φορείς παροχής  

απελευθερωμένων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, 

β. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που παρέχονται από τρίτους, 

γ. τηλεπικοινωνιακά δίκτυα κοινής χρήσης, καθώς και τηλεπικοινωνιακά  

δίκτυα που χρησιμοποιούν λοιπές εγκαταστάσεις ή/και κτίρια τρίτων." 

12. Στο εδάφιο ΣΤ' της παραγράφου 1 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

η φράση "των ως άνω ραδιοηλεκτρικών δικτύων" αντικαθίσταται με τη  

φράση "τηλεπικοινωνιακών δικτύων". 

13. Το εδάφιο Α', της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Η εγκατάσταση, λειτουργία και εκμετάλλευση του δημόσιου 

τηλεπικοινωνιακού  

δικτύου και η παροχή της φωνητικής τηλεφωνίας ανατίθενται κατ' 

αποκλειστικότητα στον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος (Ο.Τ.Ε. 

Α.Ε.) μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2000". 

14. Το εδάφιο Γ' της παραγράφου 7 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"Επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία ανεξάρτητων μεμονωμένων  

ραδιοδικτύων σταθερών ζεύξεων, που καλύπτουν ανάγκες ιδιωτικών φορέων,  

έστω και αν αυτά δεν συνδέονται με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο.  

Η εγκατάσταση και λειτουργία των ανωτέρω δικτύων διέπεται από τις  

διατάξεις της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, όπως ισχύει". 



15. Το εδάφιο Α' της παραγράφου 9 του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

τροποποιείται ως εξής: 

"Α. Τα τιμολόγια των οργανισμών τηλεπικοινωνιών, των φορέων παροχής  

τηλεπικοινωνιακών δικτύων και των φορέων παροχής τηλεπικοινωνιακών  

υπηρεσιών πρέπει: 

α. Να είναι εναρμονισμένα στο κόστος. 

β. Να πληρούν τους κανόνες του υγειούς ανταγωνισμού. 

γ. Να μη δημιουργούν διακρίσεις και να εξασφαλίζουν ίση μεταχείριση. 

δ. Να πληρούν τους κανόνες της διαφάνειας και να δημοσιεύονται. 

ε. Να βασίζονται σε αντικειμενικά κριτήρια. 

στ. Να βασίζονται στα επί μέρους χαρακτηριστικά της  

παρεχόμενης υπηρεσίας. 

ζ. Να βασίζονται στην ισότιμη συμμετοχή στο γενικό κόστος των 

χρησιμοποιούμενων  

δυνατοτήτων, καθώς και στην ανάγκη μιας εύλογης απόδοσης των επενδύσεων  

που έχουν πραγματοποιηθεί. 

η. Να βασίζονται στη σταδιακή εξάλειψη των σταυροειδών επιδοτήσεων  

μεταξύ υπηρεσιών". 

16. Το εδάφιο θ' της παραγράφου 4, του άρθρου τρίτου του ν. 2246/1994  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"θα. Ο Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών δύναται να χορηγεί άδειες,  

ύστερα από γνωμοδότηση της Ε.Ε.Τ. σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή Ν.Π.Δ.Δ.,  

καθώς και σε Δημόσιες Επιχειρήσεις για την εγκατάσταση και λειτουργία  

τηλεπικοινωνιακών δικτύων, που εξυπηρετούν ίδιες ανάγκες, υπό τον  

όρο ότι τα δίκτυα αυτά είναι μεμονωμένα, ανεξάρτητα και δεν συνδέονται  

με το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο. Οι φορείς στους οποίους δύναται  

να χορηγηθεί άδεια είναι: 

- Οι Ένοπλες Δυνάμεις, τα Σώματα Ασφαλείας, το Λιμενικό Σώμα, η  

Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η  

Υπηρεσία Δίωξης Λαθρεμπορίου, ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος, η  

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, η Δ.ΕΠ.Α., η Εταιρεία Ύδρευσης και  

Αποχέτευσης, η ΕΡΤ, τα Α.Ε.Ι., το Υπουργείο Χωροταξίας Περιβάλλοντος  

και Δημόσιων Έργων για τα δίκτυα κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων,  

καθώς και κάθε άλλη Δημόσια Υπηρεσία και Οργανισμός, που συνδέεται  

εμπλέκεται με δημόσια ασφάλεια και εθνική άμυνα. 

Θβ. Όταν η εγκατάσταση ή/ και λειτουργία ή/και εκμετάλλευση των  

τηλεπικοινωνιακών δικτύων των προαναφερθέντων φορέων εξυπηρετεί 

απελευθερωμένες  

τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες, τότε απαιτείται άδεια, σύμφωνα με τους  

όρους και προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, όπως ισχύει". 

17. Οι τηλεπικοινωνιακές επιχειρήσεις, οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες  

σταθερής ή και κινητής φωνητικής τηλεφωνίας στο ευρύ κοινό υποχρεούνται  

να παρέχουν πληροφορίες γενικού τηλεφωνικού καταλόγου. 

Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, έπειτα από 

γνωμοδότηση  

της Ε.Ε.Τ., καθορίζονται οι όροι παροχής των πληροφοριών αυτών κατά  

τρόπο διαφανή και αντικειμενικό, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας  

και χωρίς να εισάγουν διακρίσεις. 

Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη  

των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών  

δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. 

 

Άρθρο 13 

Εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο 

Μεταφορών και Επικοινωνιών 

Η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 2366/1995 (ΦΕΚ 256 Α' ) αντικαθίσταται  

ως εξής: 



"4.α. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ανατίθενται  

σε γραφεία μελετών οι εκπονήσεις μελετών για θέματα αρμοδιότητας του  

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών ως ακολούθως: 

- Για ποσά ύψους 200.000 ΕCU και άνω, μετατρεπόμενα σε δραχμές, με  

τη διενέργεια διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική  

Οδηγία 92/50/ΕΚ. Με προεδρικό διάταγμα, ύστερα από πρόταση του Υπουργού  

Μεταφορών και Επικοινωνιών ρυθμίζονται, η διαδικασία διεξαγωγής των  

διαγωνισμών για την ανάθεση μελετών, θέματα υποβολής και εκδίκασης  

ενστάσεων, αιτήσεων θεραπείας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα. 

- Για ποσά ύψους μέχρι 200.000 ΕCU, μετατρεπόμενα σε δραχμές, παρέχεται  

η δυνατότητα να ανατίθενται απευθείας σε ανώτατα και τεχνολογικά 

εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά ιδρύματα που εποπτεύονται από το 

κράτος, η διενέργεια ερευνών, η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση έργων και 

ειδικών εργασιών. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών συγκροτούνται  

επιτροπές και ομάδες εργασίας για τη διενέργεια ερευνών, την εκπόνηση  

μελετών, την εκτέλεση έργων και ειδικών εργασιών, με σκοπό τη 

διερεύνηση και αντιμετώπιση όλων των θεμάτων αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Με όμοια απόφαση συγκροτούνται νομοπαρασκευαστικές επιτροπές από  

κρατικούς λειτουργούς, μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων, δικηγόρους και  

ειδικούς επιστήμονες, έργο των οποίων είναι η κατάρτιση σχεδίων  

νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και κανονιστικών αποφάσεων αρμοδιότητας  

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

γ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών  

καθορίζεται για τις περιπτώσεις της παραγράφου 4β το ύψος της αμοιβής  

ή της αποζημίωσης των ομάδων και επιτροπών, οι οποίες βαρύνουν το  

λογαριασμό του ν.δ. 638/1970. Για τις αναθέσεις μελετών, σύμφωνα με  

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4α, η χρηματοδότηση δύναται να βαρύνει  

και το λογαριασμό του ν.δ. 638/1970. 

 δ. Ως "Διευθύνουσα Υπηρεσία", αρμόδια για την άσκηση εποπτείας, 

ελέγχου  

και διοίκησης εν γένει των μελετών της παραγράφου 4α, ορίζεται το  

Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών  

για τα θέματα μεταφορών και το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης  

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα  

επικοινωνιών, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 6 του π.δ. 149/1992 "Περί  

Οργανισμού του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών". 

ε. Ως αρμόδιες για την εκδίκαση των υποβαλλόμενων ενστάσεων, από  

το στάδιο καταθέσεως δηλώσεων εν- διαφέροντος ή προσφορών και μέχρι  

την παραλαβή της μελέτης, ορίζονται η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών του  

Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών για τα θέματα μεταφορών και  

η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών και 

Επικοινωνιών για τα θέματα επικοινωνιών. Οι ενστάσεις εκδικάζονται 

έπειτα από εισήγηση  

της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μεταφορών για τα θέματα μεταφορών και της  

Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Εποπτείας Επικοινωνιών για τα θέματα 

επικοινωνιών. 

 στ. Ως Επιβλέπων ή Επιβλέποντες Μελέτης ορίζονται με απόφαση του  

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών πτυχιούχοι ανώτατης σχολής,  

ο οποίοι θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς αρμοδιότητες επί  

των ανατιθέμενων μελετών. Με την ίδια απόφαση δύναται να ορίζονται  

ως Επιβλέποντες Μελέτης πτυχιούχοι ανώτατης σχολής και άλλων 

Υπουργείων,  

με πρόταση του αντίστοιχου Υπουργού, όταν υπάρχει συναρμοδιότητα στο  

αντικείμενο μιας μελέτης. 



ζ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Επιστημονικό-

Γνωμοδοτικό Συμβούλιο. Το Συμβούλιο γνωμοδοτεί για θέματα, οικονομικού 

και τεχνικού περιεχομένου, κατά περίπτωση, για την έκδοση των αποφάσεων 

του εργοδότη, σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παράγραφο 4α του 

παρόντος άρθρου. 

Το ως άνω Συμβούλιο αποτελείται από πέντε μέλη, που ορίζονται με  

τους αναπληρωτές τους με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών και έχουν ετήσια θητεία. 

Το Συμβούλιο συντίθεται από τρεις υπαλλήλους, πτυχιούχους Α.Ε.Ι.,  

του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και από δύο Καθηγητές Α.Ε.Ι.,  

έναν Οικονομικής ή Νομικής Σχολής και έναν Πολυτεχνικής Σχολής. 

Ο Εισηγητής και ο Γραμματέας του Επιστημονικού Συμβουλίου ορίζονται  

ομοίως με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών. 

Το Συμβούλιο συνέρχεται, συνεδριάζει και αποφασίζει σύμφωνα με τις  

ισχύουσες εκάστοτε, περί συλλογικών οργάνων διατάξεις. 

η. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταφορών και 

Επικοινωνιών  

καθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τους Επιβλέποντες Μελέτης  

και για τα μέλη του Επιστημονικού Συμβουλίου και βαρύνουν το λογαριασμό  

του ν. δ/τος 638/1970". 

 

Άρθρο 14 

Ρύθμιση θεμάτων ανώνυμων και 

χρηματιστηριακών εταιριών 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 23 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ 73 Α') 

αντικαθίσταται ως εξής: 

"1. α. Η χρηματιστηριακή εταιρία είναι ανώνυμη εταιρία παροχής  

επενδυτικών υπηρεσιών με κύριο σκοπό τη διεξαγωγή χρηματιστηριακών  

συναλλαγών. Η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία μπορεί επίσης να παρέχει  

επενδυτικές συμβουλές για επενδύσεις σε χρηματιστηριακά πράγματα,  

να φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους πελατών της, να διαχειρίζεται  

χαρτοφυλάκιο πελατών της, αποτελούμενο από μετρητά, χρηματιστηριακά  

πράγματα και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων και να καταθέτει τα χρηματικά  

ποσά των πελατών της σε τραπεζικούς λογαριασμούς επ' ονόματί τους,  

καθώς και να παρέχει οποιαδήποτε κύρια ή παρεπόμενη επενδυτική υπηρεσία  

κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος νόμου. 

β. Η χρηματιστηριακή εταιρία πρέπει να φυλάττει τους τίτλους των  

πελατών της χωριστά από τους τίτλους κυριότητάς της. Υποχρεούται επίσης  

να ενημερώνει τουλάχιστον ανά μήνα τους πελάτες της, των οποίων  

διαχειρίζεται το χαρτοφυλάκιο, ως προς τις αγοραπωλησίες τίτλων,  

εφόσον έχουν γίνει πράξεις διαχειρίσεως, καθώς και το χρηματιστήριο,  

ανεξάρτητα από το αν έχουν γίνει πράξεις διαχειρίσεως, ως προς το  

σύνολο των υποχρεώσεών της έναντι πελατών της ως προς τα περιουσιακά  

στοιχεία τους που φυλάσσει ή διαχειρίζεται. Με απόφαση της Επιτροπής  

Κεφαλαιαγοράς, ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Χρηματιστηρίου  

Αξιών Αθηνών Α.Ε., μπορούν να ορίζονται: αα) οι κανόνες διοικητικής  

και λογιστικής οργάνωσης και οι μηχανισμοί ελέγχου και ασφάλειας που  

πρέπει να τηρεί η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία που φυλάσσει ως  

θεματοφύλακας τίτλους πελατών της ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο πελατών  

της, έτσι ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των πελατών της και  

να αποτρέπεται η χρησιμοποίηση από την εταιρία χρηματιστηριακών 

πραγμάτων  

ή κεφαλαίων των πελατών για δικό της λογαριασμό, ββ) τα στοιχεία που  

πρέπει να αποστέλλει σε κάθε πελάτη της η χρηματιστηριακή εταιρία  

που φυλάσσει ως θεματοφύλακας τίτλους του ή διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιό  

του προς ενημέρωσή του, γγ) τα στοιχεία που πρέπει να παραδίδει  



η ανώνυμη χρηματιστηριακή εταιρία προς το χρηματιστήριο ή τα ελέγχοντα  

όργανα σε σχέση με τα χρηματιστηριακά πράγματα και κάθε είδους 

περιουσιακά  

στοιχεία που φυλάσσει ως θεματοφύλακας για λογαριασμό πελατών της  

και που διαχειρίζεται ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου, καθώς και η 

διαδικασία  

και ο ακριβής τρόπος παράδοσής τους, δδ) κάθε άλλο ειδικό θέμα ή 

αναγκαία λεπτομέρεια που σχετίζεται με την άσκηση της δραστηριότητας 

του θεματοφύλακα τίτλων και διαχειριστή χαρτοφυλακίου πελατών της. 

γ. Κινητές αξίες που κατέχονται για ίδιο λογαριασμό  

από τις χρηματιστηριακές εταιρίες πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες  

σε οργανωμένες αγορές, εκτός εάν με απόφασή της η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς  

επιτρέψει την τοποθέτηση από χρηματιστηριακές εταιρίες σε κινητές  

αξίες μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές. Η παραπάνω απόφαση  

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δύναται να αφορά είτε σε συγκεκριμένη  

τοποθέτηση μετά από αίτηση της ενδιαφερόμενης ανώνυμης χρηματιστηριακής  

εταιρίας είτε σε κατηγορία ή κατηγορίες επενδύσεων, χωρίς να απαιτείται  

στην περίπτωση αυτή σχετική προς τούτο αίτηση ενδιαφερομένου. 

δ. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν.1806/1988 (ΦΕΚ  

207 Α'), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του  

ν. 2324/1995 (ΦΕΚ 146 Α'), καταργείται". 

2. 'Υστερα από αίτηση που υποβάλλεται εντός τριών  

(3) μηνών από την ισχύ του παρόντος νόμου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

δύναται με απόφασή της να εγκρίνει τοποθετήσεις που έγιναν, μέχρι  

την ισχύ του παρόντος νόμου, από χρηματιστηριακές εταιρίες σε κινητές 

αξίες μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές. 

3. Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο στοιχείο  

(βγ) του εδαφίου (β) της παραγράφου 6 του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920,  

όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του π.δ. 367/1994  

(ΦΕΚ 200 Α'), ως τρέχουσα τιμή μετοχών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών  

Α.Ε., τις οποίες απέκτησε ανώνυμη εταιρία μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης  

από το Ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2  

του άρθρου 2 του ν.2324/1995, όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο  

1 του άρθρου 101 του ν.2533/1997 (ΦΕΚ 228 Α'), θεωρείται η τιμή κτήσης  

των μετοχών αυτών κατά την παραπάνω αναφερόμενη ιδιωτική τοποθέτηση.  

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1ης Δεκεμβρίου 1997. 

 

 Άρθρο 15 

Υπαγωγή επενδύσεων σε αναπτυξιακούς νόμους 

Το άρθρο 118 του ν. 2533/1997 αντικαθίσταται, αφ- ότου ίσχυσε, ως  

εξής: 

"Άρθρο 118 

1. Μετά την 21 Οκτωβρίου 1997 δεν εξετάζονται αιτήσεις επιχειρήσεων  

για υπαγωγή επενδύσεών τους στις διατάξεις του κωδικοποιημένου, με  

το π.δ. 456/1995, νόμου 1892/1990, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο  

6α του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, καθώς και στην παράγραφο 2γα' του  

άρθρου 1 του ν. 2372/ 1996. Η κατά τα παραπάνω μη εξέταση δεν αφορά  

επενδυτικά προγράμματα τα οποία υποβλήθηκαν έως και την 21.10.1997. 

2. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν στην περίπτωση υποβολής προτάσεων 

επιχειρηματικών σχεδίων βάσει των προβλεπόμενων στα άρθρα 23Α και 23Β 

του κωδικοποιημένου, με το π.δ. 456/1995, νόμου 1892/ 1990." 

 

 Άρθρο 16 

Θέματα Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π. δ/τος 351/1983, όπως ισχύει,  

αντικαθίσταται ως εξής: 



"2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια, μέσα στο διάστημα  

από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή". 

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του π. δ/τος 225/1986, όπως ισχύει,  

αντικαθίσταται ως εξής: 

"2. Οι εκλογές διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια μέσα στο διάστημα  

από 15 Οκτωβρίου μέχρι 15 Δεκεμβρίου και ημέρα Κυριακή ταυτόχρονα  

με τις εκλογές για την ανάδειξη της Σ.τ.Α.". 3. Η θητεία των οργάνων 

του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παρατείνεται  

μέχρι τη συγκρότηση σε σώμα της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων, που θα  

προέλθει από τις εκλογές που θα γίνουν στο διάστημα από 15 Οκτωβρίου  

μέχρι 15 Δεκεμβρίου 1998. 

 

Άρθρο 17 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει: 

α) Των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 11, 13 έως και 16 από τη 

δημοσίευση  

του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εφόσον από αυτές δεν  

ορίζεται διαφορετικά. 

β) Των διατάξεων του άρθρου 12 από την 1η Οκτωβρίου 1997. 

Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 1998 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ        Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ    

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ     ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ      ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Αναστάσιος Μαντέλης    Γιάννος Παπαντωνίου  

 

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Πίνακας νομικών μορφών 

 α) Οι εταιρίες του βελγικού δικαίου που αποκαλούνται "societe anonyme 

/ naamloze nennootschap", "societe en commandite par actions / 

commanditaire vennootschap op aandelen", "societe privee a 

responsabilite limite / besloten vennotschap met beperkte 

aansprakelijkheid", καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 

οποία λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. 

β) Οι εταιρίες του δανικού δικαίου που αποκαλούνται "aktieselskab"  

και "anpartsselskab". 

γ) Οι εταιρίες του γερμανικού δικαίου που αποκαλούνται 

"Aktiengesellschaft", "Kommanditgesellschaft auf Aktien", "Gesellschaft 

mit beschrankter Haftung" και "bergrechtliche Gewerkschaft". 

δ) Η "ανώνυμη εταιρία" του ελληνικού δικαίου. 

ε) Οι εταιρίες του ισπανικού δικαίου που αποκαλούνται "sociedad 

anonima", "sociedad comanditaria por acciones", "sociedad de 

responsabilidad limitada", καθώς και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου 

που λειτουργούν υπό καθεστώς ιδιωτικού δικαίου. 

στ) Οι εταιρίες του γαλλικού δικαίου που αποκαλούνται "societe 

anonyme", "societe em commandite par actions", "societe a 

responsabilite limitee", καθώς και δημόσιοι οργανισμοί και επιχειρήσεις 

βιομηχανικού και εμπορικού χαρακτήρα. 

 ζ) Οι εταιρίες του ιρλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "public 

companies limited by shares or by guarantee", "private companies 

limited by shares or by guarantee", τα νομικά πρόσωπα που είναι 

εγγεγραμμένα υπό το καθεστώς των "Industrial and Provident Societies 

Acts" ή οι "building societies" που είναι εγγεγραμμένες υπό το καθεστώς 

των "Building Societies Acts". 

η) Οι εταιρίες του ιταλικού δικαίου που αποκαλούνται "societa per  

azioni", "societa in accomandita per azioni", "societa a responsabilita  



limitata", καθώς και οι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που ασκούν 

εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. 

θ) Οι εταιρίες του δικαίου του Λουξεμβούργου που αποκαλούνται "societe 

anonyme", "societe en commandite par actions" "societe a responsabilite  

limitee". 

ι) Οι εταιρίες του ολλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "naam loze  

vennootschap" και "besloten vennootschap met beperkte aan 

sprakelijkheid". 

ια) Οι εμπορικές ή οι αστικές υπό εμπορική μορφή εταιρίες, καθώς  

και άλλα νομικά πρόσωπα ασκούντα εμπορικές και βιομηχανικές 

δραστηριότητες, που έχουν συσταθεί βάσει του πορτογαλικού δικαίου. 

ιβ) Οι εταιρίες που έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του Ηνωμένου  

Βασιλείου. 

ιγ) Οι εταιρίες του αυστριακού δικαίου που αποκαλούνται 

"Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschrankter Haftung". 

ιδ) Οι εταιρίες του φινλανδικού δικαίου που αποκαλούνται "osa 

keyhtiφ/aktiebolag", "osuuskunta/ andelslag", "sδδstφpanki/sparbank"  

and "vakuutu-syhtiφ/fφrsδkringsbolag", 

ιε) Οι εταιρίες του νορβηγικού δικαίου που αποκαλούνται "aksjeselskap", 

ιστ) Οι εταιρίες του σουηδικού δικαίου που αποκαλούνται  

"aktiebolag", "bankaktiebolag", "fφrsδkringsaktiebolag". 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

Πίνακας φόρων 

α)Impot des societes / vennootschapsbelasting στο Βέλγιο, 

β) selskabsskat στη Δανία, 

γ) Korperschaftsteuer στη Γερμανία, 

δ) Φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων κερδοσκοπικού χαρακτήρα στην 

Ελλάδα, 

ε) impuesto sobre sociedades στην Ισπανία, 

στ) impot sur les societe στη Γαλλία, 

ζ) corporation tax στην Ιρλανδία, 

η) imposta sul reddito delle persone giuridiche στην Ιταλία, 

θ) impot sur le revenu des collectivites στο Λουξεμβούργο, 

ι) vennootschapsbelasting στις Κάτω Χώρες, 

ια) imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas στην Πορτογαλία, 

ιβ) corporation tax στο Ηνωμένο Βασίλειο, 

ιγ) Kφrperschaftsteuer στην Αυστρία, 

ιδ) Yhteisφjen tulovero/inkomstskatten fφr samfund στη Φινλανδία, 

ιε) Skatt av alminnelig inntekt στη Νορβηγία, 

ιστ) Statlig inkomstskatt στη Σουηδία, 

ή οποιοσδήποτε άλλος φόρος που ενδεχομένως αντικαταστήσει στο μέλλον  

έναν από τους παραπάνω φόρους. 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  

"Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού  

και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών - Μελών  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Φορολογικό καθεστώς μητρικών και θυγατρικών  

εταιρειών διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες  

διατάξεις" 

Από τις διατάξεις του νομοσχεδίου με τις οποίες θεσπίζονται φορολογικές  

απαλλαγές και ατέλειες για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις κ.λπ. εταιρειών  

διαφορετικών Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται μελλοντική  



απώλεια εσόδων του Δημοσίου, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να 

προσδιορισθεί γιατί θα εξαρτηθεί από πραγματικά γεγονότα (αριθμός 

συγχωνεύσεων κ.λπ.). 

Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από την αναμενόμενη αύξηση  

των εσόδων του Δημοσίου που θα προέλθει από την εφαρμογή άλλων 

διατάξεων νόμων. 

        Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 1997 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Γιάννος Παπαντωνίου 

 

Αριθμ. 243/96/1997 

ΕΚΘΕΣΗ 

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 

(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος) 

στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών  

“Φορολογικό καθεστώς συγχωνεύσεων, διασπάσεων, εισφοράς ενεργητικού  

και ανταλλαγής τίτλων μεταξύ εταιρειών διαφορετικών Κρατών - Μελών της  

Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις" 

 

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νομοσχεδίου θεσπίζονται τα ακόλουθα: 

Α. Εναρμονίζεται η ελληνική νομοθεσία προς τις διατάξεις των οδηγιών  

90/434 και 90/435 της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα: 

1. Με την οδηγία 90/434 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το κοινό 

φορολογικό  

καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και  

ανταλλαγές μετοχών που αφορούν εταιρείες διαφορετικών κρατών-μελών  

κ.λπ. (άρθρα 1 και 2). 

 2. α. Καθορίζεται το φορολογικό καθεστώς των εισφερουσών εταιριών  

και προβλέπεται ότι η υπεραξία που προκύπτει κατά τη συγχώνευση, 

διάσπαση ή εισφορά ενεργητικού υπέρ της εισφέρουσας ημεδαπής ανώνυμης 

εταιρίας δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος στην Ελλάδα κατά το χρόνο 

που λαμβάνουν χώρα οι ανωτέρω πράξεις. Η απαλλαγή αυτή δεν ισχύει όταν 

η ημεδαπή ανώνυμη εταιρία εισφέρει την ευρισκόμενη σε άλλη χώρα-μέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνιμη εγκατάστασή της. Η προκύπτουσα στην 

περίπτωση αυτή υπεραξία φορολογείται στην Ελλάδα κατά το χρόνο που 

λαμβάνει χώρα  

η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά του ενεργητικού και από τον  

προκύπτοντα φόρο αφαιρείται αυτός ο οποίος θα είχε επιβληθεί στο κράτος 

- μέλος, στο οποίο ευρίσκεται η εισφερόμενη μόνιμη εγκατάσταση, αν δεν 

ίσχυαν οι διατάξεις της 90/434/ΕΟΚ Οδηγίας. 

 Ο εκπιπτόμενος σύμφωνα με τα πιο πάνω φόρος δεν μπορεί να υπερβαίνει  

το ποσό του φόρου που αναλογεί στην Ελλάδα για το ίδιο ποσό υπεραξίας. 

β. Οι αφορολόγητες εκπτώσεις και αποθεματικά που έχουν σχηματισθεί  

από την εισφέρουσα ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία ή από την ευρισκόμενη  

στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση αλλοδαπής εταιρίας, κράτους-μέλους  

της Ένωσης, δεν υπόκεινται σε φορολογία κατά το χρόνο της συγχώνευσης  

ή της διάσπασης ή της εισφοράς του ενεργητικού στο όνομα της 

εισφέρουσας  

ημεδαπής εταιρίας ή της μόνιμης εγκατάστασης με την προϋπόθεση ότι,  

μεταφέρονται και εμφανίζονται αυτούσιες σε ειδικούς λογαριασμούς στα  

βιβλία της λήπτριας μόνιμης εγκατάστασης ή της ημεδαπής ανώνυμης 

εταιρίας. 

 Σε περίπτωση μη τήρησης της προϋπόθεσης αυτής, οι αφορολόγητες 

εκπτώσεις  

και αποθεματικά φορολογούνται στο όνομα της λήπτριας μόνιμης 

εγκατάστασης ή της ημεδαπής εταιρίας κ.λπ. (άρθρο 3). 

3.α. Καθορίζεται το φορολογικό καθεστώς λήπτριας  



εταιρείας και προβλέπεται ότι η υπεραξία, που προκύπτει από τις πράξεις  

συγχώνευσης, διάσπασης κ.λπ. οι οποίες λαμβάνουν χώρα στην Ελλάδα,  

φορολογείται όταν (α) παύσει να υφίσταται η μόνιμη εγκατάσταση της  

αλλοδαπής εταιρείας, (β) κατά το χρόνο που αναλαμβάνεται ή εξάγεται  

στην αλλοδαπή η εν λόγω υπεραξία και (γ) πιστώνεται με αυτή η 

ευρισκόμενη στην αλλοδαπή έδρα. 

β. Σε περίπτωση μεταβίβασης ή μεταφοράς εκτός Ελλάδας  

από την αλλοδαπή τη λήπτρια εταιρεία περιουσιακού στοιχείου που 

απέκτησε συνεπεία της συγχώνευσης ή της διάσπασης ή της εισφοράς του 

ενεργητικού, φορολογείται η υπεραξία που αντιστοιχεί σε αυτό και η 

οποία δεν είχε υπαχθεί σε φορολογία. 

γ. Η αλλοδαπή λήπτρια εταιρία υποχρεούται να υπολογίζει τις αποσβέσεις  

επί των εισφερθέντων σε αυτή περιουσιακών στοιχείων με τους ίδιους  

όρους που θα υπολόγιζε αυτές η εισφέρουσα εταιρία, αν δεν είχε 

πραγματοποιηθεί η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά του ενεργητικού. 

δ. Όταν η λήπτρια εταιρία καθίσταται καθολική διάδοχος της εισφέρουσας  

εταιρίας, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις της τελευταίας, που 

απορρέουν  

από την υπαγωγή της σε ημεδαπούς αναπτυξιακούς νόμους, κατά το μέρος  

που δεν τα άσκησε και δεν τις εκπλήρωσε κατά περίπτωση πριν από τις  

παραπάνω πράξεις, ισχύουν για τη λήπτρια εταιρία (άρθρο 4). 

4. Η συνεπεία συγχώνευσης, διάσπασης ή ανταλλαγής τίτλων παροχή σε  

εταίρο τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου της λήπτριας ή της αποκτώσας  

εταιρίας, αντιστοίχως, σε αντάλλαγμα των τίτλων του εταιρικού κεφαλαίου  

της πρώτης εταιρίας, δεν έχει ως αποτέλεσμα τη φορολόγηση του εταίρου  

για την υπεραξία που προκύπτει υπέρ αυτού, εφόσον ο εταίρος κατά τη  

λήψη των τίτλων δεν θα αποδώσει σ' αυτούς μεγαλύτερη φορολογική αξία  

από όση είχαν οι τίτλοι που ανταλλάσσει πριν από τη συγχώνευση, τη  

διάσπαση ή την ανταλλαγή τίτλων. Αν δεν τηρηθεί αυτή η προϋπόθεση,  

η ως άνω υπεραξία φορολογείται στο όνομα του εταίρου κατά το χρόνο  

της συγχώνευσης κ.λπ. σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο  

γενικές διατάξεις. 

Κατ' εξαίρεση, όταν στον εταίρο καταβάλλεται χρηματικό ποσό σε μετρητά  

προς συμψηφισμό των τίτλων της αποκτώσας ή της λήπτριας εταιρίας τους  

οποίους δικαιούται, το ποσό τούτο υπάγεται σε φόρο εισοδήματος στο  

όνομα του εταίρου κατά το χρόνο της συγχώνευσης κ.λπ., σύμφωνα με  

τις ισχύουσες κατά τον ίδιο χρόνο γενικές διατάξεις (άρθρο 6). 

5. Αν μετά από τη διοικητική επαλήθευση της πράξης της συγχώνευσης  

ή της διάσπασης ή της εισφοράς ενεργητικού ή της ανταλλαγής τίτλων  

διαπιστωθεί ότι η πράξη αυτή είχε στόχο τη φοροαπάτη ή τη φοροδιαφυγή,  

οι φορολογικές απαλλαγές που είχαν παρασχεθεί αίρονται από το χρόνο  

κατά τον οποίο πραγματοποιήθηκε η συγχώνευση ή η διάσπαση ή η εισφορά  

ενεργητικού κ.λπ. (άρθρο 7). 

Β. 1. Με την οδηγία 90/435 ρυθμίζεται το κοινό φορολογικό καθεστώς,  

που πρέπει να ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες  

διαφορετικών κρατών - μελών και ορίζεται το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας  

αυτής (άρθρα 8 και 9). 

2. Τα κέρδη που λαμβάνει ημεδαπή ανώνυμη εταιρεία λόγω της συμμετοχής  

της σε θυγατρική εταιρεία, της οποίας η έδρα βρίσκεται σε άλλο κράτος-

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελούν ακαθάριστα έσοδα αυτής κατά την  

έννοια του ν. 2238/1994. 

Κατά την είσπραξη των ανωτέρω κερδών δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις  

της παρ. 4 της περίπτωσης δ' της παρ. 5 και της περίπτωσης β' της  

παραγράφου 6 του άρθρου 54 του ν. 2238/1994. 

 3. Από το συνολικό ποσό φόρου εισοδήματος της ημεδαπής μητρικής 

ανώνυμης εταιρίας, που προκύπτει από την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 

2238/1994, εκπίπτει το ποσό του φόρου εισοδήματος της θυγατρικής 



εταιρίας στην αλλοδαπή, το οποίο αναλογεί στα διανεμηθέντα προς την 

ημεδαπή ανώνυμη εταιρία κέρδη, καθώς και το ποσό του φόρου που 

ενδεχόμενα παρακρατήθηκε  

στα ίδια κέρδη από τη θυγατρική εταιρεία. Το συνολικά εκπιπτόμενο  

ποσό φόρου δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ποσό φόρου που 

αναλογεί, για το ίδιο εισόδημα, στην Ελλάδα. 

Οι ημεδαπές ανώνυμες εταιρίες δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου  

επί των κερδών που διανέμουν προς τις εταιρίες άλλων κρατών-μελών  

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων είναι θυγατρικές (άρθρο 10). 

Γ.1. Τροποποιούνται διατάξεις του ν. 2246/1994 που αφορούν τη δομή  

και λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής αγοράς (άρθρο 12). 

2.α. Τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας σχετικές με  

την εκπόνηση μελετών από το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών και  

ορίζεται μεταξύ άλλων ότι ανατίθενται σε γραφεία μελετών οι εκπονήσεις  

μελετών για ποσά ύψους 200.000 ECU και άνω, μετατρεπόμενα σε δραχμές,  

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την Κοινοτική Οδηγία 92/10/ΕΚ και για  

ποσά μέχρι ύψους 200.000 ECU με τη διαδικασία που προβλέπεται από  

τις διατάξεις του ν. 716/1977. 

β. Με απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών ορίζονται 

επιβλέποντες μελέτης οι οποίοι θα ασκούν τις μεταβιβαζόμενες σε αυτούς 

αρμοδιότητες επί των ανατιθέμενων μελετών. 

γ. Στο Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών συνιστάται Τεχνικό 

Συμβούλιο, αποτελούμενο από πέντε μέλη, που θα ορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με τριετή θητεία, που θα γνωμοδοτεί 

για την έκδοση των αποφάσεων του εργοδότη. Με κοινή απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζεται το ύψος 

της αποζημίωσης για τους επιβλέποντες μελέτης και για τα μέλη του 

Τεχνικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το ν. 2470/1997 και 

βαρύνει το λογαριασμό του ν.δ. 638/1970 (άρθρο 13). 

3. Ρυθμίζονται θέματα ανώνυμων και χρηματιστηριακών εταιρειών και  

ορίζεται ότι κινητές αξίες που κατέχονται για ίδιο λογαριασμό από  

τις χρηματιστηριακές εταιρίες πρέπει να είναι διαπραγματεύσιμες σε  

οργανωμένες αγορές, εκτός αν με απόφασή της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  

επιτρέψει την τοποθέτηση από χρηματιστηριακές εταιρίες σε κινητές  

αξίες μη διαπραγματεύσιμες σε οργανωμένες αγορές (άρθρο 14). 

4. Ρυθμίζονται οργανωτικά θέματα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  

(Ο.Ε.Ε.) και ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νομοσχεδίου  

(άρθρα 16, 17). 

Από τις προτεινόμενες διατάξεις θα επέλθει απώλεια εσόδων του Δημοσίου  

από τις χορηγούμενες φοροαπαλλαγές, κατά τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις  

κ.λπ. εταιρειών διαφορετικών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  

το ύψος της οποίας θα εξαρτηθεί από το χρόνο που θα θεσμοθετηθεί στη  

χώρα μας το νομικό πλαίσιο συγχωνεύσεων κ.λπ., καθώς και από τον αριθμό  

των περιπτώσεων που θα παρουσιάζονται κατ' έτος. 

 

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 1997 

Ο Γενικός Διευθυντής  

α.α.       

Γεώργιος Καρράς   


