
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και ε-
ναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκ-
δοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων
συµβάσεων»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΤΜΗΜΑ Α΄

Ι. Επί του νοµοσχεδίου γενικά

1. Με το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιδιώκεται η ανα-
µόρφωση του δικαίου των εταιρικών µετασχηµατισµών
και η συστηµατοποίησή του για πρώτη φορά σε ένα ενι-
αίο νοµοθετικό κείµενο.
Για το ελληνικό εταιρικό δίκαιο και ειδικότερα για το

δίκαιο των εµπορικών εταιριών, στο οποίο συστηµατικά
ανήκουν οι διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, η
έννοια των µετασχηµατισµών δεν είναι ούτε οικεία ούτε
σαφής ως προς το περιεχόµενό της. Πράγµατι, οι νόµοι
που διέπουν τις εταιρικές µορφές της Α.Ε., της Ε.Π.Ε.,
της Ι.Κ.Ε., της Ο.Ε. και της Ε.Ε. αγνοούν τον όρο αυτόν,
ο οποίος αποτελεί «δάνειο» από τον χώρο της φορολο-
γικής νοµοθεσίας. Στη νοµική γλώσσα και στην πρακτική
των συναλλαγών, ωστόσο, ο όρος έχει από µακρού χρό-
νου καθιερωθεί, όχι µόνον εξαιτίας της στενής σχέσης
εταιρικού και φορολογικού δικαίου που πάντοτε χαρα-
κτήριζε το σχετικό συναλλακτικό πεδίο (παρακ. αριθ. 8
επ.), αλλά και λόγω του σηµασιολογικού του φορτίου και
της ικανότητάς του να αποδίδει µε συνθετικό και συνάµα
περιληπτικό τρόπο ποικίλες νοµικές πράξεις αναδιάρ-
θρωσης ενός φορέα άσκησης επιχειρηµατικής δραστη-
ριότητας, όπως η συγχώνευση, η διάσπαση και η µετα-
τροπή (βλ. και τους συγγενείς ξενόγλωσσους όρους: αγ-
γλ. “corporate restructurings”· γαλλ. “restructurations des
sociétés”· γερµ. “Unternehmensumstrukturierungen”). Ως
«µετασχηµατισµοί» επιχειρήσεων νοούνται, εποµένως,
οι διεπόµενες από το εταιρικό δίκαιο νοµικές πράξεις και
διαδικασίες, µε τις οποίες µεταβάλλεται η υπόσταση ε-
νός εταιρικού φορέα άσκησης επιχείρησης, χωρίς κατά
κανόνα να µεσολαβήσει λύση και εκκαθάρισή του ούτε
µεταβίβαση των περιουσιακών του στοιχείων µε τους κα-
νόνες της ειδικής διαδοχής. Οι εταιρικοί µετασχηµατι-
σµοί συντελούνται µε τα µέσα που προβλέπει το εταιρι-
κό δίκαιο, τα δε νοµικά αποτελέσµατά τους είναι σύνθε-
τα και επέρχονται ταυτοχρόνως και αυτοδικαίως (uno
actu) µε την καταχώρισή τους στο Γενικό Εµπορικό Μη-
τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.): σε αυτό το χρονικό σηµείο, πράγµατι, οι
µετασχηµατιζόµενοι εταιρικοί φορείς ενοποιούνται, διαι-
ρούνται ή µεταβάλλουν, κατά περίπτωση, τη νοµική µορ-
φή τους, χωρίς να προηγηθούν οι οχληρές διατυπώσεις
της λύσης και εκκαθάρισής τους, οι εταίροι τους καθί-
στανται αυτοµάτως εταίροι των εταιρικών φορέων που
προέρχονται από τον µετασχηµατισµό, ενώ η µεταβίβα-
ση της περιουσίας των µετασχηµατιζόµενων φορέων
πραγµατοποιείται χωρίς εκκαθάριση, διανοµή και εισφο-
ρά, αλλά (πλην της περίπτωσης της µετατροπής) µε κα-
θολική διαδοχή, δηλαδή, µεταβίβαση του συνόλου του ε-
νεργητικού και παθητικού τους στον διάδοχο ή στους

διάδοχους εταιρικούς φορείς, χωρίς την ανάγκη µεταβί-
βασης καθενός περιουσιακού στοιχείου χωριστά. 

2. Τα οφέλη της νοµικής ρύθµισης των εταιρικών µετα-
σχηµατισµών είναι πολλαπλά και δικαιολογούν τη νοµο-
θετική µέριµνα για συστηµατοποίηση, αναµόρφωση και
εκσυγχρονισµό των σχετικών κανόνων. Οι λόγοι που ο-
δηγούν στην πραγµατοποίηση ενός εταιρικού µετασχη-
µατισµοί είναι πολλοί και εντάσσονται στον κύκλο ζωής
όλων των φορέων επιχειρηµατικής δραστηριότητας: α-
νάπτυξη, προσαρµογή στο διαρκώς µεταβαλλόµενο οι-
κονοµικό περιβάλλον και στον εξελισσόµενο ανταγωνι-
σµό, επιδίωξη ευκαιριών σε νέες αγορές, αξιοποίηση δυ-
νατοτήτων συνεργασίας, εξυγίανση. Σε όλες αυτές τις
περιπτώσεις, το δίκαιο των εταιρικών µετασχηµατισµών:
(α) προσφέρει στους ενδιαφεροµένους τα απαραίτητα
νοµικά εργαλεία για την αποτελεσµατική πραγµάτωση
των στόχων τους, (β) διασφαλίζει την απρόσκοπτη και ο-
µαλή συνέχιση της νοµικής προσωπικότητας και της ε-
ταιρικής επιχείρησης του µετασχηµατιζόµενου φορέα,
χωρίς κίνδυνο υποβάθµισης της ενότητας και ακεραιότη-
τας των επιµέρους στοιχείων που τη συγκροτούν, (γ) εγ-
γυάται την προστασία των συµφερόντων των εργαζοµέ-
νων, των πιστωτών και των εταίρων του µετασχηµατιζό-
µενου φορέα και (δ) ενισχύει την ασφάλεια του δικαίου
και την ασφάλεια των συναλλαγών, στον αναγκαίο βαθ-
µό. 

3. Η έννοια του εταιρικού µετασχηµατισµού είναι έν-
νοια γένους, που καλύπτει κάθε περίπτωση µεταβολής
του φορέα επιχείρησης. Οι βασικές κατηγορίες µετασχη-
µατισµών είναι τρεις (3): συγχωνεύσεις, διασπάσεις και
µετατροπές. Οι ορισµοί ποικίλλουν και δίνουν έµφαση
άλλες φορές στο αποτέλεσµα και άλλες στη διαδικασία.
Συγχώνευση είναι η πράξη µε την οποία επιτυγχάνεται η
απόκτηση, µε καθολική διαδοχή, από υφιστάµενη ή νεοϊ-
δρυόµενη εταιρία, των περιουσιακών στοιχείων άλλων
εταιριών που λύονται χωρίς εκκαθάριση. Διάσπαση είναι
η πράξη µεταβίβασης, µε καθολική διαδοχή, της περιου-
σίας µιας εταιρίας που λύεται χωρίς εκκαθάριση, σε δύο
τουλάχιστον υφιστάµενες ή νεοϊδρυόµενες εταιρίες. Τέ-
λος, µετατροπή είναι η πράξη µεταβολής της εταιρικής
µορφής (του «νοµικού ενδύµατος») µιας εταιρίας, χωρίς
να προηγηθεί λύση της, όπως στις άλλες κατηγορίες µε-
τασχηµατισµών, και χωρίς να µεσολαβήσει διαδοχή (κα-
θολική ή ειδική) στην περιουσία της. Από συστηµατική ά-
ποψη, στους µετασχηµατισµούς εντάσσονται και οι γνω-
στές στην ενωσιακή έννοµη τάξη, αλλά και σε ευρωπαϊ-
κές νοµοθεσίες, πράξεις της εισφοράς ή απόσχισης κλά-
δου και της µερικής διάσπασης, οι οποίες στο πλαίσιο
του προτεινόµενου νοµοσχεδίου αποτελούν ειδικότερες
εκφάνσεις των τριών βασικών κατηγοριών µετασχηµατι-
σµών.

4. Οι τρεις βασικές κατηγορίες µετασχηµατισµών είναι
βεβαίως γνωστές στο δίκαιό µας. Η ισχύουσα ρύθµισή
τους, όµως, δεν διακρίνεται ούτε από δικαιοπολιτική συ-
νέπεια ούτε και από συστηµατική συνοχή. Eιδικότερα,
διατάξεις για τους µετασχηµατισµούς περιλαµβάνονται
στο ισχύον (µέχρι την επικείµενη αντικατάστασή του µε
τον ν. 4548/2018) νοµοθετικό πλαίσιο για τις ανώνυµες
εταιρίες (κ.ν. 2190/1920), στον νόµο για τις εταιρίες πε-
ριορισµένης ευθύνης (ν. 3190/1955), στον νόµο για τις ι-
διωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες (ν. 4072/2012) και
στον νόµο για τις προσωπικές εταιρίες (ν. 4072/2012), ε-
νώ δεν λείπουν και διατάξεις για τους µετασχηµατι-
σµούς, που διεκδικούν ευθεία ή ανάλογη εφαρµογή, και



από τη νοµοθεσία που διέπει άλλους εταιρικούς τύπους,
όπως για παράδειγµα ο αστικός συνεταιρισµός
(ν. 1667/1986), η σχεδόν άγνωστη στην πράξη ετερόρ-
ρυθµη κατά µετοχές εταιρία (άρθρο 284 του
ν. 4072/2012) ή και προβλεπόµενοι από το ενωσιακό δί-
καιο εταιρικοί τύποι όπως η Ευρωπαϊκή Εταιρία (Κανονι-
σµός [ΕΚ] 2157/2001) και η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Ε-
ταιρία (Κανονισµός [ΕΚ] 1435/2003).

5. Η σηµερινή κατάσταση του εταιρικού δικαίου µετα-
σχηµατισµών δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να θεωρη-
θεί ικανοποιητική. Τούτο έχει ως αιτία µία σειρά από πα-
ράγοντες που σχετίζονται κυρίως µε την αποσπασµατική
νοµοθέτηση και την πολυδιάσπαση της ύλης του, καθώς
και την ελλειµµατική κάλυψη περιπτώσεων. Απόρροια
της έλλειψης συστηµατικής συνοχής των υφιστάµενων
διατάξεων αποτελούν τρεις κατηγορίες προβληµάτων,
τα οποία έχουν συσσωρευτεί µε «σειριακό» σχεδόν τρό-
πο στο δίκαιο των µετασχηµατισµών, καθώς η προσπά-
θεια επίλυσης του ενός προκαλεί το επόµενο: η αρχή
της ειδικότητας των επιτρεπόµενων µορφών µετασχη-
µατισµών, οι αποκαλούµενοι «καταχρηστικοί µετασχη-
µατισµοί» και η «ανάµειξη» του φορολογικού δικαίου.

6. Στην ισχύουσα σήµερα νοµοθεσία, προβλέπονται
µόνον συγκεκριµένης µορφής µετασχηµατισµοί για συ-
γκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων, µε αποτέλεσµα
να τίθεται εύλογα εν αµφιβόλω το επιτρεπτό των µη
προβλεπόµενων µετασχηµατισµών και να καταλείπεται
έδαφος για αντικρουόµενες ερµηνείες σε νοµολογία,
θεωρία και πράξη, σε έναν τοµέα όπου η ασφάλεια δικαί-
ου θα έπρεπε να είναι το πρώτο ζητούµενο. Βάσει, ειδι-
κότερα, του ισχύοντος εταιρικού δικαίου σήµερα, είναι
επιτρεπτοί οι ακόλουθοι µετασχηµατισµοί:

(α) µετατροπή Ι.Κ.Ε. σε άλλη εταιρία (άρθρο 106 του
ν. 4072/2012),

(β) µετατροπή άλλης εταιρίας σε Ι.Κ.Ε. (άρθρο 107 του
ν. 4072/2012),

(γ) συγχώνευση µεταξύ Ι.Κ.Ε. (άρθρο 108 έως 115 του
ν. 4072/2012),

(δ) µετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 51 του ν. 3190/1955),
(ε)µετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 53 του

ν. 3190/1955),
(στ) µετατροπή Ε.Ε. σε Ο.Ε. (άρθρο 282 του ν. 4072/

2012),
(ζ) µετατροπή Ο.Ε. σε Ε.Ε. (άρθρο 282Α του ν. 4072/

2012),
(η) µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Ο.Ε. η Ε.Ε. (άρθρο 283 του

ν. 4072/2012)
(θ) συγχώνευση µεταξύ Ε.Π.Ε. (άρθρο 54 και 55 του

ν. 3190/1955),
(ι) µετατροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. (άρθρο 66 του κ.ν. 2190/

1920),
(ια) µετατροπή Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε. (άρθρο 66α του

κ.ν.  2190/1920),
(ιβ) µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε. (άρθρο 67 παρ. 1 του

κ.ν. 2190/1920),
(ιγ) µετατροπή Ο.Ε. ή Ε.Ε. σε Α.Ε. (άρθρο 67 παρ. 2

του κ.ν.  2190/1920),
(ιδ) συγχώνευση µεταξύ Α.Ε. (άρθρο 68 έως 80 του

κ.ν. 2190/1920),
(ιε) διάσπαση Α.Ε. (άρθρο 81 έως 89 του κ.ν. 2190/1920).
7. Από την παραπάνω καταγραφή προκύπτει ότι, το ε-

ταιρικό δίκαιο αγνοεί µεγάλο αριθµό δυνατών µετασχη-
µατισµών: δεν προβλέπονται, για παράδειγµα, συγχω-
νεύσεις µεταξύ εταιριών διαφορετικού τύπου, δεν προ-

βλέπονται διασπάσεις παρά µόνον η διάσπαση Α.Ε. µε ε-
πωφελούµενες επίσης Α.Ε., ενώ αγνοούνται παντελώς
παραλλαγές της διάσπασης, όπως η απόσχιση κλάδου ή
η µερική διάσπαση.

8. Η απουσία ενός πλήρους φάσµατος δυνατών µετα-
σχηµατισµών, µε τα προσόντα της καθολικής διαδοχής
και της συνέχισης της νοµικής προσωπικότητας των µε-
τασχηµατιζόµενων εταιρικών φορέων, θάλπει το ανεπι-
θύµητο φαινόµενο των καλούµενων «καταχρηστικών µε-
τασχηµατισµών». Ως τέτοιοι νοούνται εκείνοι που κατα-
λήγουν στο ίδιο οικονοµικό αποτέλεσµα µε τους ρυθµι-
ζόµενους µετασχηµατισµούς, δηλαδή, στη µεταβολή
του µετασχηµατιζόµενου επιχειρηµατικού φορέα, η ο-
ποία επιτυγχάνεται, όµως, µε τη διενέργεια µίας σειράς
ασύνδετων µεταξύ τους νοµικών πράξεων, οι οποίες δεν
διασφαλίζουν τη συνέχιση της νοµικής του προσωπικό-
τητας και της επιχείρησής του. Πρόκειται για διαδικασίες
οι οποίες, σε σύγκριση µε τους ρητά προβλεπόµενους
στον νόµο µετασχηµατισµούς, δεν είναι καθόλου απλές
και ασφαλείς και οι οποίες παραλλάσσουν κατά περίπτω-
ση, περιλαµβάνοντας λύση εταιρίας ή εταιριών, εκκαθά-
ριση, διανοµή, ίδρυση νέας ή νέων εταιριών και εισφορά
περιουσίας σε αυτές, χωρίς τα προσόντα της καθολικής
διαδοχής, αλλά µε τα µέσα του κοινού περιουσιακού δι-
καίου. Και είναι αλήθεια, βεβαίως, ότι µε την αρωγή των
κανόνων του φορολογικού δικαίου (βλ. αµέσως στη συ-
νέχεια, αριθ. 9 επ.) αλλά και την ευρηµατικότητα των ε-
παγγελµατιών της πράξης (δικηγόρων, συµβολαιογρά-
φων, ορκωτών ελεγκτών λογιστών κ.λπ.), διαπλάσθηκαν
στην πρακτική των συναλλαγών νέες µορφές γνήσιων
µετασχηµατισµών, µε ανάλογη συνδυαστική εφαρµογή
διατάξεων που ισχύουν για τις ρητά προβλεπόµενες
µορφές αυτών (λ.χ. απορρόφηση οµόρρυθµης ή ετερόρ-
ρυθµης εταιρίας από Ε.Π.Ε. ή ανώνυµη). Μολαταύτα, ελ-
λείψει συγκεκριµένου ερείσµατος στους κανόνες του ε-
ταιρικού δικαίου, η διάπλαση αυτή παραµένει ατελής και
ξένη προς το σύστηµα του τελευταίου, καταλείποντας
ρυθµιστικά κενά και ελλείµµατα προστασίας των µειοψη-
φούντων εταίρων και των πιστωτών και προκαλώντας α-
νασφάλεια δικαίου και αβεβαιότητα στους συναλλασσό-
µενους.

9. Πιο συγκεκριµένα, µε αφορµή τη θέσπιση φορολογι-
κών κινήτρων για συγκεκριµένες µορφές µετασχηµατι-
σµών και για συγκεκριµένους εταιρικούς τύπους, µε δι-
καιοπολιτικό στόχο την ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτο-
βουλίας για δηµιουργία ισχυρών οικονοµικών µονάδων,
το φορολογικό δίκαιο (ιδίως ο ν. 2166/1993) παρεµβαίνει
στο ουσιαστικό εταιρικό δίκαιο µετασχηµατισµών, δηµι-
ουργώντας µείζον πρόβληµα συµβατότητας και συστη-
µατικής συνοχής µε αυτό. Αρκεί να σηµειωθεί ότι, ο
ν. 2166/1993 καταλαµβάνει: (α) µετατροπή επιχείρησης
οποιασδήποτε µορφής σε Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., (β) απορρόφηση
επιχειρήσεων οποιασδήποτε µορφής από υφιστάµενη
Α.Ε. ή Ε.Π.Ε., (γ) συγχώνευση ανωνύµων εταιριών, (δ)
διάσπαση ανωνύµων εταιριών υπό την προϋπόθεση ότι,
οι διασπώµενες απορροφώνται από υφιστάµενες Α.Ε.,
(ε) εισφορά από λειτουργούσα επιχείρηση ενός ή περισ-
σότερων κλάδων ή τµηµάτων της σε λειτουργούσα Α.Ε.
και (στ) συγχώνευση αστικών συνεταιρισµών του
ν. 1667/1986 µε σκοπό την ίδρυση νέου αστικού συνεται-
ρισµού. Περαιτέρω, το ν.δ. 1297/1972 εφαρµόζεται (άρ-
θρο 1) «επί συγχωνεύσεων ή µετατροπής επιχειρήσεων,
οποιασδήποτε µορφής, σε ανώνυµη εταιρία ή προς τον
σκοπό ίδρυσης ανώνυµης εταιρίας, καθώς και επί συγ-
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χωνεύσεως ή µετατροπής επιχειρήσεων οποιασδήποτε
µορφής, εφόσον σε αυτές δεν περιλαµβάνεται ανώνυµη
εταιρία, σε εταιρία περιορισµένης ευθύνης ή προς τον
σκοπό ίδρυσης εταιρίας περιορισµένης ευθύνης», καθώς
και σε εισφορά κλάδου σε Α.Ε. (άρθρο 7). Με τον
ν. 4172/2013 παρέχονται φορολογικά ευεργετήµατα τα
οποία ισχύουν επί εισφοράς ενεργητικού έναντι τίτλων
(άρθρο 52), επί ανταλλαγής τίτλων (άρθρο 53), καθώς
και επί συγχωνεύσεων εταιριών µε απορρόφηση ή µε σύ-
σταση νέας εταιρίας και επί της διάσπασης µιας εταιρίας
σε µια ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρίες, συµπερι-
λαµβανοµένης και της µερικής διάσπασης (άρθρο 54).

10. Το µεγαλύτερο µέρος των παραπάνω αναφερόµε-
νων (αριθµ. 9) κατηγοριών µετασχηµατισµών κινείται
στα όρια του ισχύοντος εταιρικού δικαίου και αυτό όχι
µόνον εξαιτίας των εταιρικών µορφών που µπορούν να
συµµετάσχουν σε αυτούς, αλλά και εξαιτίας της ίδιας
της δοµής ορισµένων από αυτούς, όπως π.χ. η εισφορά
ή απόσχιση κλάδου και η µερική διάσπαση, οι οποίες
στερούνται σαφούς ερείσµατος στο ουσιαστικό εταιρικό
δίκαιο. Η παρέµβαση του φορολογικού δικαίου δηµιουρ-
γεί ασάφεια όχι µόνον ως προς το ποιος µετασχηµατι-
σµός επιτρέπεται, αλλά και ως προς το πώς υλοποιείται
ένας τέτοιος µετασχηµατισµός. Η απόσχιση κλάδου και
η µερική διάσπαση, για παράδειγµα, συνδυάζονται µό-
νον µε την παροχή φορολογικών κινήτρων, χωρίς να υ-
πάρχει καµία πρόβλεψη στο εταιρικό δίκαιο για τους ό-
ρους και τη διαδικασία πραγµατοποίησής τους, ενώ ακό-
µη και για γνωστούς στο εταιρικό δίκαιο µετασχηµατι-
σµούς, όπως οι συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύµων
εταιριών και εταιριών περιορισµένης ευθύνης, κατά τον
κ.ν. 2190/1920 και τον ν. 3190/1955, η φορολογική νοµο-
θεσία µετασχηµατισµών θεσπίζει παρεκκλίσεις από τους
κανόνες του εταιρικού δικαίου, κάποιες από τις οποίες
θα µπορούσαν να θεωρηθούν τουλάχιστον αµφίβολης
συµβατότητας µε το ενωσιακό δίκαιο. Συγκεκριµένα, για
τους εν λόγω µετασχηµατισµούς προβλέπεται από τον
ν. 2166/1993 (άρθρο 2 παρ. 1), ότι πραγµατοποιούνται
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του κ.ν. 2190/1920, µε
ενοποίηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού
των µετασχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, όπως αυτά εµ-
φανίζονται σε ισολογισµούς αυτών συντασσόµενους για
το σκοπό του µετασχηµατισµού και µεταφέρονται ως
στοιχεία ισολογισµού της νέας εταιρίας. Η ισχύουσα Ο-
δηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου σχετικά µε ορισµένες πτυχές του εταιρι-
κού δικαίου, η οποία, κωδικοποιεί, µεταξύ άλλων, προη-
γούµενες Οδηγίες για τη συγχώνευση και τη διάσπαση
κεφαλαιουχικών εταιριών, προβλέπει όµως αυστηρή δια-
δικασία σύνταξης έκθεσης και ενηµέρωσης του διαχειρι-
στικού οργάνου για τη συγχώνευση ή διάσπαση (άρθρα
95 και 141) και εξέταση του σχεδίου από ανεξάρτητους
εµπειρογνώµονες (άρθρο 96 και 142), δηλαδή διασφάλι-
ση της εγκυρότητας της σχέσης ανταλλαγής µε βάση ε-
λεγµένη από ειδικούς αποτίµηση των περιουσιακών
στοιχείων και υποχρεώσεων των µετασχηµατιζόµενων
επιχειρήσεων. Αν και οι ρυθµίσεις αυτές είναι καίριες για
τη προστασία όλων των εµπλεκοµένων στον µετασχηµα-
τισµό συµφερόντων, µια εταιρία που επιχειρεί την υπα-
γωγή της στον ν. 2166/1993 δύναται να τις αποφύγει όχι
µόνον όταν συµµετέχει σε µια µη προβλεπόµενη από το
εταιρικό δίκαιο απόσχιση κλάδου, αλλά και όταν συµµε-
τέχει σε συγχώνευση ή διάσπαση διεπόµενη από αυτό.

11. Συνολικά, εποµένως, το εταιρικό δίκαιο των µετα-

σχηµατισµών παραµένει σήµερα κατακερµατισµένο σε
ένα ευρύ φάσµα νοµοθετηµάτων εταιρικού και φορολο-
γικού δικαίου, παλαιότερων και νεότερων, των οποίων οι
επιµέρους ρυθµίσεις υποφέρουν από ελλείψεις, συ-
γκρούσεις και ασάφειες, δεν παρουσιάζουν συστηµατική
ενότητα και κανονιστική πληρότητα ούτε έχουν πάντοτε
κοινή στόχευση (προστασία των µειοψηφούντων εταί-
ρων και µετόχων, καθώς και των εταιρικών πιστωτών, το
εταιρικό δίκαιο / παροχή κινήτρων για δηµιουργία ισχυ-
ρών οικονοµικών µονάδων, το φορολογικό). Αποτέλε-
σµα της διαχρονικής αυτής νοµοτεχνικής ακαταστασίας
είναι να δηµιουργούνται ρυθµιστικά κενά και δυσλει-
τουργίες, οι οποίες επιδρούν αρνητικά στο κρίσιµο για
την εθνική οικονοµία πεδίο της αναδιάρθρωσης των φο-
ρέων άσκησης επιχειρηµατικής δραστηριότητας και δη-
µιουργούν ανασφάλεια δικαίου.

12. Στο παραπάνω πλαίσιο, εύλογα ανακύπτει η νοµο-
θετική ανάγκη για αναµόρφωση και συστηµατοποίηση
του δικαίου των εταιρικών µετασχηµατισµών, έτσι ώστε
αυτοί να διέπονται από ένα ενιαίο, συµπαγές και πλήρες
νοµοθετικό πλαίσιο, µε ρυθµίσεις που καλύπτουν κάθε
πτυχή εταιρικού δικαίου µε πληρότητα, συνέπεια και
συµβατότητα µε το ενωσιακό πλαίσιο. Ένα τέτοιο πλαί-
σιο δεν µπορεί παρά να στοχεύει στην κάλυψη των κε-
νών που αφήνουν οι υφιστάµενες ρυθµίσεις, στην άρση
των συγκρούσεών τους, αλλά και στην παροχή ευελιξίας
και νέων δυνατοτήτων στους φορείς επιχειρηµατικής
δραστηριότητας µε έδρα στην Ελλάδα, ώστε να προσαρ-
µόζουν µε τρόπο αποτελεσµατικό τις νοµικές τους δο-
µές στις µεταβαλλόµενες συνθήκες της οικονοµικής ζω-
ής, µε πρόνοια για την προστασία των επενδυτών, των
συµφερόντων µειοψηφίας, των πιστωτών και των εργα-
ζοµένων.

ΙΙ. Οι κύριες κατευθύνσεις

Α. Τα βασικά προβλήµατα νοµοθετικής πολιτικής

13. Με δεδοµένη την υπάρχουσα κατάσταση του δικαί-
ου των εταιρικών µετασχηµατισµών, τρία (3) είναι τα µεί-
ζονα ζητήµατα νοµοθετικής πολιτικής τα οποία καλείται
να αντιµετωπίσει το προτεινόµενο νοµοσχέδιο: (α) διευ-
κόλυνση ή µη των µετασχηµατισµών µε τα χαρακτηριστι-
κά της καθολικής διαδοχής και της συνέχισης της νοµι-
κής προσωπικότητας (παρακ. υπό Β), (β) αντιµετώπιση
των διαδικασιών µετασχηµατισµού µε ενιαίο τρόπο, ανε-
ξάρτητα από το είδος µετασχηµατισµού ή τις εταιρικές
µορφές που συµµετέχουν σε αυτόν ή κατά περίπτωση
προσέγγιση (παρακ. υπό Γ) και (γ) εξισορρόπηση των
συµφερόντων των µετόχων ή εταίρων µειοψηφίας και
των πιστωτών των µετασχηµατιζόµενων εταιριών µε το
συµφέρον ασφαλούς επέλευσης του αποτελέσµατος
των µετασχηµατισµών ή πρόταξη ορισµένων κατηγο-
ριών συµφερόντων έναντι άλλων (παρακ. υπό Δ.).

Β. Διευκόλυνση των εταιρικών µετασχηµατισµών

14. Η επιδιωκόµενη διευκόλυνση των εταιρικών µετα-
σχηµατισµών προϋποθέτει κατ’ αρχάς τη µε σαφή τρόπο
διεύρυνση του φάσµατος των επιτρεπτών περιπτώσεων,
ιδίως από τη σκοπιά των εταιρικών µορφών που µπορούν
να συµµετέχουν σε αυτούς. Ανεξάρτητα από το εάν λό-
γου χάριν η ισχύουσα σήµερα ρύθµιση της συγχώνευσης
µεταξύ εταιριών µόνο της ίδιας νοµικής µορφής (συγχώ-
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νευση µεταξύ Α.Ε., µεταξύ Ε.Π.Ε. και µεταξύ Ι.Κ.Ε.) συ-
νιστά ή όχι εκούσιο νοµοθετικό αποκλεισµό άλλων δυνα-
τοτήτων µετασχηµατισµών µεταξύ εταιριών διαφορετι-
κού τύπου (το αποκαλούµενο στην επιστήµη του εταιρι-
κού δικαίου πρόβληµα του «κλειστού αριθµού» των εται-
ρικών µετασχηµατισµών), η αντιµετώπιση του ζητήµατος
αυτού δεν µπορεί να επαφίεται πλέον µόνο στη νοµολο-
γία και στη θεωρία ούτε στην αξιοποίηση της ασαφούς
σχέσης εταιρικού και φορολογικού δικαίου. Άλλωστε,
κάθε είδους ερµηνεία έχει τα όριά της. Από την άλλη
πλευρά, ο περιορισµός του φάσµατος των επιτρεπτών
µετασχηµατισµών σε ορισµένες µόνο µορφές αυτών δεν
βρίσκει κανένα έρεισµα δικαιοπολιτικό ή νοµοθετικό -ε-
νωσιακό ή εγχώριο- αλλά ούτε και στο συγκριτικό δίκαιο.
Πράγµατι, τα επιτυχηµένα υποδείγµατα του γερµανικού
νόµου περί µετασχηµατισµών του έτους 1994
(«Umwandlungsgesetz») και του ελβετικού οµοσπονδια-
κού νόµου για τη συγχώνευση, τη διάσπαση, τη µετατρο-
πή και τις µεταβιβάσεις περιουσίας («Fusionsgesetz»)
του έτους 2003, οι οποίοι θεσπίζουν ενιαίους κανόνες
µετασχηµατισµών για πλήθος εταιρικών µορφών και ει-
δών µετασχηµατισµού, αποδεικνύουν ότι η συνθετική και
περιεκτική νοµοθέτηση στο πεδίο αυτό αποδίδει καρ-
πούς.

15. Από την σκοπιά της νοµοθετικής πολιτικής, εποµέ-
νως, η απάντηση στο πρώτο ερώτηµα είναι προφανής:
δραστική επέκταση του φάσµατος των επιτρεπτών µετα-
σχηµατισµών για όλες τις εµπορικές εταιρίες που εµπί-
πτουν στο υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του προτεινό-
µενου νοµοσχεδίου και επιτρεπτό µετασχηµατισµού µε
τη συµµετοχή δύο ή και περισσοτέρων εταιριών διαφο-
ρετικού τύπου. Ακόµη, επιτρεπτό µετασχηµατισµού χω-
ρίς δέσµευση από κάποιο (ανασφαλές, σε κάθε περίπτω-
ση) κριτήριο µεγέθους, είτε αυτό έχει να κάνει µε εταιρι-
κή µορφή είτε µε τη συνδροµή αριθµητικών κριτηρίων. Ο
κανόνας εδώ οφείλει να είναι ότι όλοι µπορούν να συγ-
χωνευτούν µε όλους, όλοι µπορούν να απορροφήσουν
όλους, όλοι µπορούν να διασπαστούν σε όλους, όλοι
µπορεί να επωφεληθούν από όλους, όλοι µπορούν να
µετατραπούν σε όλους. Οι εταιρικές µορφές που κατα-
λαµβάνονται από το προτεινόµενο νοµοσχέδιο µπορούν,
έτσι, να συµµετάσχουν σε κάθε είδους µετασχηµατισµό,
ως απορροφώµενες, απορροφώσες, συγχωνευόµενες,
διασπώµενες, εισφέρουσες, επωφελούµενες, συνιστώ-
µενες (νέες) ή µετατρεπόµενες. Πέραν τούτου, όµως,
και µορφές µετασχηµατισµών οι οποίες προβλέπονταν
µέχρι σήµερα µόνον από τις διατάξεις της φορολογικής
νοµοθεσίας, ενσωµατώνονται πλέον οµαλά στο σύστη-
µα του εταιρικού δικαίου. Υπό τα δεδοµένα αυτά, ο προ-
βληµατισµός περί του «κλειστού αριθµού» ή µη των επι-
τρεπτών µορφών µετασχηµατισµού παύει πλέον να έχει
τη σηµασία που διατηρούσε στο προγενέστερο δίκαιο.
Το φάσµα των αποδεκτών µε βάση το προτεινόµενο νο-
µοσχέδιο συνδυασµών είναι πλέον τόσο µεγάλο σε σύ-
γκριση µε όσα ίσχυαν µέχρι σήµερα, που αναµένεται να
καλύψει το µέγιστο µέρος των αναγκών των ενδιαφερο-
µένων. Στο πλαίσιο αυτό, η πρόβλεψη του νοµοσχεδίου
σύµφωνα µε την οποία άλλες µορφές εταιρικών µετα-
σχηµατισµών επιτρέπονται, εφόσον προβλέπονται ρητά
από διάταξη νόµου (άρθρο 1 παράγραφος 3), αποτελεί ε-
λάχιστη ασφαλιστική δικλείδα για τη διαφύλαξη της ακε-
ραιότητας του συστήµατος που θεσπίζεται µε το προτει-
νόµενο νοµοσχέδιο και για την επίτευξη ασφάλειας δι-
καίου επί οριακών περιπτώσεων που τυχόν θα εµφανι-
σθούν. 

Β. Eνοποίηση της ρύθµισης

16. Αν και εκ πρώτης όψεως φαίνεται να εµπίπτουν
στους µετασχηµατισµούς πράξεις µε διαφορετικά νοµι-
κά χαρακτηριστικά, ο κοινός παρονοµαστής της συνέχι-
σης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας από νέο επι-
χειρηµατικό φορέα (στις περιπτώσεις συγχώνευσης και
διάσπασης) ή από τον ίδιο επιχειρηµατικό φορέα υπό
διαφορετικό «νοµικό ένδυµα» (στην περίπτωση της µε-
τατροπής) διευκολύνει τη σύλληψη της ρυθµιστέας ύλης
και την ενιαία αντιµετώπιση των ουσιαστικών και διαδι-
καστικών προβληµάτων που αναφύονται, ανεξάρτητα α-
πό τη νοµική µορφή (και άρα το νοµικό καθεστώς) κάθε
συµµετέχουσας στον µετασχηµατισµό εταιρίας. Από ου-
σιαστική άποψη, σε όλες τις ρυθµιζόµενες περιπτώσεις
πρόκειται για αλλαγή του φορέα άσκησης επιχειρηµατι-
κής δραστηριότητας, µέσω ειδικά προβλεπόµενης εται-
ρικής διαδικασίας, χωρίς εκκαθάριση (σε όλες τις περι-
πτώσεις) ή και χωρίς λύση ακόµα (στην περίπτωση της
µετατροπής). Στις περιπτώσεις της συγχώνευσης και της
διάσπασης, η συνέχιση της επιχειρηµατικής δραστηριό-
τητας επιτυγχάνεται νοµικά ιδίως µέσω του θεσµού της
καθολικής διαδοχής, ενώ στην περίπτωση της µετατρο-
πής απουσιάζει κάθε στοιχείο διαδοχής, καθώς ο µετα-
τρεπόµενος φορέας συνεχίζεται υπό νέο νοµικό καθε-
στώς. Σε κάθε περίπτωση, εξάλλου, η απόφαση για συµ-
µετοχή σε µετασχηµατισµό αποτελεί «επιχειρηµατική α-
πόφαση», η οποία συµπεριλαµβάνεται στις σηµαντικές
εταιρικές αποφάσεις (όπως λόγου χάριν η απόφαση για
λύση της εταιρίας), καθώς θίγει τα θεµέλια του εταιρικού
οργανισµού όλων των εταιριών που συµµετέχουν σε αυ-
τόν και αναπτύσσει ιδιαίτερα σοβαρές νοµικές και οικο-
νοµικές συνέπειες για τους εταίρους και τους πιστωτές
αυτών. Από διαδικαστική άποψη, συνεπώς, η λήψη της
εν λόγω απόφασης θα πρέπει να αποτελεί αντικείµενο
ενδελεχούς προπαρασκευής, στη βάση ενός εκ των προ-
τέρων καταρτιζόµενου από τα διαχειριστικά όργανα των
µετασχηµατιζόµενων εταιριών σχεδίου (σχεδίου σύµβα-
σης συγχώνευσης ή διάσπασης ή σχεδίου απόφασης µε-
τατροπής, κατά περίπτωση), σύµφωνα µε το επιτυχηµέ-
νο πρότυπο του ισχύοντος δικαίου συγχωνεύσεων και
διασπάσεων κεφαλαιουχικών εταιριών. Στις περιπτώσεις
της συγχώνευσης και της διάσπασης, το σχέδιο πρέπει
κατά κανόνα να συνοδεύεται από επεξηγηµατική έκθεση
των οικείων διαχειριστικών οργάνων και να αποτελεί α-
ντικείµενο εξέτασης από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα,
εκτός αν το σύνολο των εταίρων στέργει οι διατυπώσεις
αυτές να παραλειφθούν. Λόγω της ήδη εκτεθείσας ση-
µασίας της, η απόφαση για τον µετασχηµατισµό ανήκει
κατά κανόνα στην αρµοδιότητα του ανώτατου οργάνου
κάθε µετασχηµατιζόµενης εταιρίας (εταίρους ή συνέ-
λευση εταίρων, κατά περίπτωση) και λαµβάνεται µόνον
εφόσον διασφαλίζεται πριν τη λήψη της, επαρκής ενηµέ-
ρωση των µετόχων ή εταίρων για τις νοµικές και οικονο-
µικές συνέπειες του µετασχηµατισµού. Μετά την έγκρι-
ση της συγχώνευσης ή της διάσπασης από τους εταί-
ρους ή τις συνελεύσεις των εταίρων, καταρτίζεται από
τα διαχειριστικά όργανα των συµµετεχουσών εταιριών
οριστική πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης (σύµβαση ή
µονοµερής πράξη, κατά περίπτωση), στην οποία συµφω-
νούνται και εξειδικεύονται οι σωµατειακές και περιου-
σιακές συνέπειες του µετασχηµατισµού. Τέλος, όλες οι
πράξεις και διατυπώσεις προπαρασκευής του µετασχη-
µατισµού υποβάλλονται σε προληπτικό έλεγχο νοµιµό-
τητας από τη διοίκηση και σε (συστατική) δηµοσιότητα,
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µέσω της οποίας συντελείται ο µετασχηµατισµός και ε-
πέρχονται τα αποτελέσµατά του.

17. Εάν στα παραπάνω ουσιαστικά και διαδικαστικά
βήµατα (αριθ. 16) προστεθούν η ειδική πρόνοια για την
προστασία των συµφερόντων των πιστωτών των µετα-
σχηµατιζόµενων εταιριών, η ρητή απαρίθµηση των απο-
τελεσµάτων του µετασχηµατισµού (σωµατειακής, περι-
ουσιακής και δικονοµικής φύσεως), η θέσπιση κανόνων
ευθύνης για τα πρόσωπα (µέλη των διαχειριστικών οργά-
νων ή διαχειριστές) που συµµετείχαν στην υλοποίηση
του µετασχηµατισµού και η θέσπιση ειδικού καθεστώτος
ακυρότητας του µετασχηµατισµού µε βασική στόχευση
τη διατήρηση των αποτελεσµάτων του τελευταίου, περι-
γράφεται ένα γενικό µέρος δικαίου µετασχηµατισµών
που διεκδικεί εφαρµογή σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα
από το αν πρόκειται για συγχώνευση, διάσπαση ή µετα-
τροπή και ανεξάρτητα από το αν στη συγχώνευση, διά-
σπαση ή µετατροπή συµµετέχουν εταιρίες της ίδιας ή
διαφορετικής µορφής, ανώνυµες, Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. ή
Ε.Ε.. Ωστόσο, παρά τις πολλές οµοιότητές τους αλλά
και την εν γένει συµµετρική τους δοµή (ιδίως στο παρά-
δειγµα της διάσπασης, η οποία εµφανίζεται ως πράξη α-
ντίστροφη της συγχώνευσης), κάθε επιµέρους κατηγο-
ρία µετασχηµατισµών διατηρεί και πολλές ρυθµιστικές ι-
διαιτερότητες· λιγότερες µεν η διάσπαση έναντι της
συγχώνευσης, πολύ περισσότερες, όµως, η µετατροπή
έναντι των δύο προηγουµένων. Υπό το πρίσµα αυτό, θε-
ωρήθηκε ότι αποτελεί ασφαλέστερη οδός η κατάστρωση
ενός γενικού µέρους ρυθµίσεων για κάθε κατηγορία µε-
τασχηµατισµών, έτσι ώστε να προκύπτει εν τέλει ένα γε-
νικό µέρος συγχώνευσης, ένα γενικό µέρος διάσπασης
και ένα γενικό µέρος µετατροπής. Το σχήµα αυτό προϋ-
ποθέτει αφαίρεση των περιπτωσιολογικών χαρακτηριστι-
κών που συναρτώνται όχι τόσο µε το είδος του µετασχη-
µατισµού, όσο µε τις εταιρικές µορφές που συµµετέχουν
σε αυτόν. Συνδυάζεται δε µε την αναγκαία προσθήκη ει-
δικών διατάξεων για την αντιµετώπιση ειδικών ζητηµά-
των ανά εταιρική µορφή ή ανά κατηγορία εταιρικών µορ-
φών, όπως για παράδειγµα η προσωπική ευθύνη των ε-
ταίρων προσωπικών εταιριών, ή ύπαρξη εγγυητικών και
εξωκεφαλαιακών εισφορών στην Ι.Κ.Ε. ή ο ειδικός τρό-
πος λήψης πλειοψηφικών αποφάσεων στην Ε.Π.Ε.. Η νο-
µοτεχνική αυτή επιλογή, βεβαίως, είχε ως τίµηµα µία
σχετική αύξηση της έκτασης του νοµοσχεδίου. Τούτο, ό-
µως, αντισταθµίζεται πλήρως από την ασφάλεια των
ρυθµίσεών του. Πράγµατι, το επίπεδο νοµοτεχνικής α-
φαίρεσης που θα ήταν αναγκαίο, προκειµένου το γενικό
µέρος του δικαίου των µετασχηµατισµών να καλύπτει
κατά τρόπο οµοιόµορφο όχι µόνον όλες τις εταιρικές
µορφές που εµπίπτουν στο νοµοσχέδιο, αλλά και όλα τα
είδη µετασχηµατισµών που ρυθµίζονται από αυτό (διπλή
αφαίρεση), θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη υποβάθµιση
των ιδιαιτεροτήτων κάθε κατηγορίας µετασχηµατισµού,
σε βάρος της ποιότητας και της αποτελεσµατικότητας
των κανόνων του προτεινόµενου νοµοσχεδίου, αλλά και
της πρόσληψής τους από τους αποδέκτες του. 

18. Τέλος, δεν πρέπει να διαφύγει της προσοχής ότι
τόσο στις γενικές όσο -και ιδίως- στις ειδικές διατάξεις
του νοµοσχεδίου, µε τις οποίες αντιµετωπίζονται ζητή-
µατα που αναφύονται στις περιπτώσεις µετασχηµατι-
σµών συγκεκριµένων εταιρικών µορφών (προσωπικές ε-
ταιρίες, κεφαλαιουχικές εταιρίες, συνεταιρισµοί κ.λπ.),

έχει ληφθεί ιδιαίτερη µέριµνα, ώστε η διαδικασία να εί-
ναι απλούστερη και λιγότερο γραφειοκρατική, χωρίς, πά-
ντως, να παραβλάπτονται ή να τίθενται σε διακινδύνευ-
ση τα συµφέροντα των εταίρων και των πιστωτών. Εν-
δεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες διαδικαστικές ελα-
φρύνσεις: (α) δυνατότητα δηµοσίευσης του σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης και διάσπασης µόνο στην ιστο-
σελίδα κάθε µετασχηµατιζόµενης εταιρίας, (β) απαλλα-
γή από τη σύνταξη και υποβολή στη συνέλευση ή στους
εταίρους των εταιριών που µετέχουν στο µετασχηµατι-
σµό, επεξηγηµατικής έκθεσης των διαχειριστικών οργά-
νων και των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, εφόσον ό-
λοι οι εταίροι συµφωνούν, (γ) ειδικά στην περίπτωση
συµµετοχής προσωπικής εταιρίας σε µετασχηµατισµό, η
εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης από ανε-
ξάρτητους εµπειρογνώµονες προβλέπεται ως υποχρεω-
τική µόνο κατόπιν ειδικού αιτήµατος ενός τουλάχιστον
από τους εταίρους της, (δ) στην ίδια περίπτωση, καθώς
και στην περίπτωση συµµετοχής Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., ούτε
και η σύνταξη επεξηγηµατικής έκθεσης είναι απαραίτη-
τη, εφόσον όλοι οι εταίροι της µετασχηµατιζόµενης προ-
σωπικής εταιρίας ή Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε. είναι συγχρόνως και
διαχειριστές της, (ε) διαθεσιµότητα των εγγράφων που
αφορούν το µετασχηµατισµό στην ιστοσελίδα κάθε µε-
τασχηµατιζόµενης εταιρίας και παροχή αντιγράφων αυ-
τών, κατόπιν αιτήµατος εταίρου, µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου, (στ) κατάρτιση της σύµβασης συγχώνευσης
και διάσπασης µε ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον µετέχουν
στον µετασχηµατισµό µόνο προσωπικές εταιρίες ή
Ι.Κ.Ε., (ζ) πραγµατοποίηση του προληπτικού ελέγχου νο-
µιµότητας του µετασχηµατισµού χωρίς έκδοση διοικητι-
κής εγκριτικής απόφασης, εφόσον στον µετασχηµατι-
σµό µετέχουν µόνο προσωπικές εταιρίες, Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε..

Γ. Eξισορρόπηση συµφερόντων

19. Η ενοποίηση της ρύθµισης των εταιρικών µετασχη-
µατισµών (παραπ. αριθ. 16-18) σε συνδυασµό µε τη διεύ-
ρυνση του φάσµατος των επιτρεπτών περιπτώσεων (πα-
ραπ. αριθ. 14-15), αναµένεται να ενισχύσει το επίπεδο
προστασίας των εµπλεκόµενων κατηγοριών συµφερό-
ντων, παρέχοντας ένα πλήρες, ολοκληρωµένο, προβλέ-
ψιµο και ασφαλές νοµικό πλαίσιο για τη συντέλεση αυ-
τών. Θεµελιώδεις και αναγνωρισµένες δικλείδες προ-
στασίας, τις οποίες γνωρίζει το δίκαιό µας από τις ήδη
ρυθµιζόµενες σήµερα µορφές µετασχηµατισµών (κυρίως
συγχωνεύσεις και διασπάσεις µεταξύ Α.Ε.) επεκτείνο-
νται σε ολόκληρο το φάσµα των νοητών µετασχηµατι-
σµών: κατάρτιση σχεδίου συγχώνευσης/διάσπασης µε ε-
λάχιστο περιεχόµενο που προβλέπεται στον νόµο, θέ-
σπιση διατυπώσεων δηµοσιότητας, υποβολή από το δια-
χειριστικό όργανο προς τη συνέλευση ή τους εταίρους
γραπτής έκθεσης για το σχέδιο, εξέτασή του από ανε-
ξάρτητους εµπειρογνώµονες, διαθεσιµότητα των εγγρά-
φων για εξέταση από τους µετόχους ή εταίρους, παροχή
δικαιώµατος στους πιστωτές των εµπλεκόµενων εται-
ριών να ζητήσουν εγγυήσεις για την ικανοποίηση των α-
παιτήσεών εφόσον ο µετασχηµατισµός τις καθιστά απα-
ραίτητες, έγκριση της συγχώνευσης/διάσπασης/µετα-
τροπής µε αυξηµένη απαρτία και πλειοψηφία της συνέ-
λευσης των µετόχων ή εταίρων, επέλευση των αποτελε-
σµάτων του µετασχηµατισµού µε την τήρηση συγκεκρι-
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µένων διατυπώσεων δηµοσιότητας και έλεγχο νοµιµότη-
τας, κήρυξη της ακυρότητας µε διαπλαστική απόφαση µε
αυστηρές προϋποθέσεις και για περιοριστικά αναφερό-
µενους λόγους. 

Δ. Περιορισµός «καταχρηστικών» µετασχηµατισµών
και «ανάµειξης» της φορολογικής νοµοθεσίας

20. Η διεύρυνση του φάσµατος των επιτρεπτών µετα-
σχηµατισµών και η ενοποίηση της ρύθµισής τους µε τα
παραπάνω χαρακτηριστικά αναδεικνύει το εταιρικό δί-
καιο ως τον «τόπο» αποκλειστικής ρύθµισης του επιτρε-
πτού, της διαδικασίας και των αποτελεσµάτων των µετα-
σχηµατισµών. Η ανάδειξη αυτή έχει δύο ειδών θετικές
συνέπειες, καθεµία από τις οποίες συνδέεται µε την α-
ντιµετώπιση ενός διαφορετικού προβλήµατος του σηµε-
ρινού δικαίου των µετασχηµατισµών. Αφενός µειώνονται
τα κίνητρα προσφυγής σε καταχρηστικούς µετασχηµατι-
σµούς µε τα κόστη και τις αβεβαιότητες που αυτοί συνε-
πάγονται. Αφετέρου, εξαιτίας της άµβλυνσης της ανά-
γκης προσφυγής σε «καταχρηστικούς» µετασχηµατι-
σµούς, δεν χρειάζεται η αντιστάθµιση της απουσίας του
προνοµίου της καθολικής διαδοχής µε φορολογικές δι-
ευκολύνσεις και κίνητρα, αφού θα πρόκειται πλέον για
προνόµιο γενικής εφαρµογής εφαρµοστέο σε κάθε περί-
πτωση. 

21. Παράλληλα, τίθενται πλέον σαφή όρια ανάµεσα
στην εταιρική διαδικασία συντέλεσης των µετασχηµατι-
σµών και τη φορολογική µεταχείρισή τους. Στον βαθµό
που το εάν και το πώς κάθε µετασχηµατισµού προβλέπε-
ται αποκλειστικά στο εταιρικό δίκαιο, η φορολογική νο-
µοθεσία δεν χρειάζεται πλέον ούτε να προβλέψει νέες
µορφές µετασχηµατισµών ούτε να θεσπίσει παρεκκλί-
σεις από το εταιρικό δίκαιο, αλλά να επιτελέσει τη ζωτι-
κή λειτουργία της θέσπισης φορολογικών κινήτρων µε
σκοπό τη δηµιουργία ισχυρότερων οικονοµικών µονά-
δων, µε τον τρόπο και στην έκταση που αυτό επιτάσσε-
ται από το ενωσιακό δίκαιο και κρίνεται εκάστοτε ανα-
γκαίο. 

ΙΙΙ. Το σχέδιο νόµου 

22.  Προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα
του δικαίου των µετασχηµατισµών που προαναφέρθη-
καν, µε το προτεινόµενο νοµοσχέδιο επιχειρούνται: 
α) η συστηµατοποίηση όλων των ρητά προβλεπόµε-

νων από την ισχύουσα νοµοθεσία µορφών µετασχηµατι-
σµών τόσο κατ’ είδος (συγχωνεύσεις, διασπάσεις, µετα-
τροπές) όσο και κατά εταιρική µορφή (µετασχηµατισµοί
µεταξύ οµοειδών και µεταξύ διαφορετικών εταιρικών
µορφών),
β) η πλήρωση των κενών και ασαφειών του υφιστάµε-

νου νοµικού πλαισίου ιδίως σε σχέση µε µη ρητά ή χωρίς
νοµική πληρότητα προβλεπόµενες µορφές µετασχηµατι-
σµών, οι οποίες όµως είτε θεωρούνται επιτρεπτές από τη
νοµολογία των δικαστηρίων και την πρακτική των αρµό-
διων υπηρεσιών είτε το επιτρεπτό τους τελεί υπό αµφι-
σβήτηση,
γ) η συµπλήρωση των µέχρι σήµερα αµέσως ή εµµέ-

σως επιτρεπόµενων µετασχηµατισµών, µε τη δυνατότη-
τα οποιουδήποτε είδους µετασχηµατισµού µεταξύ ή µε

τη συµµετοχή οποιαδήποτε µορφής επιχειρήσεων, ανε-
ξαρτήτως εταιρικού τύπου, µεγέθους ή κατεύθυνσης
(π.χ. όχι µόνον από το τυπολογικά µικρό προς το τυπο-
λογικά µεγάλο, αλλά και το αντίστροφο),
δ) η αποφυγή και εξάλειψη φαινοµένων δυσαρµονίας

και αξιολογικών αντινοµιών µεταξύ του εν λόγω νοµικού
πλαισίου και αφενός του ισχύοντος ενωσιακού δικαίου
περί συγχωνεύσεων και διασπάσεων κεφαλαιουχικών ε-
ταιριών (Οδηγία [ΕΕ] 2017/1132, Τίτλος ΙΙ: «Συγχωνεύ-
σεις και Διασπάσεις Κεφαλαιουχικών Εταιριών»), καθώς
και η λήψη υπόψη αντίστοιχων ενωσιακών πρωτοβου-
λιών (όπως η Πρόταση Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, της 25.4.2018, για την τροποποίηση της ανωτέρω
Οδηγίας, όσον αφορά τις διασυνοριακές µετατροπές,
συγχωνεύσεις και διασπάσεις, COM(2018) 241 τελικό),
ε) η ενσωµάτωση µορφών µετασχηµατισµών που προ-

βλέπονται σε αναπτυξιακούς-φορολογικούς νόµους, µε
πλήρη εφαρµογή σε αυτούς του εταιρικού δικαίου, µε
παράλληλη διατήρηση σε ισχύ των φορολογικών ρυθµί-
σεων για κίνητρα, ευεργετήµατα και απαλλαγές οι οποί-
ες κρατούν την αυτοτέλειά τους, έτσι ώστε να υπάρξει
ασφάλεια δικαίου (ουσιαστική και διαδικαστική) και πλή-
ρης εναρµόνιση µεταξύ των δύο κλάδων διατάξεων.

23. Βασικό νοµοθετικό πρότυπο του σχεδίου νόµου α-
ποτέλεσε το υψηλής νοµοτεχνικής ποιότητας, σύγχρονο
και λεπτοµερές γερµανικό δίκαιο των µετασχηµατισµών
(άνω των 300 άρθρων), όπως ισχύει σήµερα, το οποίο
ρυθµίζει όλες τις µορφές µετασχηµατισµών για όλους
τους εταιρικούς τύπους (Umwandlungsgesetz της
28.10.1994, όπως ισχύει). Επιπλέον, σηµαντικό οδηγό
για την κατάστρωση της ρυθµιστέας ύλης, αποτέλεσε η
Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 30.6.2017, σχετικά µε ορισµέ-
νες πτυχές του εταιρικού δικαίου, η οποία κωδικοποίησε
σε ενιαίο κείµενο την τρίτη και την έκτη εταιρική Οδηγία
για τις συγχωνεύσεις και τις διασπάσεις κεφαλαιουχι-
κών εταιριών, αντίστοιχα, όπως είχαν επανειληµµένα
τροποποιηθεί. Αν και το περιεχόµενο των ρυθµίσεων της
εν λόγω Οδηγίας αφορά συγχωνεύσεις και διασπάσεις
ανωνύµων εταιριών, η διαδικαστική εκτύλιξη των µετα-
σχηµατισµών που διέπονται από αυτήν αλλά και η ουσια-
στική αντιµετώπιση των σχετικών νοµικών ζητηµάτων α-
ποτέλεσαν χρήσιµο δείκτη για τη ρύθµιση των ίδιων ζη-
τηµάτων και για τους άλλους εταιρικούς τύπους, µε την
επιφύλαξη, ωστόσο, ειδικών ρυθµίσεων όπου αυτές κρί-
θηκαν αναγκαίες. Από το ελληνικό δίκαιο, λήφθηκε υπό-
ψη η δοµή και το περιεχόµενο των ισχυουσών σήµερα
διατάξεων για τη συγχώνευση και διάσπαση ανωνύµων
εταιριών, µε τις οποίες ενσωµατώθηκαν στο ελληνικό δί-
καιο οι παραπάνω αναφερθείσες ρυθµίσεις της τρίτης
και έκτης εταιρικής Οδηγίας (άρθρα 68-80 για τη συγχώ-
νευση και 81- 89 για τη διάσπαση, τα οποία, σηµειωτέον,
δεν καταργούνται µε τον ν. 4548/2018). Επίσης, µε εκτε-
ταµένες προσαρµογές αξιοποιήθηκαν οι ρυθµίσεις των
άρθρων 66, 66α και 67 του κ.ν. 2190/1920, για τη µετα-
τροπή Α.Ε. σε Ε.Π.Ε. και αντίστροφα, Α.Ε. σε Ο.Ε. ή Ε.Ε.
και αντίστροφα, καθώς και οι διατάξεις για τη µετατροπή
από και σε Ι.Κ.Ε. (άρθρα 106 και 107 του ν. 4072/2012)
και για τη συγχώνευση µεταξύ Ι.Κ.Ε. (άρθρα 108 έως 115
του ν. 4072/2012).

24. Το σχέδιο νόµου ρυθµίζει και τις τρεις (3) βασικές
κατηγορίες µετασχηµατισµών: τη συγχώνευση, τη διά-
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σπαση και τη µετατροπή. Σε αυτές τις µορφές µετασχη-
µατισµών (συγχώνευση, διάσπαση και µετατροπή) µπο-
ρούν να µετάσχουν, µε οποιαδήποτε ιδιότητα (ως απορ-
ροφώµενες, απορροφώσες, συγχωνευόµενες, διασπώ-
µενες, εισφέρουσες, επωφελούµενες, συνιστώµενες
(νέες) ή µετατρεπόµενες), όλες οι εταιρικές µορφές
(Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., αλλά και Αστικοί Συνεται-
ρισµοί, Ετερόρρυθµες εταιρίες κατά µετοχές, κοινοπρα-
ξίες, ευρωπαϊκές Εταιρίες και ευρωπαϊκές συνεταιριστι-
κές εταιρίες), ενώ γίνεται σαφές ότι σε ένα µετασχηµα-
τισµό µπορούν να συµµετάσχουν εταιρίες διαφορετικού
τύπου. Κατά το πρότυπο των ρυθµίσεων της Οδηγίας
2017/1132 αλλά και του µέχρι σήµερα ισχύοντος κ.ν.
2190/1920, η συγχώνευση και η διάσπαση µπορεί να
πραγµατοποιηθούν είτε µε απορρόφηση, είτε µε σύστα-
ση νέας εταιρίας, είτε και µε εξαγορά. 

25. Καινοτοµία του σχεδίου είναι η κατά το γερµανικό
πρότυπο ένταξη, στην ευρύτερη κατηγορία της διάσπα-
σης, όχι µόνον της µερικής διάσπασης, αλλά και της α-
πόσχισης κλάδου. Έτσι, η διάσπαση διακρίνεται πλέον
σε κοινή διάσπαση (split up, Aufspaltung), µερική διάσπα-
ση (spin off, Abspaltung) και απόσχιση κλάδου (hive
down, Ausgliederung), ενσωµατώνοντας τις αντίστοιχες
κατηγορίες που προβλέπει η φορολογική Οδηγία
2009/133/ΕΚ σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς
το εφαρµοστέο σε συγχωνεύσεις, διασπάσεις, µερικές
διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού κ.λπ., αλλά και ανα-
γνωρίζει η φορολογική νοµοθεσία µε τις διατάξεις του
ν. 2166/1993 και του ν. 4172/2013. Τόσο η κοινή διάσπα-
ση, όσο και η µερική διάσπαση και η απόσχιση κλάδου,
µπορούν να πραγµατοποιηθούν είτε µε απορρόφηση είτε
µε σύσταση νέων εταιριών είτε µε απορρόφηση και µε
σύσταση µιας ή περισσότερων νέων εταιριών, ενώ η κοι-
νή διάσπαση, στην οποία συµµετέχουν µόνον ανώνυµες
εταιρίες, µπορεί να συντελεστεί και µε εξαγορά, κατ’α-
νάλογη εφαρµογή όσων ισχύουν και επί συγχωνεύσεως
µεταξύ Α.Ε.. Ανεξάρτητα από τον ειδικότερο τρόπο µε
τον οποίο υλοποιείται (απορρόφηση, σύσταση κ.λπ.), η
ειδοποιός µεταφορά µεταξύ µερικής διάσπασης και από-
σχισης κλάδου έγκειται στο γεγονός ότι στην πρώτη οι
εταιρικές συµµετοχές, τα εταιρικά µερίδια ή οι µετοχές
στην επωφελούµενη ή στις επωφελούµενες εταιρίες
διατίθενται στους µετόχους ή εταίρους της διασπώµε-
νης εταιρίας, ενώ στη δεύτερη διατίθενται στην ίδια τη
διασπώµενη εταιρία και όχι στους µετόχους ή εταίρους
αυτής. 

26. Το σχέδιο νόµου αποτελείται από εκατόν σαράντα
οχτώ (148) άρθρα, χωρισµένα σε πέντε (5) µέρη, ένα για
καθεµία από τις βασικές µορφές µετασχηµατισµών, πλέ-
ον το εισαγωγικό µέρος και το µέρος µε τις τελικές και
µεταβατικές διατάξεις. Για τους λόγους που ήδη εκτέθη-
καν (παραπ. αριθ. 17), κάθε µέρος του σχεδίου νόµου α-
ναφέρεται σε µία µορφή µετασχηµατισµού (συγχώνευ-
ση, διάσπαση ή µετατροπή) και χωρίζεται σε Κεφάλαια,
εκ των οποίων το πρώτο είναι το γενικό, που αφορά τον
οικείο µετασχηµατισµό ανεξάρτητα από τις εταιρικές
µορφές που συµµετέχουν σε αυτόν, ενώ τα υπόλοιπα κε-
φάλαια συγκροτούν το ειδικό µέρος της αντίστοιχης κα-
τηγορίας µετασχηµατισµού. Με τον τρόπο αυτόν, κάθε
µορφή µετασχηµατισµού διέπεται από γενικές και ειδι-
κές διατάξεις, µε τις γενικές να προβλέπουν τη διαδικα-
σία συγχώνευσης, διάσπασης και µετατροπής ανεξαρτή-

τως εταιρικού τύπου των εταιριών που συµµετέχουν, και
τις ειδικές να προβλέπουν αποκλίσεις ή να συµπληρώ-
νουν κενά, όπου αυτό επιβάλλεται από το είδος του ε-
ταιρικού τύπου. Εισάγονται, έτσι, ειδικές διατάξεις για
τη συγχώνευση µε συµµετοχή προσωπικών εταιριών, για
τη συγχώνευση µε συµµετοχή Ε.Π.Ε., µε συµµετοχή
Α.Ε., Ι.Κ.Ε. ή συνεταιρισµών, ενώ η ίδια διάρθρωση ακο-
λουθείται για τη διάσπαση αλλλά και για τη µετατροπή. 

IV. Κύριες προβλέψεις

Α. Διαδικασία

27. Για την κατάστρωση κάθε είδους µετασχηµατισµού
(συγχώνευσης, διάσπασης και µετατροπής) ακολουθή-
θηκε η φυσιολογική χρονική ακολουθία εκτύλιξης της ό-
λης διαδικασίας, η οποία αναδεικνύει και την οµοιογέ-
νεια των προς ρύθµιση ζητηµάτων σε όλες τις µορφές
µετασχηµατισµών. Από τις ρυθµίσεις του σχεδίου νόµου
γίνεται αντιληπτό ότι η διαδικασία συγχώνευσης, διά-
σπασης και µετατροπής συγκλίνει στις γενικές και ου-
σιώδεις προϋποθέσεις πραγµατοποίησής της. Στη µετα-
τροπή, βεβαίως, απουσιάζουν κάποια διαδικαστικά βήµα-
τα (όπως το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης και διάσπα-
σης, άγνωστο και στις ισχύουσες ρυθµίσεις περί µετα-
τροπών), καθώς αποτελεί απλή µεταβολή του εταιρικού
τύπου χωρίς να µεσολαβεί λύση της υπό µετατροπή ε-
ταιρίας και χωρίς να απαιτείται κάποιου είδους διαδοχή
(καθολική ή ειδική) προς τον σκοπό µεταβίβασης της πε-
ριουσίας της. 

28. Η πραγµατοποίηση του µετασχηµατισµού περιλαµ-
βάνει κατά χρονική σειρά τα ακόλουθα βήµατα: 

(α) σύνταξη σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης ή διά-
σπασης από τα Διοικητικά Συµβούλια ή τους διαχειρι-
στές των εταιριών που συµµετέχουν (εναρκτήρια πράξη
της συγχώνευσης και της διάσπασης), 

(β) καταχώριση και δηµοσίευσή του σχεδίου στο
Γ.Ε.ΜΗ., έναν (1) µήνα πριν από τη λήψη απόφασης, µε
δυνατότητα απαλλαγής σε περίπτωση ανάρτησης στην ι-
στοσελίδα κάθε συµµετέχουσας εταιρίας, 

(γ) σύνταξη λεπτοµερούς επεξηγηµατικής έκθεσης επί
του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπασης και επί της προ-
τεινόµενης σχέσης ανταλλαγής ή, κατά περίπτωση, επί
της επικείµενης απόφασης των µετόχων ή των εταίρων
για τη µετατροπή (εναρκτήρια πράξη της µετατροπής),
από το Διοικητικό Συµβούλιο ή τους διαχειριστές των ε-
ταιριών που συµµετέχουν ή της υπό µετατροπή εταιρίας
και υποβολή της έκθεσης στη γενική συνέλευση ή στους
εταίρους, εκτός εάν όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι συµφω-
νούν εγγράφως να µην συνταχθεί έκθεση, 

(δ) εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης ή
διάσπασης από ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και σύ-
νταξη σχετικής έκθεσης προς τη συνέλευση ή τους εταί-
ρους των οικείων εταιριών, η οποία δεν απαιτείται εφό-
σον όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι συµφωνούν εγγράφως
στη µη εξέταση του σχεδίου, στην περίπτωση της µετα-
τροπής σε κεφαλαιουχική εταιρία, προηγούµενη εξακρί-
βωση της αξίας της περιουσίας της από τα πρόσωπα της
παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018, 

(ε) λήψη απόφασης από τη γενική συνέλευση ή τους ε-
ταίρους για τη συγχώνευση, τη διάσπαση ή τη µετατρο-
πή, 
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(στ) κατάρτιση της σύµβασης ή, κατά περίπτωση, µο-
νοµερούς πράξης συγχώνευσης ή διάσπασης µε ιδιωτικό
έγγραφο, εκτός αν πρόκειται για Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ευρωπαϊ-
κές Εταιρίες, Αστικούς Συνεταιρισµούς και Ευρωπαϊκές
Συνεταιριστικές Εταιρίες ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι
που προβλέπονται στον νόµο, οπότε απαιτείται συµβο-
λαιογραφικό έγγραφο (το διαδικαστικό αυτό βήµα απου-
σιάζει στη µετατροπή), 

(ζ) προληπτικό έλεγχο νοµιµότητας όλων των προπα-
ρασκευαστικών πράξεων και διατυπώσεων της συγχώ-
νευσης, της διάσπασης και της µετατροπής από το αρµό-
διο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο (Υπουργό Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης, Περιφερειάρχη ή Υπηρεσία
Γ.Ε.ΜΗ.) και πραγµατοποίηση συστατικής δηµοσιότητας
της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της µετατροπής στο
ΓΕ.ΜΗ., καθώς και πρόσθετης (δηλωτικής) δηµοσιότη-
τας, όπου συντρέχει περίπτωση (λ.χ. ενηµέρωση του µη-
τρώου συνεταιρισµών), 

(η) επέλευση των αποτελεσµάτων της συγχώνευσης,
διάσπασης ή της µετατροπής.

Β. Προστασία µετόχων

29. Σηµαντική είναι η απαίτηση του νοµοσχεδίου για
σύνταξη των σχεδίων σύµβασης συγχώνευσης και διά-
σπασης, καθώς και της έκθεσης µετατροπής µε ελάχιστο
υποχρεωτικό περιεχόµενο, η διαθεσιµότητα των σχετι-
κών εγγράφων (συµπεριλαµβανοµένης της έκθεσης του
Διοικητικού Συµβουλίου και των διαχειριστών και της έκ-
θεσης των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων, εφόσον έ-
χουν συνταχθεί αυτές) κατά την ειδικά προβλεπόµενη,
ανά εταιρικό τύπο, χρονική περίοδο µέχρι τη λήψη από-
φασης επί του µετασχηµατισµού (1 µήνας πριν τη γενική
συνέλευση για ανώνυµες εταιρίες, 8 µέρες πριν από τη
λήψη απόφασης για προσωπικές εταιρίες, από τη σύ-
γκληση της συνέλευσης των εταίρων στην Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.
και Αστικούς Συνεταιρισµούς). Το είδος των εγγράφων
ποικίλλει ανάλογα µε το εάν πρόκειται για συγχώνευ-
ση/διάσπαση ή για µετατροπή (στην τελευταία περίπτω-
ση απαιτείται µόνον διαθεσιµότητα της έκθεσης µετα-
τροπής και των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστά-
σεων και ενδεχοµένως της έκθεσης αποτίµησης, ενώ
στην περίπτωση συγχώνευσης και διάσπασης απαιτείται
η διαθεσιµότητα, εκτός των σχεδίων σύµβασης συγχώ-
νευσης ή διάσπασης, των εκθέσεων των Δ.Σ. ή των δια-
χειριστών και της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων, κα-
θώς και λογιστικής κατάστασης, σε περίπτωση που οι τε-
λευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ανα-
φέρονται σε έτος που έχει λήξει τουλάχιστον έξι (6) µή-
νες πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου συγχώνευσης
ή διάσπασης). Σηµειωτέον ότι σε όλες τις περιπτώσεις
παρέχεται η δυνατότητα απαλλαγής από την υποχρέω-
ση διαθεσιµότητας των εγγράφων αυτών, εφόσον αυτά
είναι διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της εταιρίας.

Γ. Προστασία πιστωτών

30. Παρεµφερείς είναι και οι διατάξεις που προβλέπο-
νται για την προστασία των πιστωτών για κάθε µορφής
µετασχηµατισµό. Προβλέπεται, ειδικότερα, ότι µέσα σε
είκοσι (20) ηµέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσε-
ων δηµοσιότητας του σχεδίου συγχώνευσης ή διάσπα-
σης ή της απόφασης για τη µετατροπή, οι πιστωτές των
εταιριών ή της εταιρίας (στην περίπτωση της µετατρο-

πής), των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από
το χρόνο αυτό, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν κατάλλη-
λες εγγυήσεις από τις εταιρίες ή την εταιρία, εφόσον α-
ποδεικνύουν ότι η οικονοµική κατάστασή τους εξαιτίας
του µετασχηµατισµού καθιστά απαραίτητη την παροχή
τέτοιων εγγυήσεων κι εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέ-
τοιες εγγυήσεις. Κάθε διαφορά που θα προκύψει από
την αναζήτηση των ως άνω εγγυήσεων επιλύεται από το
Μονοµελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε από
τις εταιρίες που µετέχουν στη συγχώνευση ή τη διάσπα-
ση ή της εταιρίας υπό τη νέα νοµική της µορφή, εφόσον
πρόκειται για µετατροπή. 

Δ. Eυθύνη διαχειριστών και µελών Δ.Σ.

31. Με ειδικές διατάξεις προβλέπεται ευθύνη των µε-
λών του Διοικητικού Συµβουλίου ή των διαχειριστών των
εταιριών που µετέχουν στο µετασχηµατισµό, έναντι των
µετόχων ή των εταίρων τους, για κάθε πταίσµα τους κα-
τά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση του µετα-
σχηµατισµού, µε δυνατότητα εισαγωγής των σχετικών
αξιώσεων από ειδικό εκπρόσωπο, υπό συγκεκριµένες
προϋποθέσεις, µε σκοπό την αποφυγή πολλαπλών δικών
και τον εξορθολογισµό του κόστους για ενάγοντες και ε-
ναγοµένους. Πρόκειται για ευθύνη προς αποκατάσταση
της τυχόν άµεσης ζηµίας που υφίστανται οι µέτοχοι ή ε-
ταίροι, εξαιτίας του µετασχηµατισµού, ρύθµιση η οποία
δεν θίγει την ευθύνη των ίδιων προσώπων για ζηµία τρί-
των κατά τις γενικές διατάξεις (ιδίως ΑΚ 914) ή τις ειδι-
κότερες του ΠτΚ (άρθρο 98), αλλά προφανώς ούτε την
(εσωτερική) ευθύνη τους έναντι του νοµικού προσώπου
µε βάση τις ειδικές διατάξεις που διέπουν κάθε εταιρικό
τύπο (π.χ. άρθρο 22α επ. του κ.ν. 2190/1920 και πλέον
102 επ. του ν. 4548/2018). 

Ε. Aκυρότητα

32. Ενιαία φιλοσοφία ρύθµισης ακολουθείται και όσον
αφορά την ακυρότητα των µετασχηµατισµών. Προβλέπε-
ται, ειδικότερα, σύµφωνα µε το πρότυπο ρύθµισης της α-
κυρότητας της συγχώνευσης και της διάσπασης ανωνύ-
µων εταιριών (άρθρο 77, 77α και 86 κ.ν. 2190/1920), ότι ο
µετασχηµατισµός που συντελέστηκε µπορεί να κηρυχθεί
άκυρος µε δικαστική απόφαση, εφόσον παραλείφθηκε η
έγκρισή του από µία από τις εταιρίες που συµµετέχουν
σε αυτόν, µε απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων
(σε περίπτωση συγχώνευσης ή διάσπασης) ή µία από τις
αποφάσεις αυτές είναι άκυρη ή ακυρώσιµη (σε κάθε πε-
ρίπτωση). Εξαιτίας των σοβαρότατων πρακτικών δυσχε-
ρειών που συναρτώνται µε την ανατροπή των αποτελε-
σµάτων του µετασχηµατισµού και των κινδύνων που η α-
νατροπή αυτή εγκυµονεί για τα δικαιώµατα εταίρων και
πιστωτών, αλλά και για την ασφάλεια των συναλλαγών,
προβλέπονται µηχανισµοί διάσωσης του κύρους του µε-
τασχηµατισµού, και συγκεκριµένα: 

(α) εφόσον το υφιστάµενο ελάττωµα εξαλειφθεί ή ια-
θεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της αίτη-
σης για την κήρυξη της ακυρότητας, η συγχώνευση, η
διάσπαση και η µετατροπή δεν κηρύσσονται άκυρες, 

(β) το δικαστήριο παρέχει προθεσµία για την άρση του
ελαττώµατος εφόσον τέτοια άρση είναι εφικτή, µε δυνα-
τότητα προσωρινής ρύθµισης των εταιρικών υποθέσεων
στην περίπτωση αυτή, 

(γ) σε περίπτωση ακυρότητας ή ακυρωσίας απόφασης
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γσ ή των εταίρων, το δικαστήριο δύναται να µην κηρύξει
την ακυρότητα της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της
µετατροπής, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη
σε σχέση µε το ελάττωµα της απόφασης, µε παροχή δυ-
νατότητας έγερσης αξίωσης αποζηµίωσης στον αιτού-
ντα για τη ζηµία που του προκάλεσε το ελάττωµα, 

(δ) σε περίπτωση που η απορροφώσα ή η επωφελού-
µενη είναι εισηγµένη σε ρυθµιζόµενη αγορά εταιρία, δεν
µπορεί να κηρυχθεί ακυρότητα λόγω άκυρης ή ακυρώσι-
µης απόφασης, παρέχεται όµως η ανωτέρω αξίωση απο-
ζηµίωσης. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση που κηρύσσει
την ακυρότητα της συγχώνευσης, διάσπασης ή µετατρο-
πής δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της απορροφώ-
σας, της επωφελούµενης ή της προερχόµενης από τη
µετατροπή εταιρίας που έγιναν µετά την καταχώριση
του µετασχηµατισµού και πριν τη δηµοσίευση της από-
φασης για την ακυρότητα στο Γ.Ε.ΜΗ..

V. Ειδικότερα επί των επιµέρους άρθρων

ΜΕΡΟΣ Α΄- ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Επί του άρθρου 1: Με το άρθρο αυτό οριοθετούνται
(παρ. 1) οι κατηγορίες εταιρικών µετασχηµατισµών που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νοµοσχε-
δίου (: συγχώνευση, διάσπαση και µετατροπή). Για λό-
γους ασφάλειας δικαίου, οι διατάξεις του νόµου εισά-
γουν ως επί το πλείστον αυστηρό δίκαιο (ius cogens), γε-
γονός που αποτυπώνεται στην παράγραφο 6 του παρό-
ντος άρθρου. Ωστόσο, σε πλήθος επί µέρους διατάξεων
του νόµου προβλέπεται δυνατότητα παρεκκλίσεων από
την εκάστοτε βασική ρύθµιση, µε σκοπό τη διευκόλυνση
των συµµετεχουσών στο µετασχηµατισµό εταιριών και
την απλούστευση της πραγµατοποίησης του µετασχηµα-
τισµού (εντελώς ενδεικτ. άρθρο 8 παράγραφοι 2, 9 πα-
ράγραφοι 5, 10 παράγραφοι 7, 11 παράγραφοι 2, 4 και 5).
Αντικείµενο του νόµου είναι κυρίως οι προϋποθέσεις, η
διαδικασία και τα αποτελέσµατα των προβλεπόµενων
κατηγοριών µετασχηµατισµού, δηλαδή τα ζητήµατα ε-
ταιρικού δικαίου που ανακύπτουν από τους µετασχηµατι-
σµούς αυτούς. Πέραν των µορφών µετασχηµατισµών
της παραγράφου 1, άλλες µορφές µετασχηµατισµών ε-
πιτρέπονται εφόσον προβλέπονται από άλλη διάταξη νό-
µου (παρ. 3). Δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
νόµου οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις (παρ. 4), οι οποί-
ες θα συνεχίσουν να διέπονται από τον ν. 3777/2009. Και
τούτο για τον λόγο ότι, ενόψει της υφιστάµενης Πρότα-
σης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 25.4.2018,
για την τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον
αφορά τις διασυνοριακές µετατροπές, συγχωνεύσεις και
διασπάσεις (COM[2018] 241 τελικό), οποιαδήποτε πα-
ρέµβαση του εσωτερικού νοµοθέτη στο πεδίο αυτό θα
προκαταλάµβανε ανεπίτρεπτα την ενωσιακή νοµοθετική
πρωτοβουλία. Επίσης οι διατάξεις του παρόντος νοµο-
σχεδίου δεν εφαρµόζονται κατά τη χρήση των εργαλεί-
ων, εξουσιών και µηχανισµών εξυγίανσης του άρθρου 2
του ν. 4335/2015 (παρ. 5). 
Επί του άρθρου 2: Το παρόν άρθρο οριοθετεί το κατά

υποκείµενα (προσωπικό) πεδίο εφαρµογής του νόµου.
Το τελευταίο καταλαµβάνει αποκλειστικά νοµικά πρόσω-
πα µε εµπορική ιδιότητα, όπως αυτά περιοριστικώς απα-

ριθµούνται στην παράγραφο 1, στοιχείο α΄ έως ι΄. Eπο-
µένως, στο πεδίο εφαρµογής του νόµου δεν εµπίπτουν
ούτε εταιρικές µορφές που στερούνται νοµικής προσω-
πικότητας, όπως λ.χ. η συµπλοιοκτησία (άρθρο 10 επ.
ΚΙΝΔ), ούτε και η ατοµική (εµπορική) επιχείρηση ενός
φυσικού προσώπου. Και τούτο γιατί ως εταιρικός µετα-
σχηµατισµός συλλαµβάνεται από το εταιρικό δίκαιο (άρα
και από το προτεινόµενο νοµοσχέδιο) η πράξη, της οποί-
ας ελάχιστα γνωρίσµατα είναι η µεταβίβαση περιουσίας
µε καθολική διαδοχή (ή και χωρίς διαδοχή, στην περί-
πτωση της µετατροπής) και η επέλευση ορισµένων απο-
τελεσµάτων σωµατειακής φύσεως (απόκτηση της ιδιότη-
τας εταίρου στις προερχόµενες από το µετασχηµατισµό
εταιρίες ή απώλειά της, σε περίπτωση εξαγοράς, ενδε-
χοµένως δε και απώλεια της νοµικής προσωπικότητας
της µετασχηµατιζόµενης εταιρίας). Οι συνέπειες αυτές,
όµως, προϋποθέτουν ότι ο επιχειρηµατικός φορέας που
µετέχει στον µετασχηµατισµό εξοπλίζεται µε νοµική
προσωπικότητα. Η πρόβλεψη συνεπειών καθολικής δια-
δοχής στο πλαίσιο απλής µεταβίβασης επιχείρησης από
ένωση προσώπων χωρίς νοµική προσωπικότητα ή από α-
τοµικά εµπορευόµενο-φυσικό πρόσωπο είναι απολύτως
ξένη προς το σύστηµα του ιδιωτικού δικαίου, το οποίο
δεν διαχωρίζει την επιχείρηση από τα λοιπά περιουσιακά
στοιχεία των προσώπων που συγκροτούν την ένωση
προσώπων ή του ατοµικώς εµπορευοµένου, αλλά την α-
ντιµετωπίζει ως αντικείµενο κοινών περιουσιακών διαθέ-
σεων µε τα γνωρίσµατα της ειδικής διαδοχής. Άλλωστε,
και υπό το καθεστώς του ν.δ. 1297/1972 και του
ν. 2166/1993, η καταχρηστικά αποκαλούµενη «µετατρο-
πή» ή «συγχώνευση ατοµικής επιχείρησης» σε Ε.Π.Ε. ή
Α.Ε. δεν αποτελεί γνήσιο µετασχηµατισµό παρά κοινή
εισφορά επιχείρησης (υπό µορφή εισφοράς σε είδος)
στο πλαίσιο, αντίστοιχα, της ίδρυσης ή της αύξησης του
κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. ή της Α.Ε.. Η εισφορά αυτή, όµως,
ρυθµίζεται επαρκώς από τις κοινές διατάξεις του εταιρι-
κού και του αστικού δικαίου, ενώ, όπου κρίνεται ανα-
γκαία η παροχή φορολογικών κινήτρων σε αυτήν, ο φο-
ρολογικός νοµοθέτης δεν εµποδίζεται να θεσπίσει τέ-
τοια κίνητρα, χωρίς να παραβλάπτεται το σύστηµα του ι-
διωτικού του ν. 1667/1986, συµπεριλαµβανοµένων των
φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας του
ν. 4430/2016 καθόσον είναι αστικοί συνεταιρισµοί, ε-
ντάσσονται επίσης στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και
µπορούν να συµµετέχουν σε κάθε είδους µετασχηµατι-
σµούς, δηλαδή είτε συγχωνεύσεις και διασπάσεις µετα-
ξύ τους είτε µικτούς µετασχηµατισµούς (συγχωνεύσεις
και διασπάσεις µε συµµετοχή και άλλων εταιρικών µορ-
φών, µετατροπές από εταιρία προς συνεταιρισµό και από
συνεταιρισµό προς εταιρία). Έτσι, διευρύνονται οι δυνα-
τότητες των µερών σε σύγκριση µε το προηγούµενο δί-
καιο, που επέτρεπε µόνο τη συγχώνευση των αστικών
συνεταιρισµών µεταξύ τους και τη µετατροπή εταιρίας
σε συνεταιρισµό. Από το άλλο µέρος, δεν έχουν περιλη-
φθεί στο υποκειµενικό πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νοµοσχεδίου εταιρικές µορφές όπως η ναυτική εταιρία
(ν. 959/1979, Α΄ 192) και η ναυτιλιακή εταιρία πλοίων α-
ναψυχής (ν. 3182/2003, Α΄ 220), το νοµικό καθεστώς
των οποίων έχει διαµορφωθεί από τον νοµοθέτη ως κλει-
στό και στεγανό, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα
προσφυγής σε µετασχηµατισµούς (πρβλ., αντίστοιχα, τα
άρθρα 57 παρ. 4 και 59 του ν. 959/1979 και τα άρθρα 36
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παρ. 4 και 38 του ν. 3182/2003). Κατ’ εξαίρεση, η ειδική
νοµοθεσία για τις εν λόγω εταιρικές µορφές προβλέπει
τη δυνατότητα µετατροπής Α.Ε. και Ε.Π.Ε. σε ναυτική ε-
ταιρία (άρθρο 57 παρ. 1-3 του ν. 959/1979) ή ναυτιλιακή
εταιρία πλοίων αναψυχής (άρθρο 36 παρ. 1-3 του
ν. 3182/2003), περιπτώσεις κατά τις οποίες οι διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου θα µπορούν να εφαρµόζο-
νται αναλογικά, εφόσον συντρέχει ανάγκη. Τέλος, αν
και αποτελούν νοµικά πρόσωπα µε εµπορική ιδιότητα, οι
αγροτικοί συνεταιρισµοί (ν. 4384/2016, Α΄ 78) δεν περι-
λαµβάνονται στον κατάλογο του παρόντος άρθρου. Και
αυτό κατ’ αρχάς ενόψει της βιοτικής σηµασίας που έχει
για τα µέλη τους η συµµετοχή σε αυτούς (βλ. ιδίως άρ-
θρο 8 παρ. 3 του ν. 4384/2016), η οποία καθιστά δυσχερή
την οµαλή ένταξή τους στο σύστηµα του προτεινόµενου
νοµοσχεδίου, δηλαδή, την πλήρη ευχέρεια µετασχηµατι-
σµού τους σε κάθε άλλη εταιρική µορφή. Πράγµατι, οι
διατάξεις των άρθρων 24 και 32 του ν. 4384/2016 ρυθµί-
ζουν τις συγκεκριµένες περιπτώσεις µετασχηµατισµών
που προσιδιάζουν σε αγροτικούς συνεταιρισµούς. Και σε
αυτές τις περιπτώσεις, πάντως, οι διατάξεις τους παρό-
ντος νοµοσχεδίου θα µπορούν να εφαρµόζονται αναλο-
γικά, για όσα θέµατα δεν ρυθµίζονται από τον
ν. 4384/2016 (πρβλ. και την παρ. 13 του άρθρου 24 του
ν. 4384/2016). Σε κάθε περίπτωση, όµως, οι διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου θα εφαρµόζονται ευθέως
στις αγροτικές εταιρικές συµπράξεις του άρθρου 33 του
ν. 4384/2016 ως ανώνυµες εταιρίες.
Επί του άρθρου 3: Το παρόν άρθρο ρυθµίζει το ζήτηµα

του µετασχηµατισµού εταιριών που έχουν λυθεί. Με την
παράγραφο 1 εισάγεται ο γενικός κανόνας ότι επιτρέπε-
ται κατ’ αρχήν ο µετασχηµατισµός εταιρίας που βρίσκε-
ται σε στάδιο λύσης και εκκαθάρισης (πτωχευτικής ή µη),
εφόσον δεν έχει αρχίσει η διανοµή του προϊόντος της
εκκαθάρισης και εφόσον δεν θίγεται η προϋπόθεση του
ελάχιστου κεφαλαίου της οικείας εταιρικής µορφής
(παρ. 2). Η ολοκλήρωση του µετασχηµατισµού επάγεται
αυτοδικαίως την αναβίωση της απορροφώσας ή της επω-
φελούµενης ή της µετατρεπόµενης εταιρίας (παρ. 3). 
Επί του άρθρου 4: Το άρθρο αυτό ρυθµίζει το νευραλ-

γικό ζήτηµα της σχέσης του προτεινόµενου νοµοσχεδί-
ου µε τις διατάξεις άλλων νόµων, φορολογικού ή ανα-
πτυξιακού περιεχοµένου, οι οποίες αναφέρονται επίσης
σε µετασχηµατισµούς του άρθρου 1. Οι συγκεκριµένες
διατάξεις διατηρούνται σε ισχύ όσον αφορά τις φορολο-
γικού χαρακτήρα ρυθµίσεις τους. Σε σχέση, όµως, µε τα
εταιρικού δικαίου ζητήµατα που αφορούν τις προϋποθέ-
σεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσµατα των µετασχη-
µατισµών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του προ-
τεινόµενου νοµοσχεδίου, κατισχύουν οι διατάξεις του
τελευταίου. Η παροχή φορολογικών κινήτρων στο πλαί-
σιο της διενέργειας µετασχηµατισµών µεταξύ εταιριών
αποτελεί καίριας σηµασίας δικαιοπολιτική επιλογή, µέσω
της οποίας προάγεται η πρωτοβουλία δηµιουργίας ισχυ-
ρότερων οικονοµικών µονάδων. Ωστόσο, η παρέµβαση
της φορολογικής νοµοθεσίας στο πεδίο αυτό πρέπει να
τελεί σε αρµονία µε τις αρχές και το σύστηµα των κανό-
νων του εταιρικού δικαίου, ενωσιακών και εθνικών. Ειδι-
κότερα, ο φορολογικός νοµοθέτης υπεισέρχεται ορισµέ-
νες φορές στο κανονιστικό πεδίο της εταιρικής νοµοθε-
σίας και µεταβάλλει ουσιώδεις αξιολογήσεις της. Τούτο
συµβαίνει ιδίως µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγρα-
φοι 1, 2 και 4 του ν. 2166/1993. Προς τον σκοπό διευκό-

λυνσης του µετασχηµατισµού, συγκεκριµένα, οι εν λόγω
διατάξεις υπαγορεύουν την απλή λογιστική ενοποίηση
των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των µετασχη-
µατιζόµενων επιχειρήσεων, καθιστώντας, έτσι, µη ανα-
γκαία µία σειρά εγγυήσεων, οι οποίες θεσπίζονται από
τον νοµοθέτη του εταιρικού δικαίου για την ενηµέρωση
των εταίρων των µετασχηµατιζόµενων εταιριών, αλλά
και για την ουσιαστική δικαιολόγηση της απόφασής τους
για πραγµατοποίηση του µετασχηµατισµού, στον βαθµό
που αυτός συνδέεται πάντοτε µε ουσιώδεις µεταβολές
στη νοµική θέση και στα δικαιώµατά τους (ιδίως εκείνα
των µειοψηφούντων εταίρων). Τέτοιου είδους εγγυήσεις
είναι η υποχρεωτική επιστράτευση µίας ή περισσότερων
επιστηµονικά αποδεκτών µεθόδων προσδιορισµού της
προτεινόµενης σχέσης ανταλλαγής, ο προσδιορισµός
των αξιών που προκύπτουν από την εφαρµογή κάθε τέ-
τοιας µεθόδου, η εξειδίκευση της καταλληλότητας και
της βαρύτητας κάθε µεθόδου, όπως επίσης και των τυ-
χόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την αποτίµηση, δη-
λαδή, κατά τον καθορισµό των αξιών που χρησιµοποιή-
θηκαν ως βάση για την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής
(άρθρο 10 παρ. 5 και 62 του προτεινόµενου νοµοσχεδί-
ου). Εφόσον οι εγγυήσεις αυτές απουσιάζουν, ο καθορι-
σµός των δικαιωµάτων των εταίρων, µετά τη συντέλεση
του µετασχηµατισµού, επαφίεται µόνο στην απόφαση
της πλειοψηφίας (πρβλ. άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 2166/
1993) και, έτσι, ενδέχεται να στερείται ουσιαστικού ερεί-
σµατος. Εξάλλου, στο πεδίο ειδικά των µετασχηµατι-
σµών µεταξύ ανωνύµων εταιριών, οι πιο πάνω αναφερό-
µενες εγγυήσεις επιβάλλονται ευθέως και από το ενω-
σιακό δίκαιο (βλ. άρθρο 96 παρ. 2 και 142 παρ. 2 της Ο-
δηγίας [ΕΕ] 2017/1132), του οποίου οι διατάξεις υπερέ-
χουν του εσωτερικού δικαίου. Θα ήταν ευκταίο, συνε-
πώς, στο πλαίσιο µιας µελλοντικής νοµοθετικής πρωτο-
βουλίας, να επανεκτιµηθεί από τον φορολογικό νοµοθέ-
τη το σηµερινό καθεστώς παροχής φορολογικών κινή-
τρων σε εταιρικούς µετασχηµατισµούς, µέσω αφενός
του εξορθολογισµού τους και αφετέρου της πλήρους ευ-
θυγράµµισής τους µε το σύστηµα του προτεινόµενου νο-
µοσχεδίου. Μέχρι την ανάληψη της νοµοθετικής αυτής
πρωτοβουλίας, οι παραπάνω αναφερθείσες διατάξεις
του ν. 2166/1993 θα είναι ερµηνευτέες (εν µέρει και για
λόγους σύµφωνης µε την Οδηγία [ΕΕ] 2017/1132 ερµη-
νείας) υπό το πρίσµα του κανόνα της παραγράφου 1 του
παρόντος άρθρου, το οποίο, σε ζητήµατα εταιρικού δι-
καίου δίνει το προβάδισµα στις διατάξεις του παρόντος
νοµοσχεδίου. Με αυτήν την έννοια, η λογιστική ενοποίη-
ση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού των µετα-
σχηµατιζόµενων επιχειρήσεων, σύµφωνα µε τον
ν. 2166/1993, θα παραµένει δυνατή στις ακόλουθες περι-
πτώσεις: (α) εφόσον όλοι οι εταίροι των µετασχηµατιζό-
µενων εταιριών συµφώνησαν να µην εξετασθεί το σχέ-
διο σύµβασης συγχώνευσης ή διάσπασης από ανεξάρτη-
το εµπειρογνώµονα και να µην συνταχθεί σχετική έκθε-
ση (άρθρο 10 παρ. 7 και 62 του παρόντος νοµοσχεδίου)
και (β) στην περίπτωση που στη συγχώνευση ή στη διά-
σπαση µετέχουν προσωπικές εταιρίες, υπό την προϋπό-
θεση ότι κανένας εταίρος δεν ζήτησε την εξέταση του
σχεδίου από εµπειρογνώµονες (άρθρο 28 παρ. 1 και 81
παρ. 1 του παρόντος νοµοσχεδίου).
Επί του άρθρου 5: Το παρόν άρθρο περιέχει ρυθµίσεις

δικονοµικού χαρακτήρα και ορίζει (ακολουθώντας, για
λόγους ρυθµιστικής ενότητας, το υπόδειγµα του άρθρου
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3 παρ. 1 του ν. 4548/2018) το Mονοµελές Πρωτοδικείο
ως το καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση
των υποθέσεων και διαφορών που ανακύπτουν από τον
παρόντα νόµο (παρ.1), εκτός αν στις διατάξεις του ορί-
ζεται διαφορετικά (βλ. λ.χ. άρθρο 19 παρ. 4). Σε κάθε πε-
ρίπτωση, είναι δυνατή η υπαγωγή των υποθέσεων και
διαφορών αυτών σε διαιτησία ή διαµεσολάβηση (παρ. 2). 

ΜΕΡΟΣ Β΄ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Επί του άρθρου 6: Η «προγραµµατική» αυτή διάταξη α-
κολουθεί κατά βάση το λεκτικό των άρθρων 89 και 90
της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου και του Συµβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 σχετικά
µε ορισµένες πτυχές του εταιρικού δικαίου (ΕΕ L 169/46,
30.6.2017), µε την οποία κωδικοποιούνται οι διατάξεις
των Οδηγιών 82/891/EOK για τη διάσπαση και
2011/35/ΕΕ για τη συγχώνευση ανωνύµων εταιριών (: η
«Οδηγία»). Η διάταξη οριοθετεί τα κοινά εννοιολογικά
χαρακτηριστικά της εταιρικής πράξης της συγχώνευσης,
ανεξάρτητα από την ειδικότερη µορφή που αυτή προ-
σλαµβάνει. Τα εν λόγω χαρακτηριστικά είναι τα ακόλου-
θα: 

(α) µεταβίβαση της περιουσίας της απορροφώµενης ε-
ταιρίας στην εταιρία που προκύπτει από τη συγχώνευση,
απορροφώσα ή νέα, 

(β) λύση χωρίς εκκαθάριση της απορροφώµενης εται-
ρίας και 

(γ) απόδοση στους εταίρους ή µετόχους της απορρο-
φώµενης, εταιρικών συµµετοχών στην εταιρία που προ-
κύπτει από τη συγχώνευση - ενδεχοµένως δε και ποσού
σε µετρητά - σε αντάλλαγµα των συµµετοχών τους στην
πρώτη. Η µεταβίβαση της περιουσίας της απορροφώµε-
νης εταιρίας, περιλαµβάνει τόσο τα στοιχεία του ενερ-
γητικού όσο και τις υποχρεώσεις της και ισοδυναµεί από
λογιστική άποψη µε εισφορά της καθαρής της θέσης
στην προκύπτουσα από τη συγχώνευση εταιρία. Η διάτα-
ξη του άρθρου 6, όπως άλλωστε και η αντίστοιχη του άρ-
θρου 68 του κ.ν. 2190/1920, αναγνωρίζει δύο µορφές
συγχώνευσης: τη συγχώνευση µε απορρόφηση και τη
συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρίας.
Επί του άρθρου 7: Το παρόν άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 69 παρ. 1 και 2 του
κ.ν. 2190/1920 και ενσωµατώνει το άρθρο 95 της Οδη-
γίας. Η διάταξη του άρθρου 7 δεν αποκλίνει κατά περιε-
χόµενο παρά ελάχιστα από τις παρ. 1 και 2 του άρθρου
69 του κ.ν. 2190/1920. Οι όποιες διαφορές εντοπίζονται
κυρίως σε κάποιες φραστικές βελτιώσεις και στην ορο-
λογική οµογενοποίηση, ώστε το πεδίο εφαρµογής της
διάταξης να διαλαµβάνει το σύνολο των εταιρικών µορ-
φών που µπορούν να αποτελέσουν υποκείµενο εταιρι-
κού µετασχηµατισµού. Η παρούσα διάταξη ρυθµίζει, επί-
σης, το ελάχιστο περιεχόµενο του Σχεδίου Σύµβασης
Συγχώνευσης (το «Σχέδιο»). Το υπό στοιχεία (δ) και (ε)
περιεχόµενο του σχεδίου αποκτά σηµασία όταν παρεκ-
κλίνει από τον κανόνα του άρθρου 18 του παρόντος νο-
µοσχεδίου. Από την άλλη, το υπό στοιχεία (στ) και (ζ) πε-
ριεχόµενο του Σχεδίου έχει πρακτική σηµασία όταν υ-
πάρχουν ειδικά δικαιώµατα των εταίρων ή µετόχων της
απορροφώµενης εταιρίας ή όταν παρέχονται πλεονεκτή-
µατα στους εµπειρογνώµονες ή στα µέλη της διοίκησης
των συγχωνευόµενων εταιριών. Όσον αφορά την αύξη-

ση του µετοχικού κεφαλαίου της απορροφώσας (κεφα-
λαιουχικής) εταιρίας, αυτή θα αποτελεί από την ίδια τη
φύση του πράγµατος περιεχόµενο του Σχεδίου πλην συ-
γκεκριµένων εξαιρέσεων (π.χ. επί απορρόφησης εται-
ρίας η οποία κατέχει σε ποσοστό 100% τις συµµετοχές
της απορροφώµενης ή επί παροχής ίδιων µετοχών που η
απορροφώσα εταιρία διατηρεί νόµιµα στο χαρτοφυλάκιό
της). Τούτο γίνεται δεκτό και από ορισµένες αλλοδαπές
έννοµες τάξεις (βλ. για παράδειγµα το άρθρο 54 του
γερµανικού UmwG).
Επί του άρθρου 8: Το άρθρο 8 ρυθµίζει τις διατυπώσεις

δηµοσιότητας στις οποίες υποβάλλεται το Σχέδιο. Οι
διατυπώσεις αυτές περιλαµβάνουν καταχώριση του Σχε-
δίου στο Γ.Ε.ΜΗ. και την ανάρτηση στο διαδικτυακό του
τόπο, κατά τις προδιαγραφές του ν. 3419/2005. Η διάτα-
ξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 92 της Ο-
δηγίας. Όσον αφορά την τήρηση ιστοσελίδας, για την ο-
ποία κάνει λόγο το παρόν άρθρο, αυτή είναι υποχρεωτι-
κή για εταιρίες µε κινητές αξίες εισηγµένες σε οργανω-
µένη αγορά και δυνητική για τις υπόλοιπες. Στην τελευ-
ταία περίπτωση, η λειτουργία της ιστοσελίδας υπό τους
όρους του παρόντος άρθρου συνεπάγεται την απαλλαγή
της εταιρίας από την υποχρέωση καταχώρισης του σχε-
δίου στο Γ.Ε.ΜΗ.. Η διάταξη προβλέπει υποχρέωση δια-
τήρησης της δηµοσίευσης του Σχεδίου για διάστηµα ε-
νός έτους από την ηµεροµηνία λήψης της απόφασης για
το Σχέδιο από τους εταίρους ή τη συνέλευση των συγ-
χωνευοµένων εταιριών. Κατά τούτο, η διάταξη κάνει
χρήση της δυνατότητα που εισάγει το τελευταίο εδάφιο
του άρθρου 92 της Οδηγίας. 
Επί του άρθρου 9: Η διάταξη επαναλαµβάνει κατ’ ου-

σία τις παραγράφους 4-6 του άρθρου 69 του κ.ν. 2190/
1920, εισάγοντας παράλληλα, κατά το πρότυπο του γερ-
µανικού UmwG (βλ. άρθρο 8 παρ. 1 και 2 UmwG), τη δυ-
νατότητα της κατά περίπτωση διεύρυνσης της πληροφό-
ρησης που παρέχεται µε την έκθεση, ώστε να περιλάβει
στοιχεία για τη νοµική ή οικονοµική θέση εταιριών που α-
νήκουν στον ίδιο όµιλο µε τη συγχωνευόµενη, και της ε-
πιτρεπτής παράλειψης πληροφοριών, των οποίων η δη-
µοσιοποίηση εγκυµονεί κίνδυνο σοβαρής βλάβης σε µία
ή περισσότερες από τις συγχωνευόµενες εταιρίες ή σε
άλλη εταιρία του οµίλου (βλ. παρ. 1, τελευταίο εδάφιο,
και παρ. 4). Δεν αρκεί, εποµένως, για τη µη δηµοσιοποίη-
ση πληροφοριών, κίνδυνος οποιασδήποτε βλάβης. Ως
πρόσθετη δικλείδα διαφύλαξης του δικαιώµατος πληρο-
φόρησης προβλέπεται η υποχρέωση να εξηγούνται στην
έκθεση οι λόγοι για τους οποίους οι οικείες πληροφορίες
και τα στοιχεία παραλείπονται. Όλες οι σχετικές κρίσεις
επαφίενται στα διοικητικά συµβούλια ή στους διαχειρι-
στές, που συντάσσουν την έκθεση. Η διάταξη καινοτοµεί
σε σχέση µε το προϊσχύσαν άρθρο 69 παρ. 6 του
κ.ν. 2190/20 κατά το ότι αρκείται σε θεώρηση του εγγρά-
φου της συµφωνίας για τη µη κατάρτιση έκθεσης του ορ-
γάνου διοίκησης και από δικηγόρο, πλέον της θεώρησης
από τα πρόσωπα που απαιτούνται κατά το άρθρο 446
ΚΠολΔ για να αποκτήσει αυτό βέβαιη χρονολογία. 
Επί του άρθρου 10: Με τη διάταξη του άρθρου 10, το ο-

ποίο κάνει χρήση του υποδείγµατος του άρθρου 96 της
Οδηγίας, επιδιώκεται κατ’ αρχάς η διεύρυνση των επαγ-
γελµατικών τάξεων, τα µέλη των οποίων µπορούν να ε-
πιτελέσουν το έργο του εµπειρογνώµονα. Δεδοµένου ό-
τι το παρόν νοµοσχέδιο ρυθµίζει, µεταξύ άλλων, τις συγ-
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χωνεύσεις σχεδόν κάθε µορφής εµπορικής εταιρίας, η υ-
ποχρεωτική ανάθεση του έργου αυτού σε ορκωτούς ελε-
γκτές ή σε ελεγκτικές εταιρίες, ακόµη και από περιορι-
σµένου µεγέθους προσωπικές εταιρίες, θα τις επιβάρυνε
µε σηµαντικό συναλλακτικό κόστος. Σύµφωνα µε το άρ-
θρο 10, ως εµπειρογνώµονες µπορούν πλέον να ορι-
σθούν και επαγγελµατίες εκτιµητές του ν. 4152/2013,
φοροτεχνικοί Α΄ τάξεως και Οικονοµολόγοι που είναι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Οικονοµικού Επιµελη-
τηρίου. Εξυπακούεται, ότι τo επίπεδο της επαγγελµατι-
κής κατάρτισης, οι κανόνες λειτουργίας και η ένταση της
ασκούµενης εποπτείας δύνανται να εµφανίζουν διακυ-
µάνσεις για κάθε µία από τις επαγγελµατικές κατηγορίες
της δεύτερης παραγράφου του άρθρου 10 (πρβλ. άρθρο
1 παρ. 2 του ν. 2515/1997, και υποπαράγραφοι Γ2 και Γ3
του ν. 4152/2013 σε αντίθεση µε τις δεσµευτικότερες
προδιαγραφές του ν. 4449/2017 για τους ορκωτούς ελε-
γκτές). Σε κάθε περίπτωση, ο πληθωρισµός των επαγ-
γελµατικών τάξεων τα µέλη των οποίων µπορούν να διο-
ριστούν ως εµπειρογνώµονες είναι ένα ζήτηµα, για τη
διευθέτηση του οποίου ενδείκνυται η σύσταση και λει-
τουργία ενός ενιαίου (δηµοσίου) µητρώου εµπειρογνω-
µόνων, οι οποίοι, επί τη βάσει ενιαίων προδιαγραφών, θα
αναλάβουν το έργο του άρθρου 10. 
Όσον αφορά τη διαδικασία διορισµού των εµπειρο-

γνωµόνων, σηµειώνεται ότι το άρθρο 10 θέτει στη διάθε-
ση των συγχωνευοµένων εταιριών δύο επιλογές: (α) ε-
φόσον πρόκειται για εµπειρογνώµονα εγγεγραµµένο σε
Δηµόσιο Μητρώο, αρκεί ο διορισµός του από κάθε εται-
ρία, ενδεχοµένως µάλιστα και ο διορισµός κοινού πραγ-
µατογνώµονα µε κοινή απόφαση των συγχωνευοµένων
εταιριών, (β) εφόσον πάλι πρόκειται για εµπειρογνώµονα
ο οποίος δεν έχει εγγραφεί σε Δηµόσιο Μητρώο, απαι-
τείται αίτηση κάθε µιας από τις εταιρίες προς το
Γ.Ε.ΜΗ., το οποίο αποφαίνεται επί της πρότασης διορι-
σµού εντός πενθήµερης προθεσµίας, άλλως, αν η εν λό-
γω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, τεκµαίρεται ότι η Διοί-
κηση αποδέχθηκε την πρόταση των εταιριών. Κατ’ εξαί-
ρεση, όταν η συγχωνευόµενη εταιρία έχει τη µορφή
Α.Ε., Ε.Π.Ε. ή Ι.Κ.Ε., εµπειρογνώµονες πρέπει υποχρεω-
τικά να ορισθούν δύο ορκωτοί ελεγκτές ή πιστοποιηµέ-
νοι εκτιµητές (άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 4548/2018).
Κατά τα λοιπά, το άρθρο 10 ασχολείται µε το περιεχό-

µενο της έκθεσης των εµπειρογνωµόνων, η οποία υπο-
βάλλεται στις ίδιες διατυπώσεις δηµοσιότητας µε την
έκθεση των διοικητικών συµβουλίων ή των διαχειριστών
σύµφωνα µε το προηγούµενο άρθρο. Από το περιεχόµε-
νο της έκθεσης απαλείφεται η αξία της εισφερόµενης α-
πό την απορροφώµενη εταιρία περιουσίας (: καθαρή θέ-
ση). Eπίσης, τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου, κατ΄α-
ντιστοιχία προς το άρθρο 96 της Οδηγίας. Πάντως, ακό-
µη και αν δεν αποτελεί πλέον τυπικά περιεχόµενο της
έκθεσης, η αποτίµηση της καθαρής θέσης των εταιριών
αποτελεί λογικό προαπαιτούµενο για τον καθορισµό της
σχέσης ανταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών και, συ-
νεπώς, δεν νοείται εκφορά γνώµης από εµπειρογνώµο-
να, χωρίς να έχει προηγηθεί αποτίµηση της καθαρής θέ-
σης ή καθορισµός της σχέσης ανταλλαγής. Επίσης, πα-
ρέχεται κι εδώ η δυνατότητα να µην περιληφθούν στην
έκθεση πληροφορίες, των οποίων η δηµοσιοποίηση ε-
γκυµονεί κίνδυνο σοβαρής βλάβης σε µία ή περισσότε-

ρες από τις συγχωνευόµενες εταιρίες ή σε άλλη εταιρία
του οµίλου. Τέλος, οι λοιπές διατάξεις του άρθρου ακο-
λουθούν το πρότυπο του άρθρου 71 κ.ν. 2190/1920.
Επί του άρθρου 11: Το άρθρο 11 είναι προσανατολι-

σµένο στο άρθρο 97 της Οδηγίας – µε µεγαλύτερη πι-
στότητα σε σχέση µε το άρθρο 72 του κ.ν. 2190/1920 -
και υπηρετεί την πληροφόρηση και την προετοιµασία
των µετόχων ή εταίρων, ώστε να είναι σε θέση να απο-
φασίσουν υπέρ ή κατά της συγχώνευσης, σύµφωνα µε
το άρθρο 14, έχοντας λάβει έγκαιρα γνώση κρίσιµων πα-
ραµέτρων. Η παρούσα διάταξη εισάγει ειδικό (ατοµικό)
δικαίωµα πληροφόρησης των εταίρων/µετόχων των συγ-
χωνευοµένων εταιριών. Ο προβλεπόµενος από το άρθρο
11 µηχανισµός πρόσβασης στην πληροφόρηση περιλαµ-
βάνει τα εξής: (α) πρόσβαση σε έγγραφα στην καταστα-
τική έδρα κάθε εταιρίας, εκτός αν τα έγγραφα αυτά πα-
ραµείνουν διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της εταιρίας για ε-
παρκή χρόνο πριν από τη λήψη απόφασης για τη συγχώ-
νευση, ανάλογα µε την εταιρική µορφή της κάθε συγχω-
νευόµενης εταιρίας, και µέχρι τη λήψη της εν λόγω από-
φασης (παρ. 1 και 5), (β) λήψη αντιγράφων των εγγρά-
φων σε έγχαρτη µορφή, ή, εναλλακτικώς, αποστολή µε
ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, εφόσον ο εταίρος/µέτοχος έ-
χει παράσχει σχετική συγκατάθεση προς την εταιρία ή,
σε περίπτωση ανάρτησης των εγγράφων στην ιστοσελί-
δα της εταιρίας, µε δυνατότητα µεταφόρτωσης και εκτύ-
πωσης εγγράφων (παρ. 4 και 5 εδ. 2). Οι υποχρεώσεις
των συγχωνευόµενων εταιριών που απορρέουν από το
άρθρο 11 «ενεργούν» και µετά την ολοκλήρωση της
συγχώνευσης. 
Επί του άρθρου 12: Με το άρθρο αυτό, γίνεται παραπο-

µπή στις ρυθµίσεις του εργατικού δικαίου που ούτως ή
άλλως θα ίσχυαν ακόµη και χωρίς αυτή την παραποµπή
και κατατείνουν στην προστασία των εργαζοµένων των
συγχωνευόµενων εταιριών. Η ελληνική νοµοθεσία
(π.δ. 178/2002) ακολουθεί συναφώς τις κατευθύνσεις
της προστατευτικής για τους εργαζόµενους ενωσιακής
νοµοθεσίας, προς αποφυγή της χειροτέρευσης της θέ-
σης τους εξαιτίας της µεταβίβασης επιχείρησης µε τη
µορφή της συγχώνευσης (βλ. Οδηγία 98/50/ΕΚ). Κρίθηκε
σκόπιµο να περιληφθεί η διάταξη αυτή στον παρόντα νό-
µο κατά το υπόδειγµα του άρθρου 98 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 13: Η διάταξη του άρθρου 13 αντιστοι-

χεί στο άρθρο 70 του κ.ν. 2190/1920, από το οποίο δια-
φοροποιείται ως προς τα εξής: (α) θέτει ως εναρκτήριο
χρονικό σηµείο για την άσκηση των δικαιωµάτων από
τους πιστωτές την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµο-
σιότητας του άρθρου 8, και όχι τη δηµοσίευση του Σχεδί-
ου σε οικονοµική εφηµερίδα, καθόσον οι δηµοσιεύσεις
σε «λοιπά έντυπα» (πλην του διαδικτυακού τόπου του
Γ.Ε.ΜΗ.) έχουν πλέον καταστεί δια νόµου προαιρετικές
(άρθρο 232 του ν. 4072/2012), (β) προβλέπει το χρονικό
διάστηµα εντός του οποίου µπορούν να ασκήσουν τα δι-
καιώµατά τους οι πιστωτές,το οποίο αντιστοιχεί σε είκο-
σι (20) ηµέρες, όπως προέβλεπε και το άρθρο 70 παρ. 2
του κ.ν. 2190/1920, (γ) κατανέµει το βάρος απόδειξης ως
προς την αναγκαιότητα της προστασίας στους ίδιους
τους πιστωτές ήδη από το στάδιο της προβολής των α-
ντιρρήσεων (: «[…] εφόσον οι πιστωτές αποδεικνύουν ε-
παρκώς […]»). Η εν λόγω κατανοµή του βάρους απόδει-
ξης µπορούσε να συναχθεί ερµηνευτικά και από τη διά-
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ταξη του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920. Οι προβλέψεις
για τους οµολογιούχους δανειστές και τους κατόχους
ειδικών τίτλων, που εξοµοιώνονται για τους σκοπούς της
συγχώνευσης µε πιστωτές (παράγραφοι 4 και 5 άρθρου
70 του κ.ν. 2190/1920), µεταφέρονται στα άρθρα 33 και
34 του παρόντος νοµοσχεδίου, καθώς αφορούν µόνον α-
νώνυµες εταιρίες.
Επί του άρθρου 14: Το άρθρο 14 απηχεί τη ρύθµιση του

άρθρου 72 του κ.ν. 2190/1920 (προσαρµοσµένη σε όλες
τις εταιρικές µορφές) και ενσωµατώνει το άρθρο 93 της
Οδηγίας. Θεσπίζει υποχρέωση έγκρισης από τη γενική
συνέλευση ή τους εταίρους κάθε µιας από τις συγχωνευ-
όµενες εταιρίες του σχεδίου και, εφόσον απαιτείται, των
τροποποιήσεων του καταστατικού τους. Η σχετική απο-
φασιστική αρµοδιότητα της συνέλευσης ή των εταίρων
είναι αποκλειστική. Εξαιρέσεις από αυτήν προβλέπονται
στα άρθρα 35 παράγραφος 2, 36 παράγραφος 2 και 88
του νοµοσχεδίου. Απαλείφεται οποιαδήποτε αναφορά
στην τήρηση των διατυπώσεων που κατατείνουν στην
προστασία των πιστωτών των συγχωνευόµενων εται-
ριών (βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 70
του κ.ν. 2190/1920), καθώς τυχόν ελλιπής τήρηση αυτών
δεν είναι δυνατόν ούτε να επιδράσει στο κύρος της από-
φασης των εταίρων ή της συνέλευσης ούτε, κατ΄ επέ-
κταση, να πλήξει το κύρος της συγχώνευσης. Οι αποφά-
σεις της συνέλευσης και των εταίρων λαµβάνονται, σύµ-
φωνα µε τα οριζόµενα στον νόµο και το καταστατικό των
συγχωνευόµενων εταιριών. 
Η διάταξη του άρθρου 14 εφαρµόζεται σε συνδυασµό

µε τις ευρισκόµενες στο ειδικό µέρος διατάξεις των άρ-
θρων 23 παράγραφος 2 (συγχώνευση µε συµµετοχή
προσωπικών εταιριών) 27, 30 παράγραφος 2 (συγχώνευ-
ση µε συµµετοχή ανωνύµων εταιριών), 39 παράγραφος 2
(συγχώνευση µε συµµετοχή εταιριών περιορισµένης ευ-
θύνης), 42 παράγραφος 2 (συγχώνευση µε συµµετοχή ι-
διωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών) του παρόντος νοµο-
σχεδίου. Σύµφωνα, εξάλλου, µε τη δεύτερη παράγραφο
του άρθρου 14, είναι υποχρεωτική η λήψη απόφασης για
την έγκριση της συγχώνευσης και από τις ειδικές κατη-
γορίες µετόχων ή εταίρων (για παράδειγµα, µετόχων µε
προνοµιούχες µετοχές), εφόσον τα δικαιώµατα των µε-
τόχων ή των εταίρων επηρεάζονται από τη συγχώνευση.
Το λεκτικό του άρθρου 14 (: «επηρεάζει») είναι ηπιότερο
από το αντίστοιχο του άρθρου 72 του κ.ν. 2190.1920 (:
«θίγονται»). Συνεπώς, η διάταξη εφαρµόζεται, ακόµη και
αν η επιρροή της συγχώνευσης στις ειδικές κατηγορίες
των µετόχων ή εταίρων είναι έµµεση ή τοποθετείται σε
µακρινό χρονικό ορίζοντα. 
Επί των άρθρων 15, 16 και 17: Η διάταξη του άρθρου

15 λαµβάνει ως πρότυπο το άρθρο 93 της Οδηγίας και
περιέχει ρύθµιση αντίστοιχη προς εκείνη του άρθρου 74
του κ.ν. 2190/1920. Προς διευκόλυνση και απλοποίηση
των συναλλαγών, προβλέπει ότι το ιδιωτικό έγγραφο συ-
νιστά πλέον τον κανόνα, ως τύπος της σύµβασης συγ-
χώνευσης. Ο συµβολαιογραφικός τύπος παραµένει, πά-
ντως, υποχρεωτικός εφόσον στη συγχώνευση µετέχει
τουλάχιστον µια εταιρία που είναι ανώνυµη, ή εταιρία
περιορισµένης ευθύνης, ή Ευρωπαϊκή Εταιρία ή Ευρω-
παϊκή Συνεταιριστική Εταιρία ή όταν τούτο απαιτείται α-
πό τον νόµο, ανεξαρτήτως εταιρικής µορφής (π.χ. όταν
στα µεταβιβαζόµενα στοιχεία του ενεργητικού απορρο-
φώµενης εταιρίας περιλαµβάνεται ακίνητο). 
Οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 ενσωµατώνουν τα

άρθρα 102 και 104 της Οδηγίας και αντιστοιχούν στα άρ-
θρα 72 και 74 του κ.ν. 2190/1920. 
Το άρθρο 16 καθορίζει τις πράξεις και τα στοιχεία που

υποβάλλονται σε δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ., τα οποία
διακρίνονται ανάλογα µε το αν µετέχει στη συγχώνευση
µία τουλάχιστον ανώνυµη εταιρία ή ευρωπαϊκή εταιρία
(SE), οπότε σε δηµοσιότητα υποβάλλεται για καθεµία ε-
ταιρία, πλέον των στοιχείων της παράγραφο 2, και η ε-
γκριτική απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 2
του άρθρου 17 (παρ. 1). Πρέπει να σηµειωθεί, πάντως, έ-
νας σχετικός περιορισµός της εµβέλειας της εγκριτικής
απόφασης που εκδίδεται για τη συγχώνευση από την ε-
κάστοτε αρµόδια διοικητική αρχή, σε σύγκριση µε το κα-
θεστώς του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 77), καθώς η έλλειψή
της (ή τα τυχόν ελαττώµατά της) δεν συνιστά πλέον λό-
γο ακυρότητας της συγχώνευσης, όπως συνέβαινε υπό
το ισχύσαν δίκαιο, ρύθµιση η οποία είχε προκαλέσει ερ-
µηνευτικά προβλήµατα (βλ. παρακάτω άρθρο 20 του πα-
ρόντος νοµοσχεδίου).
Η συγχώνευση προϋποθέτει σε κάθε περίπτωση τη

διενέργεια προληπτικού διοικητικού ελέγχου νοµιµότη-
τας, κατόπιν του οποίου υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του ν. 3419/2005 για κάθε µία εταιρία που
µετέχει σε αυτήν. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 17
διατηρείται το σύστηµα της διοικητικής έγκρισης της
συγχώνευσης, εφόσον σε αυτή µετέχει Ανώνυµη Εται-
ρία ή Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE), ως απορροφώµενη ή ως
απορροφώσα. Περαιτέρω, η διοικητική αρµοδιότητα διε-
νέργειας του προληπτικού ελέγχου νοµιµότητας της
συγχώνευσης κλιµακώνεται µε γνώµονα: (α) τη µορφή
της συγχωνευόµενης εταιρίας, όταν δηλαδή στη συγχώ-
νευση µετέχει είτε Ανώνυµη Εταιρία είτε Ευρωπαϊκή Ε-
ταιρία (οπότε απαιτείται έκδοση εγκριτικής απόφασης εκ
µέρους του Περιφερειάρχη, στην Περιφέρεια του οποίου
έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρία), (β) τη συστη-
µική σηµασία ή το µέγεθος των συγχωνευόµενων εται-
ριών (οπότε την εγκριτική απόφαση εκδίδει ο Υπουργός
Οικονοµίας και Ανάπτυξης), ενώ (γ) σε κάθε άλλη περί-
πτωση, αρµόδια για την διενέργεια προληπτικού ελέγ-
χου νοµιµότητας είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην Περιφέ-
ρεια της οποίας έχει την έδρα της η απορροφώσα εται-
ρία, η οποία ασκεί την αρµοδιότητά της αυτή χωρίς την
έκδοση προηγούµενης εγκριτικής απόφασης (πάντως, ό-
µως, πριν από την υποβολή της συγχώνευσης στις διατυ-
πώσεις δηµοσιότητας). Η πρόβλεψη αρµοδιότητας του
Περιφερειάρχη ή της υπηρεσίας Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέ-
ρεια του οποίου ή της οποίας έχει την έδρα της η απορ-
ροφώσα εταιρία επιλύει το ζήτηµα της τυχόν συντρέ-
χουσας αρµοδιότητας περισσότερων διοικητικών οργά-
νων.
Ο προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας εκτείνεται σε ό-

λες τις πράξεις και διατυπώσεις που προβλέπονται από
τις διατάξεις για τη συγχώνευση. Δεν πρόκειται ούτε για
έλεγχο τυπικής νοµιµότητας, εξαντλούµενο στο «τύποις
σύννοµο» και στην «πληρότητα» των πράξεων και διατυ-
πώσεις της συγχώνευσης, αλλά ούτε και σε πλήρη και
ουσιαστικό έλεγχο νοµιµότητας µε σκοπό την «πραγµά-
τωση του συνόλου της έννοµης τάξης». 
Επί του άρθρου 18: Το άρθρο 18 αντιστοιχεί στη διάτα-

ξη του άρθρου 75 του κ.ν. 2190/1920 και ενσωµατώνει το
άρθρο 105 της Οδηγίας. Κύριο αντικείµενό του είναι ο
προσδιορισµός των σωµατειακών, περιουσιακών και δι-
κονοµικών αποτελεσµάτων της συγχώνευσης και του
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χρονικού σηµείου επέλευσής τους. Η ρύθµισή του δια-
φοροποιείται σε σχέση µε εκείνη του άρθρου 75 του
κ.ν. 2190/1920 κατά τα εξής: Πρώτον, προσδιορίζεται το
χρονικό σηµείο επέλευσης των αποτελεσµάτων της συγ-
χώνευσης, µε σηµείο αναφοράς την καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ. µόνης της σύµβασης συγχώνευσης και µάλιστα,
µόνον ως προς την απορροφώσα εταιρία. Η υποβολή σε
δηµοσιότητα, για κάθε εταιρία που µετέχει στη συγχώ-
νευση, των λοιπών πράξεων και στοιχείων που αναφέρο-
νται στο άρθρο 17, δηλαδή, των αποφάσεων των συνε-
λεύσεων ή των εταίρων, µε τις οποίες εγκρίνεται η συγ-
χώνευση και, κατά περίπτωση, της εγκριτικής απόφασης
της αρµόδιας διοικητικής αρχής, παραµένει µεν ανα-
γκαία, πλην όµως δεν είναι αποφασιστική για την επέ-
λευση των αποτελεσµάτων της συγχώνευσης. Και δεύ-
τερον, το λεκτικό της διάταξης θέτει τέρµα στη θεωρητι-
κή διαφωνία αναφορικά µε τη νοµική φύση των αποτελε-
σµάτων της συγχώνευσης, καθώς ορίζεται πλέον ότι µε
τη συγχώνευση η απορροφώσα εταιρία υποκαθίσταται
ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δη-
λαδή στο σύνολο των δικαιωµάτων, των υποχρεώσεων
και γενικά των έννοµων σχέσεων της απορροφώµενης ή
των απορροφώµενων εταιριών, συµπεριλαµβανοµένων
των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της α-
πορροφώµενης ή των απορροφώµενων εταιριών. 
Επί του άρθρου 19: Η ρύθµιση του άρθρου 19 αντιστοι-

χεί στο άρθρο 76 του κ.ν. 2190/1920 και ενσωµατώνει τα
άρθρα 106 και 107 της Οδηγίας. Με αυτήν εισάγεται,
προς όφελος ιδίως των εταίρων ή µετόχων πολυπληθών
εταιριών, που αντιµετωπίζουν προβλήµατα συντονισµού
της δράσης τους, δυνατότητα ορισµού ειδικού εκπροσώ-
που για την άσκηση αξιώσεων κατά των µελών των ορ-
γάνων διοίκησης της απορροφώµενης εταιρίας ή των ε-
µπειρογνωµόνων. Ο ειδικός εκπρόσωπος ορίζεται από το
δικαστήριο του άρθρου 5, κατά την εκούσια δικαιοδοσία,
εφόσον πιθανολογηθεί η ύπαρξη της αξίωσης των εταί-
ρων ή µετόχων. Με τη δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της από-
φασης ορισµού του ειδικού εκπροσώπου— και µε τήρη-
ση όσων επιπρόσθετων προϋποθέσεων προβλέπονται α-
πό το καταστατικό ή από την εταιρική σύµβαση για τη
διεξαγωγή της γενικής συνέλευσης ή για τη λήψη απο-
φάσεων των εταίρων-προσκαλείται κάθε εταίρος ή µέτο-
χος να εκδηλώσει την επιθυµία του για την άσκηση αξίω-
σης εντός εξάµηνης προθεσµίας. 
Επί του άρθρου 20: Η ρύθµιση του άρθρου 20, µε τον

τίτλο «ακυρότητα της συγχώνευσης», ακολουθεί εν πολ-
λοίς το υπόδειγµα του άρθρου 77 του κ.ν. 2190/1920 και
του άρθρου 108 της Οδηγίας. Οι σχετικές διατάξεις αφο-
ρούν στην ακυρότητα (ακριβέστερα: ακυρωσία) της συγ-
χώνευσης ως αυτοτελούς πράξης του εταιρικού δικαίου,
η οποία απαγγέλλεται πάντοτε µε διαπλαστική απόφαση
του δικαστηρίου, κατά την εκούσια δικαιοδοσία, σε αντι-
διαστολή µε τη σηµερινή ρύθµιση της ελαττωµατικής
συγχώνευσης µεταξύ ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εται-
ριών, η ελαττωµατικότητα της οποίας οδηγεί άλλοτε σε
ακύρωσή της και άλλοτε σε αναγνώριση της ακυρότητάς
της, ανάλογα µε το υφιστάµενο ελάττωµα (βλ. το καταρ-
γούµενο µε το παρόν νοµοσχέδιο άρθρο 114 του
ν. 4072/2012 µε τον τίτλο «ακυρωσία και ακυρότητα της
συγχώνευσης»). Πλέον, οι - ήδη περιορισµένες υπό το
προϊσχύσαν δίκαιο - δυνατότητες επίκλησης της ακυρό-
τητας της συγχώνευσης (τουλάχιστον στις περιπτώσεις

της συγχώνευσης µεταξύ Α.Ε. και µεταξύ Ι.Κ.Ε.) συρρι-
κνώνονται έτι περισσότερο, καθώς αφενός µειώνονται οι
λόγοι ακυρότητας και αφετέρου οριοθετείται πιο αυστη-
ρά ο κύκλος των προσώπων που νοµιµοποιούνται να υ-
ποβάλουν σχετική διαπλαστική αίτηση στο δικαστήριο,
ενώ συντέµνονται και οι προθεσµίες υποβολής της σχε-
τικής αίτησης, καθώς και της τριτανακοπής κατά της α-
πόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα, σε τρεις (3) µή-
νες. Επίσης λαµβάνεται µέριµνα για την εναλλακτική
προστασία των προσώπων που είτε δεν νοµιµοποιούνται
από το νόµο να εγείρουν τις εν λόγω αξιώσεις είτε οι α-
ξιώσεις τους δεν έχουν γίνει δεκτές από το δικαστήριο. 

H ελαττωµατικότητα της εγκριτικής απόφασης της δι-
οίκησης, στις περιπτώσεις που προβλέπεται η έκδοσή
της (άρθρο 16 παρ. 3 του νοµοσχεδίου), που, κατά µία ά-
ποψη υποστηριχθείσα υπό το πρίσµα του στοιχείου α΄
παρ. 1 του άρθρου 77 του κ.ν. 2190/1920, περιλάµβανε
και την παντελή έλλειψη έγκρισης από την διοικητική
αρχή, δεν αποτελεί πλέον λόγο ακυρότητας της συγχώ-
νευσης. Ενόψει της ρύθµισης αυτής, διευκρινίζεται στο
νοµοσχέδιο ότι τυχόν ακύρωση, µε δικαστική απόφαση,
της διοικητικής πράξης, µε την οποία εγκρίθηκε η συγ-
χώνευση σύµφωνα µε τις παραγράφους 3 και 5 του άρ-
θρου 16, δεν επιφέρει ανατροπή των αποτελεσµάτων
της συγχώνευσης ούτε αποτελεί λόγο κήρυξης της ακυ-
ρότητάς της. Έτσι, οι λόγοι ακυρότητας της συγχώνευ-
σης περιορίζονται πλέον στα εξής: (α) στην παράλειψη
έγκρισης της συγχώνευσης από µια έστω από τις εται-
ρίες που µετέχουν στη συγχώνευση µε απόφαση της συ-
νέλευσης ή των εταίρων της ή στο ανυπόστατο τυχόν
ληφθείσας απόφασης και (β) στην ακυρότητα ή ακυρω-
σία της απόφασης αυτής. Η ακυρότητα, η ακυρωσία και
το ανυπόστατο της απόφασης της συνέλευσης ή των ε-
ταίρων κρίνονται αποκλειστικά από το δικαστήριο που δι-
κάζει την αίτηση της προηγούµενης παραγράφου.
Παρέχεται επίσης στο αρµόδιο δικαστήριο η δυνατό-

τητα να τάξει προθεσµία άρσης των λόγων ακυρότητας
(ρύθµιση γνωστή και από τα άρθρο 77 του κ.ν. 2190/1920
και 114 του ν. 4072/2012), καθώς και διακριτική ευχέρεια
να µην κηρύξει την ακυρότητα της συγχώνευσης, εφό-
σον κρίνει ότι η απαγγελία της είναι δυσανάλογη µε το
υφιστάµενο ελάττωµα. Για την εξειδίκευση της έννοιας
του δυσαναλόγου κρίσιµα στοιχεία θα είναι ενδεικτικά: η
βαρύτητα του ελαττώµατος τα πρακτικής φύσεως προ-
βλήµατα και η διατάραξη των συναλλαγών που θα προ-
ξενούσε η απαγγελία της ακυρότητας (πρόβληµα αποκα-
λούµενο στα γερµ. «Entschmelzung») κ.λπ.. 
Η ενεργητική νοµιµοποίηση προς άσκηση αίτησης µε

αντικείµενο την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευ-
σης οριοθετείται ως εξής: (α) ενεργητικά νοµιµοποιείται
κατ’ αρχάς κάθε µέτοχος ή εταίρος εταιρίας που συγχω-
νεύθηκε, εφόσον δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφα-
σης για την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκε
στη λήψη της, (β) στις περιπτώσεις που παραλείφθηκε ε-
ντελώς η λήψη απόφασης ή η τυχόν ληφθείσα είναι ανυ-
πόστατη ή άκυρη, νοµιµοποιούνται και πιστωτές εταιρίας
που συγχωνεύθηκε, εφόσον έχουν έννοµο συµφέρον
και (γ) εφόσον προτεινόµενος λόγος ακυρότητας της
συγχώνευσης είναι η ακυρωσία απόφασης συνέλευσης ή
εταίρων, οι µέτοχοι ή εταίροι που εκπροσωπούν συνολι-
κά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή
των δικαιωµάτων ψήφου εταιρίας που συγχωνεύθηκε, ε-
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φόσον δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης για
την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη
της. Ειδική ρύθµιση επιφυλάσσεται για εταιρίες µε µετο-
χές εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά, εφόσον έχον τη
θέση απορροφώσας. Στην περίπτωση αυτή, οι λόγοι ακυ-
ρότητας της συγχώνευσης είναι ακόµη πιο περιορισµέ-
νοι. Μέτοχοι ή εταίροι εισηγµένων εταιριών ή που δεν
συγκεντρώνουν τα αναγκαία ποσοστά ή των οποίων η αί-
τηση ακύρωσης απορρίφθηκε από το δικαστήριο, διατη-
ρούν χρηµατική αξίωση κατά της απορροφώσας εταιρίας
για αποκατάσταση της ζηµίας που τους προκάλεσε το ε-
λάττωµα της απόφασης που ενέκρινε τη συγχώνευση. Η
προθεσµία κατάθεσης της αίτησης για την κήρυξη ακυ-
ρότητας µειώνεται στους τρεις µήνες από την καταχώρι-
ση στο Γ.Ε.ΜΗ. της σύµβασης συγχώνευσης (πρβλ. και
άρθρο 114 παρ. 2 του ν. 4072/2012). Η προθεσµία άσκη-
σης τριτανακοπής κατά της απόφασης που κηρύσσει την
ακυρότητα ορίζεται επίσης τρίµηνη, µε σηµείο έναρξής
της τη δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. της απόφασης αυτής, α-
φότου αυτή καταστεί τελεσίδικη. 
Προβλέπεται επίσης η δηµοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. τόσο

της αίτησης για κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευ-
σης όσο και της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα,
µε την οποία µπορεί να ληφθούν, ύστερα από σχετικό αί-
τηµα ή και αυτεπαγγέλτως, όλα τα αναγκαία κατά την
κρίση του δικαστηρίου µέτρα για την προστασία των
συµφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση. Διευκρινί-
ζεται επίσης ότι τα αποτελέσµατα της απόφασης επέρ-
χονται µε την τελεσιδικία της. 
Τέλος, προβλέπεται όπως άλλωστε και υπό το ισχύσαν

δίκαιο (άρθρο 77 παρ. 6 και 7 του κ.ν. 2190/1920, άρθρο
114 παρ. 5 του ν. 4072/2012) αλλά και βάσει της Οδηγίας
(άρθρο 108 παρ. 1 στοιχ. ζ΄ και η΄), ότι η απόφαση που
κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το
κύρος των συναλλαγών της απορροφώσας εταιρίας που
πραγµατοποιήθηκαν µετά την καταχώριση της συγχώ-
νευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. ως προς τις οποίες οι απορροφώµε-
νες εταιρίες ευθύνονται εις ολόκληρον.
Επί του άρθρου 21: Με µικρές διαφορές στη διατύπω-

ση («σχέση ανταλλαγής δίκαιη και λογική…» αντί «αδι-
καιολόγητα χαµηλή», κατ΄ αντιστοιχία προς το άρθρο 10
του παρόντος νοµοσχεδίου), το άρθρο 21 επαναλαµβά-
νει τη διάταξη του άρθρου 77α του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 22: Το άρθρο 22 επαναλαµβάνει τη

διάταξη του άρθρου 80 του κ.ν. 2190/1920 και ενσωµα-
τώνει το άρθρο 109 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 23: Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις ε-

φαρµοζόµενες διατάξεις σε περίπτωση συγχώνευσης µε
συµµετοχή οµόρρυθµης εταιρίας, ετερόρρυθµης εται-
ρίας, κοινοπραξίας κατά την παρ. 3 του άρθρου 293 του
ν. 4072/2012, καθώς επίσης και ετερόρρυθµης εταιρίας
κατά µετοχές. Εφόσον, το παρόν νοµοσχέδιο δεν περιέ-
χει ειδική ρύθµιση για τις συγχωνεύσεις των εταιρικών
αυτών µορφών, εφαρµόζονται ως προς τη µετέχουσα
στη συγχώνευση προσωπική ή ετερόρρυθµη κατά µετο-
χές εταιρία οι διατάξεις του ν. 4072/2012. 
Επί του άρθρου 24: Το εν λόγω άρθρο, σε αρµονία µε

την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του νοµοσχεδίου, εκκι-
νεί από την αρχή ότι είναι επιτρεπτή η συµµετοχή λυθεί-
σας προσωπικής εταιρίας σε συγχώνευση. Εξαίρεση από
την ως άνω αρχή ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία
οι εταίροι έχουν συµφωνήσει ότι τη λύση δεν θα ακολου-

θήσει το στάδιο της εκκαθάρισης (άρθρο 268 παρ. 1 του
ν. 4072/2012). 
Επί του άρθρου 25: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει αφενός

ορισµένα ειδικά θέµατα του περιεχοµένου του Σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης και αφετέρου το ζήτηµα της
προσωπικής ευθύνης των εταίρων ή µετόχων για τα
χρέη της απορροφώµενης. Στον βαθµό που τόσο η απορ-
ροφώσα όσο και η απορροφώµενη είναι προσωπικές ε-
ταιρίες, είναι αναγκαίο να καθορίζεται µε σαφήνεια τόσο
έναντι τρίτων όσο και στις εσωτερικές σχέσεις των εταί-
ρων της απορροφώσας ποιος ή ποιοι εταίροι θα ευθύνο-
νται προσωπικά για τα χρέη της απορροφώµενης. Όσον
αφορά τους ετερόρρυθµους εταίρους της απορροφώµε-
νης ετερόρρυθµης ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εται-
ρίας, αυτοί συνεχίζουν να διατηρούν την εν λόγω ιδιότη-
τά τους, εφόσον η απορροφώσα είναι προσωπική εται-
ρία. Ωστόσο, επιτρέπονται και παρεκκλίσεις µε ρητή συ-
γκατάθεση των εταίρων αυτών, οι οποίες θα πρέπει να ε-
πισηµαίνονται στο σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης. 
Επί του άρθρου 26: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει ορισµέ-

να ειδικά ζητήµατα σε σχέση αφενός µε τη χρονική πε-
ρίοδο άσκησης του δικαιώµατος της παραγράφου 1 του
άρθρου 11 εκ µέρους των εταίρων της προσωπικής εται-
ρίας που µετέχει στη συγχώνευση και αφετέρου µε τη
σύνταξη γραπτής έκθεσης και την ενηµέρωση των εταί-
ρων σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9,
εφόσον το σύνολο των εταίρων της προσωπικής εται-
ρίας που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως και
διαχειριστές της. Η διάταξη της παραγράφου 1 ορίζει ότι
το δικαίωµα των εταίρων να λαµβάνουν γνώση των εγ-
γράφων της συγχώνευσης για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει τουλάχιστον οκτώ (8) ηµέρες πριν από τη
λήψη της απόφασης του άρθρου 27 και λήγει µε τη λήψη
της. Εξάλλου, το άρθρο 11 του νοµοσχεδίου υπηρετεί
την ενηµέρωση πρωτίστως εκείνων των εταίρων, οι οποί-
οι δεν µετέχουν στη διαχείριση και ως εκ τούτου στε-
ρούνται κατά τεκµήριο της αναγκαίας πληροφόρησης
για την οικονοµική και νοµική σηµασία της συγχώνευ-
σης, καθώς και για την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής
των µετοχών. Η ανάγκη αυτή προδήλως δεν υφίσταται
στην περίπτωση κατά την οποία το σύνολο των εταίρων
της προσωπικής εταιρίας που συµµετέχει στη συγχώνευ-
ση είναι (και) διαχειριστές της (παρ. 2). 
Επί του άρθρου 27: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει ζητήµα-

τα που σχετίζονται µε την απόφαση των εταίρων προσω-
πικής εταιρίας για έγκριση της συµµετοχής της σε συγ-
χώνευση. Η παράγραφος 1 εκκινεί από τον κανόνα που
διέπει στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών τη λήψη α-
ποφάσεων, σύµφωνα µε τον οποίον οι αποφάσεις λαµ-
βάνονται κατ’ αρχήν µε οµοφωνία. Είναι, ωστόσο, δυνα-
τόν κατ’ εφαρµογή της παρ. 1 του άρθρου 253 του
ν. 4072/2013 να προβλεφθούν αποκλίσεις από την αρχή
της οµοφωνίας, ώστε να αρκεί η πλειοψηφία για τη λήψη
των αποφάσεων. Για την περίπτωση αυτή, το παρόν άρ-
θρο προβλέπει, ότι για την λήψη της απόφασης κατά
πλειοψηφία, απαιτείται τουλάχιστον πλειοψηφία των �
του όλου αριθµού των εταίρων. Ο οµόρρυθµος εταίρος
µπορεί να εξαρτήσει τη συγκατάθεσή του στην πραγµα-
τοποίηση της συγχώνευσης, από το αν οι λοιποί εταίροι
θα δεχθούν να λάβει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου
(παρ. 2). Τέλος, υπέρ των διαφωνούντων εταίρων, καθώς
και υπέρ εκείνων, ως προς τους οποίους δεν έγινε δε-
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κτός ο όρος της παραγράφου 2, προβλέπεται δικαίωµα
εξόδου (παρ. 3).  
Επί του άρθρου 28: Εισάγοντας εξαίρεση στη γενική

ρύθµιση του άρθρου 10, το παρόν άρθρο καθιστά υπο-
χρεωτική τη σύνταξη έκθεσης εµπειρογνωµόνων ως
προς την προσωπική εταιρία που µετέχει στη συγχώνευ-
ση, µόνον κατόπιν αιτήµατος ενός (1) τουλάχιστον από
τους εταίρους της. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται το
αργότερο πέντε (5) ηµέρες πριν από την παρέλευση της
προθεσµίας της παραγράφου 1 του άρθρου 26. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η απόφαση του άρθρου 27 λαµβάνεται µε-
τά την κοινοποίηση της έκθεσης που συντάσσουν οι ε-
µπειρογνώµονες στους εταίρους. . 
Επί του άρθρου 29: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει ζητήµα-

τα παραγραφής αξιώσεων τρίτων για εταιρικά χρέη, κα-
τά των οµόρρυθµων εταίρων απορροφώµενης προσωπι-
κής εµπορικής εταιρίας, σε περίπτωση απορρόφησής της
από άλλη εταιρία της οποίας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν
ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της. Η προθεσµία πα-
ραγραφής των εν λόγω αξιώσεων ορίζεται πενταετής α-
πό τη συντέλεση της συγχώνευσης, ενώ κατά τα λοιπά
υιοθετούνται κι εδώ οι ρυθµίσεις του άρθρου 269 του
ν. 4072/2012. 
Επί του άρθρου 30: Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις ε-

φαρµοζόµενες διατάξεις σε περίπτωση συγχώνευσης µε
τη συµµετοχή Α.Ε.. Οι διατάξεις του ν. 4548/2018 εφαρ-
µόζονται ως προς τη µετέχουσα στη συγχώνευση Α.Ε.,
εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα νόµο. 
Επί του άρθρου 31: Το εν λόγω άρθρο ορίζει τη χρονι-

κή περίοδο κατά την οποία τίθενται στη διάθεση των µε-
τόχων τα προς εξέταση έγγραφα που προβλέπονται στο
άρθρο 11 του νοµοσχεδίου.
Επί του άρθρου 32: Η διάταξη του παρόντος άρθρου

µεταφέρει στην ελληνική έννοµη τάξη την παρ. 2 του άρ-
θρου 93 της Οδηγίας. Αντίστοιχου περιεχοµένου είναι η
διάταξη της παρ. 2 εδ. 2 του άρθρου 72 του
κ.ν. 2190/1920.
Επί του άρθρου 33: Με το παρόν άρθρο εισάγεται ειδι-

κή διάταξη για τους οµολογιούχους δανειστές, η οποία-
ενσωµατώνει τη ρύθµιση του άρθρου 100 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 34: Η παρούσα διάταξη µεταφέρει στο

ελληνικό δίκαιο τη διάταξη του άρθρου 101 της Οδηγίας. 
Επί του άρθρου 35: Η διάταξη του παρόντος άρθρου α-

ποδίδει τη διάταξη του άρθρου 78 του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 36: Η διάταξη του παρόντος άρθρου α-

ποδίδει τη διάταξη του άρθρου 78α του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 37: Η διάταξη του παρόντος άρθρου α-

ποδίδει τη διάταξη του άρθρου 79 του κ.ν. 2190/1920
(συγχώνευση µε εξαγορά). 
Επί του άρθρου 38: Η διάταξη του παρόντος άρθρου α-

ποδίδει τη διάταξη του άρθρου 79α του κ.ν. 2190/1920.
Επί του άρθρου 39: Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις ε-

φαρµοζόµενες διατάξεις σε περίπτωση συγχώνευσης µε
τη συµµετοχή Ε.Π.Ε.. Ο ν. 3190/1955 εφαρµόζεται ως
προς τη µετέχουσα στη συγχώνευση εταιρία περιορισµέ-
νης ευθύνης, εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον
παρόντα νόµο.
Επί του άρθρου 40: Με το παρόν άρθρο ρυθµίζεται κατ’

αρχάς η περίπτωση κατά την οποία µία Ε.Π.Ε. είναι η α-
πορροφώσα εταιρία, η δε απορροφώµενη εταιρία έχει
άλλη εταιρική µορφή (παρ. 1). Στην περίπτωση αυτή, θα
πρέπει στο Σχέδιο της σύµβασης συγχώνευσης να ανα-

φέρονται πλέον των στοιχείων του άρθρου 7, η µερίδα
συµµετοχής και τα εταιρικά µερίδια που θα αποκτήσει
στην απορροφώσα Ε.Π.Ε. κάθε µέλος της απορροφώµε-
νης εταιρίας. Εφόσον η απορροφώµενη είναι Α.Ε., δεν
είναι απαραίτητο η ονοµαστική αξία της εταιρικής συµ-
µετοχής να συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία της µετο-
χής. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου εισάγεται α-
πόκλιση από την υποχρέωση του άρθρου 9 (κατ’ αναλο-
γία προς τη ρύθµιση της παραγράφου 2 του άρθρου 26),
εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρίας περιορισµέ-
νης ευθύνης που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρό-
νως και διαχειριστές της.
Επί του άρθρου 41: Με το παρόν άρθρο ρυθµίζεται η έ-

γκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση των εταί-
ρων, η απόφαση της οποίας λαµβάνεται µε την πλειοψη-
φία της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955. Εξάλ-
λου, η ρύθµιση της παραγράφου 2 συµπληρώνει τη διά-
ταξη του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου, όσον αφορά το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα σχετικά έγγραφα τί-
θενται στη διάθεση των εταίρων προς εξέταση. 
Επί του άρθρου 42: Το εν λόγω άρθρο καθορίζει τις ε-

φαρµοζόµενες διατάξεις σε περίπτωση συγχώνευσης µε
τη συµµετοχή Ι.Κ.Ε.. Οι διατάξεις των άρθρων 43 επ.
του ν. 4072/2012 εφαρµόζονται ως προς τη µετέχουσα
στη συγχώνευση ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, εφό-
σον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα νόµο.
Επί του άρθρου 43: Η διάταξη του παρόντος άρθρου α-

ποδίδει τη ρύθµιση του άρθρου 109 παρ. 2 (β)
του ν. 4072/2012, η οποία καταργείται από την έναρξη ι-
σχύος του νοµοσχεδίου (βλ. άρθρο 147 στοιχ. γ του νο-
µοσχεδίου). 
Επί του άρθρου 44: Το εν λόγω άρθρο συµπληρώνει τη

διάταξη του άρθρου 11 του νοµοσχεδίου, όσον αφορά το
χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα έγγραφα τίθενται
στη διάθεση των εταίρων προς εξέταση. 
Επί του άρθρου 45: Η διάταξη αυτή ρυθµίζει θέµατα

παραγραφής αξιώσεων σε βάρος των εταίρων απορρο-
φώµενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας που έχουν
αναλάβει εγγυητικές εισφορές, ορίζοντας ως χρόνο πα-
ραγραφής τα τρία (3) έτη, εκτός εάν η αξίωση υπόκειται
σε βραχύτερη παραγραφή (πρβλ. επίσης και την ανάλο-
γου περιεχοµένου ρύθµιση του άρθρου 29 του νοµοσχε-
δίου σε συνδυασµό µε το άρθρο 269 του ν. 4072/2012).
Επί του άρθρου 46: Με τη διάταξη αυτή καθορίζονται

οι εφαρµοζόµενες διατάξεις στην περίπτωση συγχώνευ-
σης µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρίας. 
Επί του άρθρου 47: Με τη διάταξη αυτή καθορίζονται

οι εφαρµοζόµενες διατάξεις στην περίπτωση συγχώνευ-
σης µε συµµετοχή αστικού συνεταιρισµού.
Επί του άρθρου 48: Με τη διάταξη αυτή διευκρινίζεται

ότι κατά τον προσδιορισµό της σχέσης ανταλλαγής λαµ-
βάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες της νοµικής θέσης των
συνεταίρων στον αστικό συνεταιρισµό.
Επί του άρθρου 49: Η παράγραφος 1 του άρθρου αυ-

τού αποδίδει ρύθµιση που ήδη ισχύει βάσει του άρθρου 5
του ν. 1667/1986. Η παράγραφος 2 συµπληρώνει τη διά-
ταξη του άρθρου 11, όσον αφορά τη χρονική περίοδο κα-
τά την οποία τα έγγραφα τίθενται στη διάθεση των εταί-
ρων προς εξέταση.
Επί του άρθρου 50: Με τις ρυθµίσεις του παρόντος άρ-

θρου λαµβάνεται υπόψη το κατά το µάλλον ή ήττον υφι-
στάµενο προσωπικό στοιχείο και συναφώς η ιδιαιτερότη-
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τα των συνεταιρισµών, που εµφανίζουν συνδυασµό σω-
µατειακής οργάνωσης και στοιχείων προσωπικής συνερ-
γασίας και ευθύνης, έναντι όλων των άλλων εταιρικών
µορφών (για διαφορετικούς λόγους σε κάθε περίπτωση).
Έτσι, παρέχεται δικαίωµα εξόδου στους διαφωνούντες
συνεταίρους, καθώς και δικαίωµα εξαγοράς, εξόδου ή
µεταβίβασης µετοχών ή µεριδίων και στους διαφωνού-
ντες εταίρους απορροφώµενης από συνεταιρισµό ανώ-
νυµης ή άλλης εταιρίας, αντίστοιχα. Τα εν λόγω δικαιώ-
µατα δεν επιτρέπεται να περιορίζονται από το καταστα-
τικό ούτε παρακωλύεται η άσκησή τους από καταστατι-
κούς όρους που εισάγουν απαγορεύσεις ή δεσµεύσεις
µεταβίβασης ή συµµετοχής.
Επί του άρθρου 51: Διευκρινίζεται ότι συστατική ενέρ-

γεια έχει αναπτύσσει µόνον η καταχώριση συγχώνευσης
µε τη συµµετοχή αστικού συνεταιρισµού στο Γ.Ε.ΜΗ.,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, χωρίς να
θίγεται, πάντως, η (δηλωτική) δηµοσιότητα στο µητρώο
του άρθρου 14 του ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 52: Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ζητήµατα

παραγραφής αξιώσεων κατά των συνεταίρων απορρο-
φώµενου αστικού συνεταιρισµού, ακολουθώντας τον κα-
νόνα της ενιαύσιας παραγραφής που προκύπτει από το
τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 53: Με το παρόν άρθρο εντάσσεται

στο σύστηµα του νόµου και η Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική
Εταιρία, κατ’ αντιστοιχία µε τα προβλεπόµενα για την
Ευρωπαϊκή Εταιρία, αλλά και προκειµένου να µην υφί-
σταται αρνητική διάκριση έναντι των αστικών συνεταιρι-
σµών του ν. 1667/1986. Επιπλέον, καθορίζονται οι διατά-
ξεις που διέπουν τη συγχώνευση µε συµµετοχή ευρω-
παϊκής συνεταιριστικής εταιρίας.

ΜΕΡΟΣ Γ΄ –  ΔΙΑΣΠΑΣΗ

Eπί του άρθρου 54: Η παράγραφος 1 οριοθετεί τις
τρεις ειδικότερες µορφές που προσλαµβάνει η διάσπα-
ση, ως οργανωτική πράξη του εταιρικού δικαίου, από τις
οποίες οι δύο (µερική διάσπαση και απόσχιση κλάδου) α-
ποτελούν καινοτοµία του προτεινόµενου νοµοσχεδίου.
Η παράγραφος 2 έχει ερµηνευτικό χαρακτήρα και επα-
ναλαµβάνει τη διάταξη του άρθρου 81 παρ. 5 του κ.ν.
2190/1920, καθώς κι εκείνη του άρθρου 136 παρ. 3 της
Οδηγίας. Η παράγραφος 3 εισάγει την έννοια του «κλά-
δου δραστηριότητας», η οποία αποκτά σηµασία στο
πλαίσιο τόσο της µερικής διάσπασης όσο και της απόσχι-
σης κλάδου δραστηριότητας, εξαιτίας του γεγονότος ό-
τι, στις δύο αυτές µορφές διάσπασης, η διασπώµενη ε-
ταιρία διατηρεί τη νοµική της προσωπικότητα κι έτσι κα-
θίσταται εφικτή η εκ µέρους της µεταβίβαση µόνον ενός
ή περισσότερων κλάδων δραστηριότητάς της (βλ. άρθρα
56 και 57 του νοµοσχεδίου). Ορίζεται δε ως κλάδος δρα-
στηριότητας «το σύνολο των στοιχείων τόσο του ενερ-
γητικού όσο και του παθητικού, τα οποία συνιστούν, από
οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκµετάλλευση, δηλαδή,
σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυτοδύναµα». Ο εν λόγω
ορισµός εναρµονίζεται µε τον αντίστοιχο της Οδηγίας
2009/133/ΕΚ (άρθρο 2 στοιχείο ι΄) σχετικά µε το κοινό
φορολογικό καθεστώς στις συγχωνεύσεις και διασπά-
σεις. 
Επί του άρθρου 55: Το παρόν άρθρο οριοθετεί την κοι-

νή διάσπαση, κατ’ αντιστοιχία προς το άρθρο 81 παρ. 1-4

του κ.ν. 2190/1920 και περιγράφει τα ουσιώδη γνωρίσµα-
τά της. Η συγκεκριµένη µορφή διάσπασης ήταν και η µό-
νη που προβλεπόταν από το προγενέστερο δίκαιο. Η κοι-
νή διάσπαση -όπως άλλωστε και δύο άλλες µορφές διά-
σπασης- πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση, είτε µε
σύσταση νέων εταιριών, είτε µε απορρόφηση και σύστα-
ση µιας ή περισσότερων εταιριών. Διατυπώνονται ορι-
σµοί για την κοινή διάσπαση µε απορρόφηση και περαι-
τέρω για τη διάσπαση µε σύσταση νέας εταιρίας, καθώς
και για τη διάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση νέ-
ων εταιριών. 
Επί του άρθρου 56: Με το παρόν άρθρο διατυπώνονται

ορισµοί για τη µερική διάσπαση µε απορρόφηση και πε-
ραιτέρω για τη µερική διάσπαση µε σύσταση νέας εται-
ρίας ή νέων εταιριών, καθώς και για τη µερική διάσπαση
µε ταυτόχρονη απορρόφηση και σύσταση νέας εταιρίας
ή νέων εταιριών. Αντίστοιχη ρύθµιση περιέχεται στην §
123 παράγραφος 2 του γερµανικού νόµου περί µετασχη-
µατισµών (UmwG).
Η νοµοθετική ρύθµιση της µερικής διάσπασης, όπως

και της απόσχισης κλάδου δραστηριότητας, και µάλιστα
µε το πλεονέκτηµα της καθολικής διαδοχής, ανταποκρί-
νεται σε παλαιότερο αίτηµα της θεωρίας και της πράξης,
καθόσον µάλιστα η απόσχιση κλάδου δραστηριότητας
προβλεπόταν – έστω και αποσπασµατικώς ρυθµιζόµενη -
ήδη από τις διατάξεις των αναπτυξιακών νόµων (ΝΔ
1297/1972 και του ν. 2166/1993), ώστε να είναι από µα-
κρού αναµενόµενη -και επιβεβληµένη- η ρύθµιση αυτή. Η
µερική διάσπαση, όπως και η κοινή διάσπαση και η από-
σχιση κλάδου δραστηριότητας, πραγµατοποιούνται είτε
µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέων εταιριών είτε µε
απορρόφηση και µε σύσταση µιας ή περισσότερων εται-
ριών. 

Oυσιώδη τυπολογικά γνωρίσµατα της µερικής διάσπα-
σης είναι αφενός η διατήρηση της νοµικής αυτοτέλειας
της διασπώµενης εταιρίας και αφετέρου η απόσπαση α-
πό αυτήν ενός ή περισσότερων κλάδοι δραστηριότητας,
οι οποίοι µεταβιβάζονται µε το πλεονέκτηµα της καθολι-
κής διαδοχής στην επωφελούµενη εταιρία, έναντι της
διάθεσης εταιρικών συµµετοχών της τελευταίας και εν-
δεχοµένως ποσού σε µετρητά που δεν υπερβαίνει το 10
% της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών αυτών συµµετο-
χών, προς τους µετόχους ή εταίρους της διασπώµενης ε-
ταιρίας. Ενόψει του ότι, στο πλαίσιο της µερικής διάσπα-
σης, η διασπώµενη εταιρία στερείται περιουσιακών στοι-
χείων της, χωρίς να εισέρχεται στην περιουσία της κά-
ποιο αντάλλαγµα, ενδέχεται να τεθεί ζήτηµα συµµόρφω-
σής της µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας που διέπουν τα
στοιχεία της καθαρής της θέσης. Εφόσον, ως αποτέλε-
σµα της µεταβίβασης ενός ή περισσότερων κλάδων, δεν
διασφαλίζεται πλέον η συµµόρφωση αυτή, η συνέλευση
των εταίρων ή οι εταίροι της διασπώµενης εταιρίας που
καλούνται να εγκρίνουν τη διάσπαση, θα αποφασίσουν
ταυτόχρονα και για τη λήψη των απαιτούµενων µέτρων,
συµπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων τροποποιήσε-
ων του καταστατικού της. Στα µέτρα αυτά µπορεί µεταξύ
άλλων να περιλαµβάνεται και η µείωση κεφαλαίου, η ο-
ποία θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που
διέπουν την οικεία εταιρική µορφή και µε επιφύλαξη ε-
φαρµογής του άρθρου 65 για την προστασία των πιστω-
τών.
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Επί του άρθρου 57: Με το παρόν άρθρο διατυπώνονται
ορισµοί για την απόσχιση κλάδου µε απορρόφηση και
περαιτέρω για την απόσχιση κλάδου µε σύσταση νέας ε-
ταιρίας ή νέων εταιριών, καθώς και για την απόσχιση
κλάδου µε ταυτόχρονη απορρόφηση και σύσταση νέας
εταιρίας ή νέων εταιριών. Αντίστοιχη ρύθµιση περιέχεται
στην § 123 παράγραφος 3 του γερµανικού νόµου περί
µετασχηµατισµών (UmwG).
Όπως ακριβώς συµβαίνει και στη µερική διάσπαση, η

απόσχιση κλάδου διαφυλάσσει τη νοµική αυτοτέλεια της
διασπώµενης εταιρίας. Σε αντιδιαστολή, ωστόσο, µε τη
µερική διάσπαση, οι εταιρικές συµµετοχές και ενδεχοµέ-
νως το ποσό µετρητών που διατίθενται από την επωφε-
λούµενη ή τις επωφελούµενες εταιρίες, περιέρχονται εν
προκειµένω στην ίδια τη διασπώµενη εταιρία και όχι
στους εταίρους ή µετόχους της. Όπως σε όλες τις µορ-
φές διάσπασης, πάντως, ο κλάδος ή οι κλάδοι δραστη-
ριότητας που «αποσχίζονται» από τη διασπώµενη εται-
ρία, µεταβιβάζονται στην επωφελούµενη ή τις επωφε-
λούµενες µε καθολική διαδοχή.
Επί του άρθρου 58: Το εν λόγω άρθρο υπαγορεύει την

εφαρµογή των διατάξεων του δεύτερου κεφαλαίου του
νόµου, στην περίπτωση της διάσπασης µε απορρόφηση.
Η ρύθµιση ισχύει και για τις τρεις µορφές διάσπασης
(κοινή, µερική και απόσχιση).
Επί του άρθρου 59: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει το πε-

ριεχόµενο του Σχεδίου της σύµβασης διάσπασης για ό-
λες τις µορφές διάσπασης, και αντιστοιχεί κατά περιεχό-
µενο στο άρθρο 7 του παρόντος νοµοσχεδίου για τη
συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δί-
καιο το άρθρο 137 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του
άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 82 παρ. 1 και 2
του κ.ν. 2190/1920. Όπως και στο προγενέστερο δίκαιο,
το παρόν άρθρο ρυθµίζει και την περίπτωση κατά την ο-
ποία στο Σχέδιο της σύµβασης διάσπασης δεν προβλέ-
πεται η µεταβίβαση στοιχείων του ενεργητικού ή του πα-
θητικού της διασπώµενης εταιρίας στην (κάθε) επωφε-
λούµενη εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, η κατανοµή των
στοιχείων του ενεργητικού ή η ευθύνη για τα στοιχεία
του παθητικού καθορίζεται ανάλογα µε το ύψος της ει-
σφερόµενης περιουσίας σε κάθε επωφελούµενη εταιρία.
Επί του άρθρου 60: Το εν λόγω άρθρο ρυθµίζει ζητήµα-

τα της δηµοσίευσης του Σχεδίου της σύµβασης διάσπα-
σης. Αφορά σε όλες τις µορφές διάσπασης και αντιστοι-
χεί κατά περιεχόµενο στο άρθρο 8 του νοµοσχεδίου για
τη συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό
δίκαιο το άρθρο 138 της Οδηγίας και η ρυθµιστική ύλη
του αντιστοιχεί σε εκείνη του άρθρου 82 παρ. 4 του
κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 61: Το εν λόγω άρθρο καλύπτει όλες

τις µορφές διάσπασης και αντιστοιχεί κατά περιεχόµενο
στο άρθρο 9 του παρόντος νοµοσχεδίου για τη συγχώ-
νευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο το
άρθρο 141 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου α-
ντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 82 παρ. 5 και 6 του προϊ-
σχύσαντος του κ.ν. 2190/1920. Οι καινοτοµίες που απα-
ντούν στις παραγράφους 1 και 4 της διάταξης έχουν ως
πρότυπο τις §§ 127 και 8 παράγραφοι 1 και 2 του γερµα-
νικού UmwG.
Επί του άρθρου 62: Το εν λόγω άρθρο καλύπτει όλες

τις µορφές διάσπασης και αντιστοιχεί κατά περιεχόµενο
στο άρθρο 10 του παρόντος νοµοσχεδίου για τη συγχώ-

νευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο το
άρθρο 142 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου α-
ντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 84 παρ. 1 του
κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 63: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, ως

προς όλες τις µορφές διάσπασης, ρύθµιση η οποία αντι-
στοιχεί κατά περιεχόµενο στο άρθρο 11 του παρόντος
νοµοσχεδίου (συγχώνευση). Η διάταξη ενσωµατώνει
στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 143 της Οδηγίας. Η ρυθµι-
στική ύλη του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου
84 παρ. 3 του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 64: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 12 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνι-
κό δίκαιο το άρθρο 145 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 65: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 13 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνι-
κό δίκαιο το άρθρο 146 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη
του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 83 του
κ.ν. 2190/1920 µε την αναγκαία προσαρµογή, ώστε να
καλύπτει τις περιπτώσεις της µερικής διάσπασης και της
απόσχισης κλάδου. Στις περιπτώσεις της µερικής διά-
σπασης και της απόσχισης ευθύνονται εις ολόκληρον µε
την οφειλέτιδα εταιρία, εκτός από τις επωφελούµενες
και η διασπώµενη, η οποία συνεχίζει να υφίσταται µετά
την ολοκλήρωση της µερικής διάσπασης ή της απόσχι-
σης κλάδου. Η παράγραφος 4 του άρθρου αναφέρεται
στην άκαρπη αναγκαστική εκτέλεση ως ενδεικτική περί-
πτωση µη ικανοποίησης των πιστωτών. Τέλος, κατά το
πρότυπο των §§ 133 και 134 του γερµανικού UmwG, το
άρθρο 65 προβλέπει πενταετή παραγραφή των απαιτή-
σεων των πιστωτών κατά των λοιπών επωφελούµενων
εταιριών ή και της διασπώµενης, αρχόµενη από τη συ-
ντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε το άρθρο 70 του
νοµοσχεδίου.  
Επί του άρθρου 66: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 14 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνι-
κό δίκαιο το άρθρο 139 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη
του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 84 παρ. 2
του κ.ν. 2190/1920. 

Eπί του άρθρου 67: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά
περιεχόµενο στο άρθρο 15 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση. Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνι-
κό δίκαιο το άρθρο 148 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη
του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 84 παρ. 4
εδ. 1 του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 68: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί στο

άρθρο 16 του παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). Η
διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο το άρθρο 150
της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου αντιστοιχεί
σε αυτήν του άρθρου 84 παρ. 4 εδ. 1 του προϊσχύσαντος
κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 69: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις µορφές διάσπασης, ρύθµιση η οποία, κατά πε-
ριεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 17 του παρόντος νοµο-
σχεδίου (συγχώνευση). Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελ-
ληνικό δίκαιο το άρθρο 150 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύ-
λη του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 84 παρ.
4 εδ. 1 του προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 70: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

18



όλες τις µορφές διάσπασης, ρύθµιση η οποία, κατά πε-
ριεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 18 του παρόντος νοµο-
σχεδίου (συγχώνευση). Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελ-
ληνικό δίκαιο το άρθρο 151 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύ-
λη του άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 85 του
προϊσχύσαντος κ.ν. 2190/1920, µε τις αναγκαίες της
προσαρµογές, ώστε να καλύπτονται η µερική διάσπαση
και η απόσχιση κλάδου, στο πλαίσιο των οποίων η καθο-
λική διαδοχή αφορά αποκλειστικά τον κλάδο δραστηριό-
τητας που καθορίζεται στη σύµβαση διάσπασης. Ταυτό-
χρονα, στην µερική διάσπαση και στην απόσχιση κλάδου
η διασπώµενη εταιρία δεν παύει να υπάρχει, ενώ εταιρι-
κές συµµετοχές στις επωφελούµενες αποκτούν στη µεν
µερική διάσπαση οι µέτοχοι ή εταίροι της διασπώµενης
εταιρίας, στη δε απόσχιση κλάδου η ίδια η διασπώµενη
εταιρία. 
Επί του άρθρου 71: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει για

την κοινή και τη µερική διάσπαση ρύθµιση η οποία αντι-
στοιχεί κατά περιεχόµενο στο άρθρο 19 του νοµοσχεδί-
ου (συγχώνευση). Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό
δίκαιο το άρθρο 152 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του
άρθρου αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 84 παρ. 6 του ι-
σχύσαντος κ.ν. 2190/1920. Διευκρινίζεται, ότι στην περί-
πτωση της απόσχισης κλάδου δεν νοείται άµεση ζηµία
των εταίρων ή µετόχων, που πρέπει να αποκατασταθεί,
ώστε το άρθρο 72 να µην τυγχάνει εφαρµογής εν προ-
κειµένω. Επιπλέον, σε περίπτωση απόσχισης κλάδου δεν
προβλέπεται µεν ρητά στο άρθρο 72 ευθύνη των διοικού-
ντων της διασπώµενης εταιρίας έναντι των λοιπών εται-
ριών που µετέχουν στη διάσπαση, πλην όµως τέτοια ευ-
θύνη δεν πρέπει να αποκλείεται κατά τις γενικές διατά-
ξεις.
Επί του άρθρου 72: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις µορφές διάσπασης, ρύθµιση η οποία κατά περιε-
χόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 20 του νοµοσχεδίου (συγ-
χώνευση). Η διάταξη ενσωµατώνει στο ελληνικό δίκαιο
το άρθρο 153 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου
αντιστοιχεί σε αυτήν του άρθρου 86 του ισχύσαντος
κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 73: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 21 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση. Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου αντι-
στοιχεί σε αυτήν του άρθρου 86 παρ. 4 του κ.ν. 2190/
1920. Στην παράγραφο 3 διευκρινίζεται ότι τυχόν αξιώ-
σεις κατά το κοινό δίκαιο µεταξύ της διασπώµενης εται-
ρίας και της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων ε-
ταιριών στην απόσχιση κλάδου δεν θίγονται. 
Επί του άρθρου 74: Το εν λόγω άρθρο αντιστοιχεί κατά

περιεχόµενο στο άρθρο 22 του παρόντος νοµοσχεδίου
για τη συγχώνευση και ενσωµατώνει στο ελληνικό δί-
καιο τα άρθρα 155 και 156 της Οδηγίας. Η ρυθµιστική ύ-
λη του άρθρου αντιστοιχεί σε εκείνη του άρθρου 88
του κ.ν. 2190/1920.
Επί του άρθρου 75: Η ρυθµιστική ύλη του άρθρου αντι-

στοιχεί σε εκείνη του άρθρου 89 του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 76: Το εν λόγω άρθρο καθορίζει το πε-

δίο εφαρµογής των διατάξεων του ειδικού µέρους για τη
διάσπαση, εφόσον συµµετέχει σε αυτήν οµόρρυθµη ή ε-
τερόρρυθµη εταιρία, κοινοπραξίας (βλ. παρ. 3 του άρ-
θρου 293 του ν. 4072/2012), καθώς επίσης και ετερόρ-
ρυθµη κατά µετοχές εταιρία. Εφόσον δεν ρυθµίζεται κά-
τι ειδικώς στο πλαίσιο του νοµοσχεδίου, ισχύουν οι δια-
τάξεις του ν. 4072/2012. 

Επί του άρθρου 77: Το παρόν άρθρο εκκινεί από την
αρχή ότι είναι δυνατή η συµµετοχή σε διάσπαση λυθεί-
σας προσωπικής εταιρίας (πρβλ. και άρθρο 3). Εξαίρεση
από την ως άνω αρχή ισχύει σε περίπτωση κατά την ο-
ποία οι εταίροι έχουν συµφωνήσει ότι τη λύση δεν θα α-
κολουθήσει το στάδιο της εκκαθάρισης (βλ. άρθρο 268
παρ. 1 του ν. 4072/2012). 
Επί του άρθρου 78: To παρόν άρθρο περιέχει ειδικές

ρυθµίσεις όσον αφορά το περιεχόµενο του σχεδίου της
σύµβασης διάσπασης, εφόσον στη διάσπαση συµµετέχει
προσωπική εταιρία. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να α-
ναφέρεται στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης ποιος από
τους εταίρους της διασπώµενης προσωπικής εταιρίας θα
ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της επωφελούµενης
προσωπικής εταιρίας. Όσον αφορά τους ετερόρρυθµους
εταίρους, αυτοί συνεχίζουν να διατηρούν την ιδιότητα
αυτή, εφόσον η επωφελούµενη είναι προσωπική εταιρία,
εκτός αν συγκατατεθούν ρητά στην ανάληψη προσωπι-
κής ευθύνης. 
Επί του άρθρου 79: Το παρόν άρθρο ρυθµίζει τη χρονι-

κή περίοδο κατά την οποία τίθενται στη διάθεση των µε-
τόχων τα προς εξέταση έγγραφα, σύµφωνα µε το άρθρο
63 του νοµοσχεδίου. Η ενηµέρωση παρέλκει, εφόσον το
σύνολο των εταίρων της προσωπικής εταιρίας που συµ-
µετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές
της.
Επί του άρθρου 80: Η παρούσα ρύθµιση αντιστοιχεί

στο άρθρο 27 του ενοµοσχεδίου για τη συγχώνευση µε
τη συµµετοχή προσωπικής εταιρείας. Όπως συµβαίνει
στη συγχώνευση, έτσι και στη διάσπαση η οµοφωνία α-
ποτελεί τον κανόνα, µπορεί όµως να γίνει µνεία στην ε-
ταιρική σύµβαση, ότι απαιτείται πλειοψηφία τουλάχιστον
των � του όλου αριθµού των εταίρων. Ο οµόρρυθµος ε-
ταίρος µπορεί να εξαρτήσει τη συγκατάθεσή του στη
διάσπαση, από το αν θα λάβει τη θέση ετερόρρυθµου ε-
ταίρου. Για τους διαφωνούντες εταίρους προβλέπεται
δικαίωµα εξόδου. 
Επί του άρθρου 81: Με το παρόν άρθρο παρέχεται

στους µειοψηφήσαντες εταίρους, ιδίως τους ετερόρρυθ-
µους εταίρους, το δικαίωµα να ζητήσουν την εξέταση
του σχεδίου σύµβασης διάσπασης από εµπειρογνώµο-
νες µε δαπάνες της εταιρίας. 
Επί του άρθρου 82: Με τη διάταξη αυτή, ρυθµίζονται

θέµατα παραγραφής αξιώσεων σε βάρος των οµόρρυθ-
µων εταίρων διασπώµενης προσωπικής εταιρίας, για ε-
ταιρικά χρέη (βλ. και το άρθρο 269 παρ. 1 του ν. 4072/
2012). 
Επί του άρθρου 83: Με το εν λόγω άρθρο οριοθετείται

το πεδίο εφαρµογής του νόµου, εφόσον µετέχει στη διά-
σπαση ανώνυµη εταιρία. Ο ν. 4548/2018 εφαρµόζεται
µόνον εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο νόµο για
τους µετασχηµατισµούς. Η παράγραφος 3 ορίζει ότι η
διάταξη για τη συγχώνευση µε εξαγορά (άρθρο 38) ε-
φαρµόζεται αναλόγως σε περίπτωση κοινής διάσπασης.
Επί του άρθρου 84: Η διάταξη αυτή ορίζει τη χρονική

περίοδο κατά την οποία τίθενται στη διάθεση των µετό-
χων τα προς εξέταση έγγραφα, σύµφωνα µε το άρθρο
63 του νοµοσχεδίου.
Επί του άρθρου 85: Η διάταξη του εν λόγω άρθρου µε-

ταφέρει στη διάσπαση µε συµµετοχή ανωνύµων εται-
ριών την παράγραφο 2 του άρθρου 93 της Οδηγίας. 
Επί του άρθρου 86: Με το εν λόγω άρθρο εισάγεται, ό-

πως και στη συγχώνευση (βλ. άρθρο 33 του παρόντος

19



νοµοσχεδίου), ειδική ρύθµιση ως προς τους οµολογιού-
χους δανειστές. 
Επί του άρθρου 87: Η διάταξη του άρθρου αυτού µετα-

φέρει στη διάσπαση µε συµµετοχή ανώνυµης εταιρίας τη
διάταξη 101 της Οδηγίας.
Επί του άρθρου 88: Η διάταξη του άρθρου αυτού απο-

δίδει κατά περιεχόµενο τη διάταξη του άρθρου 87
του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 89: Με το εν λόγω άρθρο οριοθετείται

το πεδίο εφαρµογής του νόµου, εφόσον µετέχει στη διά-
σπαση εταιρίας περιορισµένης ευθύνης. Ο ν. 3190/1955
εφαρµόζεται µόνον εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση
στον παρόντα νόµο.
Επί του άρθρου 90: Με τη διάταξη αυτή λαµβάνονται

υπόψη οι περιπτώσεις κατά τις οποίες µία Ε.Π.Ε. είναι ε-
πωφελούµενη, αλλά η διασπώµενη εταιρία έχει άλλη ε-
ταιρική µορφή. Σε µία τέτοια περίπτωση στο σχέδιο σύµ-
βασης διάσπασης θα πρέπει να αναφέρονται πέραν των
στοιχείων του άρθρου 59 του νοµοσχεδίου, η µερίδα
συµµετοχής και τα εταιρικά µερίδια που θα αποκτήσει
κάθε µέλος της επωφελούµενης εταιρίας. Εφόσον δε η
επωφελούµενη είναι Α.Ε. ή ετερρόρυθµη κατά µετοχές,
τότε δεν είναι απαραίτητο η ονοµαστική αξία της εταιρι-
κής συµµετοχής να συµπίπτει µε την ονοµαστική αξία
της µετοχής. Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, δεν απαι-
τείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη διάσπα-
ση κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 61, ούτε ενηµέ-
ρωση των εταίρων κατά την παράγραφο 3 του ίδιου άρ-
θρου, εφόσον το σύνολο των εταίρων της εταιρίας πε-
ριορισµένης ευθύνης που µετέχει στη διάσπαση είναι
συγχρόνως και διαχειριστές της.
Επί του άρθρου 91: Η εν λόγω διάταξη αντιστοιχεί στο

άρθρο 41 του νοµοσχεδίου για τη συγχώνευση. Κατά συ-
νέπεια εφαρµόζεται και στη διάσπαση η διάταξη της
παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955 ως προς την ανα-
γκαία πλειοψηφία για την λήψη απόφασης από τη συνέ-
λευση των εταίρων. 
Επί του άρθρου 92: Με το παρόν άρθρο οριοθετείται το

πεδίο εφαρµογής της διάσπασης µε συµµετοχή Ι.Κ.Ε. σε
σχέση µε τον ν. 4072/2012, ο οποίος εφαρµόζεται µόνον
εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στο νόµο για τους
µετασχηµατισµούς.
Επί του άρθρου 93: Η εν λόγω διάταξη αντιστοιχεί κα-

τά περιεχόµενο στο άρθρο 43 του νοµοσχεδίου για τη
συγχώνευση µε συµµετοχή Ι.Κ.Ε.. Η παράγραφος 3 ορί-
ζει, ότι δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταί-
ρους για τη διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 61, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνο-
λο των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας
που µετέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειρι-
στές της.
Επί του άρθρου 94: Με το εν λόγω άρθρο συµπληρώ-

νεται η διάταξη του άρθρου 63 του παρόντος νοµοσχεδί-
ου όσον αφορά το χρονικό διάστηµα κατά το οποίο τα
έγγραφα τίθενται στη διαθεσιµότητα των εταίρων προς
εξέταση. 
Επί του άρθρου 95: Η εν λόγω διάταξη αντιστοιχεί κα-

τά περιεχόµενο στο άρθρο 45 του παρόντος για τη συγ-
χώνευση µε συµµετοχή Ι.Κ.Ε.. Όπως και στην περίπτωση
της συγχώνευσης, έτσι κι εδώ ορίζεται τριετής παραγρα-
φή των αξιώσεων σε βάρος των εταίρων διασπώµενης ι-

διωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας που έχουν αναλάβει
εγγυητικές εισφορές, εκτός εάν η αξίωση υπόκειται σε
βραχύτερη παραγραφή.
Επί του άρθρου 96: Με το εν λόγω άρθρο καταγράφο-

νται οι εφαρµοστέες διατάξεις σε περίπτωση διάσπασης
µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρίας. Η διάταξη αντιστοι-
χεί κατά περιεχόµενο στο άρθρο 46 του παρόντος νοµο-
σχεδίου για τη συγχώνευση.
Επί του άρθρου 97: Με τη διάταξη αυτή ορίζονται οι ε-

φαρµοστέες διατάξεις στην περίπτωση διάσπασης µε
συµµετοχή αστικού συνεταιρισµού. Σηµειωτέον, ότι η
δυνατότητα διάσπασης µε τη συµµετοχή αστικού συνε-
ταιρισµού εισάγεται το πρώτον µε τον παρόντα νόµο,
καθώς ένας τέτοιος µετασχηµατισµός δεν προβλεπόταν
στον ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 98: Διευκρινίζεται, όπως και στο άρθρο

48 για τη συγχώνευση, ότι κατά τον προσδιορισµό της
σχέσης ανταλλαγής λαµβάνονται υπόψη συναφείς ιδιαι-
τερότητες της νοµικής θέσης των συνεταίρων.
Επί του άρθρου 99: Η παράγραφος 1 εισάγει ρύθµιση

για τον τρόπο λήψης της απόφασης του συνεταιρισµού
για τη διάσπαση. Η παράγραφος 2 συµπληρώνει τη διά-
ταξη του άρθρου 63, όσον αφορά το χρονικό διάστηµα
κατά το οποίο τα έγγραφα τίθενται στη διάθεση των ε-
ταίρων προς εξέταση. 
Επί του άρθρου 100: Προβλέπεται δικαίωµα εξόδου α-

ντίστοιχο του προβλεποµένου στο άρθρο 50 για τη συγ-
χώνευση. Το δικαίωµα εξόδου δεν παρέχεται σε περί-
πτωση απόσχισης κλάδου, καθώς αυτή δεν θίγει µε ό-
µοιο τρόπο τη νοµική θέση των συνεταίρων ή εταίρων. 
Επί του άρθρου 101: Διευκρινίζεται, όπως και στο άρ-

θρο 51 για τη συγχώνευση, ότι συστατική ενέργεια έχει
µόνο η καταχώριση της διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς
να θίγεται η δηλωτική ενέργεια της δηµοσιότητας στο
µητρώο του άρθρου 14 του ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 102: Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ζητήµατα

παραγραφής αξιώσεων κατά των συνεταίρων διασπώµε-
νου συνεταιρισµού, ακολουθώντας τον κανόνα της ενι-
αύσιας παραγραφής που προκύπτει από το τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 103: Ισχύουν και εδώ αντίστοιχα όσα

εκτέθηκαν για τη συγχώνευση µε συµµετοχή ΕΣΕτ (βλ.
άρθρο 53 του νοµοσχεδίου).

ΜΕΡΟΣ Δ΄– ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Επί του άρθρου 104: Το εν λόγω άρθρο συνοψίζει τα
βασικά τυπολογικά γνωρίσµατα της µετατροπής, ως αυ-
τοτελούς πράξης του εταιρικού δικαίου και ως επιµέρους
µορφής εταιρικού µετασχηµατισµού, σύµφωνα µε τη γε-
νική πρόβλεψη του άρθρου 1 στοιχείο γ΄ του παρόντος
νοµοσχεδίου. Η µετατροπή είναι διαδικασία µετασχηµα-
τισµού στην οποία µετέχει ένα µόνο από τα υποκείµενα
εταιρικών µετασχηµατισµών που προσδιορίζονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 2, το οποίο, χωρίς να λυθεί και
να τεθεί υπό εκκαθάριση, µεταβάλλει τη νοµική µορφή
του σε άλλη εταιρική µορφή της ίδιας διάταξης, διατη-
ρώντας συγχρόνως τη νοµική του προσωπικότητα, δηλα-
δή χωρίς αλλαγή της ταυτότητας του νοµικού προσώπου
της παλιάς (µετατραπείσας) εταιρίας. 
Επί του άρθρου 105: Το περιεχόµενο του άρθρου αυ-

τού αντιστοιχεί στο περιεχόµενο των άρθρων 106 παρ. 2
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εδ. α΄ και 107 παρ. 2 εδ. α΄ του ν. 4072/2012 για τη µε-
τατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε άλλη ε-
ταιρική µορφή και αντιστρόφως, αντίστοιχα. Από διαδι-
καστική άποψη, η µετατροπή δεν εξαντλείται στην τρο-
ποποίηση του καταστατικού ή, αναλόγως, της εταιρικής
σύµβασης της µετατρεπόµενης εταιρίας, αλλά σηµατο-
δοτεί την αλλαγή του συστήµατος κανόνων που ρυθµί-
ζουν όλη τη λειτουργία της και τις έννοµες σχέσεις της,
τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές σχέσεις
της, δηλαδή, έναντι των τρίτων. Μάλιστα, αυτή η µετά-
βαση και υπαγωγή σε καινούργιο νοµοθετικό καθεστώς
έχει ιδιαίτερη σηµασία, όταν οι διατάξεις που διέπουν
την ίδρυση της εταιρίας µε τη νέα νοµική µορφή της προ-
βλέπουν αυστηρότερες προϋποθέσεις σε σχέση µε τις
διατάξεις που διέπουν την ίδρυσή της µε την παλιά µορ-
φή (π.χ. µετατροπή προσωπικής εταιρίας σε κεφαλαιου-
χική ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας ή εταιρίας πε-
ριορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρία), και τούτο ε-
νόψει του κινδύνου παράκαµψής τους. Το άρθρο 105 ε-
ξασφαλίζει την εφαρµογή, στο πλαίσιο της µετατροπής,
των διατάξεων που διέπουν την ίδρυση της εταιρίας µε
τη νέα νοµική µορφή της, στο µέτρο που το περιεχόµενό
τους δεν καλύπτεται ήδη από τη ρυθµιστική ύλη του πα-
ρόντος νοµοσχεδίου. 
Επί του άρθρου 106: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία, κατά
το βασικό της περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 9 του
παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). 
Η υποχρέωση του οργάνου διοίκησης της υπό µετα-

τροπή εταιρίας για τη σύνταξη λεπτοµερούς έκθεσης,
στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί, από νοµική και οι-
κονοµική άποψη, τη µεταβολή της νοµικής µορφής της
και ειδικότερα τη θέση των µετόχων ή των εταίρων στην
εταιρία υπό τη νέα νοµική µορφή και, επιπλέον, περιέχει
σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης των µετόχων ή
των εταίρων για τη µετατροπή, θεσπίζεται για πρώτη φο-
ρά στο ελληνικό δίκαιο κατά το πρότυπο του γερµανικού
νόµου για τους µετασχηµατισµούς (§ 192 παρ. 1 UmwG).
Επισηµαίνεται ότι στην Πρόταση Οδηγίας του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την τροποποί-
ηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυ-
νοριακές µετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις,
προβλέπεται (άρθρο 86δ) η κατάρτιση σχεδίου µετατρο-
πής. Το παρόν νοµοσχέδιο προκρίνει την έκθεση ως α-
πλούστερη διατύπωση. 
Επί του άρθρου 107: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία κατά
περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 11 του παρόντος νο-
µοσχεδίου (συγχώνευση). 
Επί του άρθρου 108: Η µετατροπή αποτελεί δοµική ε-

ταιρική µεταβολή. Για τον λόγο αυτόν, θεµελιώδης προϋ-
πόθεση για τη συντέλεσή της είναι η λήψη απόφασης α-
πό τη γενική συνέλευση των µετόχων ή τους εταίρους
της υπό µετατροπή εταιρίας. Η σχετική αρµοδιότητα εί-
ναι αποκλειστική. Αντίστοιχες µε το άρθρο 108 είναι οι
καταργούµενες πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχ. α΄ έως δ΄
του παρόντος νοµοσχεδίου) προβλέψεις: των άρθρων 66
παράγραφος 1 (µετατροπή ανώνυµης εταιρίας σε εται-
ρία περιορισµένης ευθύνης), 66α παράγραφος 1 (µετα-
τροπή ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη
εταιρία) και 67 παράγραφος 1 (µετατροπή εταιρίας πε-
ριορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρία) και παράγρα-
φος 2 (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας
σε ανώνυµη εταιρία) του κ.ν. 2190/1920�του άρθρου 53

παρ. 1 του ν. 3190/1955 (για τη µετατροπή οµόρρυθµης ή
ετερόρρυθµης εταιρίας σε εταιρία περιορισµένης ευθύ-
νης)� των άρθρων 106 παράγραφος 1 (µετατροπή ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε άλλη εταιρική µορφή),
107 παράγραφος 1 (µετατροπή άλλης εταιρικής µορφής
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία), 282 παράγραφος 2
(µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρίας σε οµόρρυθµη εται-
ρία), 282Α παράγραφος 1 (µετατροπή οµόρρυθµης εται-
ρίας σε ετερόρρυθµη εταιρία) και 283 παράγραφος 1 (µε-
τατροπή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη
ή ετερόρρυθµη εταιρία) του ν. 4072/2012�και τέλος, του
άρθρου 16 παράγραφος 2 (µετατροπή ανώνυµης εται-
ρίας και εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε συνεταιρι-
σµό) και 3 (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης ε-
ταιρίας σε συνεταιρισµό) του ν. 1667/1986. Η απόφαση
της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων λαµβάνεται ό-
πως ορίζεται στον νόµο ή το καταστατικό της υπό µετα-
τροπή εταιρίας. Συµπληρωµατικές του άρθρου 108 είναι
οι ευρισκόµενες στο ειδικό µέρος για τη µετατροπή δια-
τάξεις των άρθρων 121 παράγραφο 1 (µετατροπή προ-
σωπικών εταιριών), 130 παράγραφος 1 (µετατροπή εται-
ρίας περιορισµένης ευθύνης) και παράγραφος 2 (µετα-
τροπή κεφαλαιουχικής εταιρίας σε οµόρρυθµη εταιρία)
και 136 παράγραφος 1 (µετατροπή αστικού συνεταιρι-
σµού). 
Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 108 προβλέπει

ρύθµιση η οποία, κατά περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρ-
θρο 14 παράγραφος 2 του παρόντος νοµοσχεδίου (συγ-
χώνευση). 
Επί του άρθρου 109: Το άρθρο 109 ορίζει το ελάχιστο

υποχρεωτικό περιεχόµενο της απόφασης της συνέλευ-
σης ή των εταίρων για τη µετατροπή, σύµφωνα µε το άρ-
θρο 108. Η πρόβλεψη είναι γενική, δηλαδή ισχύει για ό-
λες αδιακρίτως τις περιπτώσεις µετατροπών, συµπληρώ-
νεται δε από τις ειδικές και προσαρµοσµένες στις ιδιορ-
ρυθµίες της εκάστοτε περίπτωσης µετατροπής προβλέ-
ψεις των άρθρων 122 παράγραφος 1 και παράγραφος 2
(µετατροπή προσωπικών εταιριών), 131 παράγραφος 1
(µετατροπή κεφαλαιουχικών εταιριών) και 134 (µετατρο-
πή ευρωπαϊκής εταιρίας σε ανώνυµη εταιρία και αντι-
στρόφως). Ειδικότερα, µε τα στοιχεία β΄ και δ΄ του άρ-
θρου 109 αναγορεύονται σε υποχρεωτικό περιεχόµενο
της απόφασης ο ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισµός
των εταιρικών συµµετοχών στην εταιρία υπό τη νέα νο-
µική µορφή της. Το στοιχείο γ΄ επαναλαµβάνει κατ’ ου-
σία τη γνωστή κυρίως από τον κ.ν. 2190/1920 πρόβλεψη
των καταργούµενων πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχ. α΄
του παρόντος νοµοσχεδίου) άρθρων 66 παράγραφος 1
εδάφιο γ΄ (µετατροπή ανώνυµης εταιρίας σε εταιρία πε-
ριορισµένης ευθύνης), 66α παράγραφος 1 εδάφιο β΄ (µε-
τατροπή ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθ-
µη εταιρία), 67 παράγραφος 1 εδάφιο δ΄ (µετατροπή ε-
ταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε ανώνυµη εταιρία) και
παρ. 2 εδάφιο γ΄ (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθ-
µης εταιρίας σε ανώνυµη εταιρία).  
Επί του άρθρου 110: Η εταιρία µπορεί και υπό τη νέα

νοµική µορφή της να διατηρήσει την παλιά επωνυµία της
(συνέχεια της εταιρικής επωνυµίας), µε αντίστοιχη προ-
σαρµογή των ενδείξεων που προσδιορίζουν τη νέα µορ-
φή της, αφού κύριο χαρακτηριστικό της µετατροπής εί-
ναι η συνέχεια του νοµικού προσώπου της παλιάς εται-
ρίας (βλ. επί του άρθρου 104). Για τον ίδιο λόγο, δεν α-
παιτείται προσθήκη ένδειξης στην επωνυµία που να υπο-
δηλώνει σχέση διαδοχής (αφού δεν υπάρχει τέτοια σχέ-
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ση). Πρόκειται για διάταξη αντίστοιχη των καταργούµε-
νων πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχ. α΄ και β΄) διατάξεων
των άρθρων 67 παράγραφος 2 εδ. η΄ του κ.ν. 2190/1920
(µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε α-
νώνυµη εταιρία) και 53 παράγραφος 3 του ν. 3190/1955
(µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε ε-
ταιρία περιορισµένης ευθύνης). Πάντως, η εν λόγω δυ-
νατότητα τελεί υπό την (αυτονόητη) επιφύλαξη τυχόν
περιορισµών που προκύπτουν από τις οικείες διατάξεις
της εταιρικής νοµοθεσίας (π.χ. άρθρο 1 παρ. 5 του
ν. 1667/1986). 
Επί του άρθρου 111: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία, κατά
το βασικό περιεχόµενό της αντιστοιχεί στο άρθρο 16 του
παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). Όπως και η συγ-
χώνευση, η µετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις
δηµοσιότητας του ν. 3419/2005, αφού προηγηθεί έλεγ-
χος νοµιµότητας των πράξεων και των διατυπώσεων που
επιβάλλει το παρόν νοµοσχέδιο στην υπό µετατροπή ε-
ταιρία, µε σηµείο αναφοράς τις διατάξεις του παρόντος
νοµοσχεδίου, της εταιρικής νοµοθεσίας που διέπει την
υπό µετατροπή εταιρία, του καταστατικού της, καθώς και
των διατάξεων του ν. 3419/2005. Η διαφορά έναντι της
συγχώνευσης είναι ότι η κλιµάκωση του συστήµατος δι-
οικητικού ελέγχου γίνεται σε δύο επίπεδα, αντί τριών. Σε
περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρίας ή ευρωπαϊ-
κής εταιρίας (SE) σε εταιρία άλλης µορφής και αντίστρο-
φα, απαιτείται εγκριτική απόφαση του Περιφερειάρχη
(του οργανισµού τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθ-
µού, στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα της η υ-
πό µετατροπή εταιρία), η οποία εκδίδεται µετά την ολο-
κλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας. Σε κάθε άλλη περί-
πτωση, η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ. ενεργείται από την
αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., µετά την ολοκλήρωση του ε-
λέγχου νοµιµότητας, χωρίς την έκδοση εγκριτικής από-
φασης. 
Επί του άρθρου 112: Mε το παρόν άρθρο προσδιορίζο-

νται τα στοιχεία που υποβάλλονται στη δηµοσιότητα του
ν. 3419/2005 κατά το άρθρο 111 παράγραφος 1. 
Επί του άρθρου 113: Με το παρόν άρθρο ορίζεται ο

χρόνος επέλευσης των αποτελεσµάτων της µετατρο-
πής, µε σηµείο αναφοράς την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
(µε συστατική ενέργεια) της απόφασης των µετόχων ή
των εταίρων κατά το άρθρο 108. Αν όµως το καταστατι-
κό της εταιρίας υπό τη νέα νοµική µορφή της έχει περι-
βληθεί τον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου κατά
τα προβλεπόµενα στα άρθρα 122 παράγραφος 3 (µετα-
τροπή προσωπικών εταιριών) και 131 παράγραφος 1 (µε-
τατροπή κεφαλαιουχικών εταιριών), κρίσιµη για την επέ-
λευση των αποτελεσµάτων της µετατροπής καθίσταται η
καταχώριση του συµβολαιογραφικού εγγράφου. Πά-
ντως, και στις δύο περιπτώσεις τα αποτελέσµατα της µε-
τατροπής επέρχονται άµεσα και δεν εξαρτώνται από την
έκβαση της διαδικασίας προστασίας των δανειστών της
υπό µετατροπή εταιρίας κατά το άρθρο 114 (βλ. σχετι-
κώς επί του άρθρου αυτού). 
Επίσης, προσδιορίζονται τα αποτελέσµατα της µετα-

τροπής, όπως είναι ήδη γνωστά από τις καταργούµενες
πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχεία α΄ έως δ΄ προβλέψεις:
των άρθρων 66 παράγραφος 2 (µετατροπή ανώνυµης ε-
ταιρίας σε εταιρία περιορισµένης ευθύνης), 66α παρά-
γραφος 2 (µετατροπή ανώνυµης εταιρίας σε οµόρρυθµη

ή ετερόρρυθµη εταιρία) και 67 παράγραφος 1 εδάφιοα ζ΄
και η΄ (µετατροπή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε α-
νώνυµη εταιρία) και παρ. 2 εδάφιο ε΄ και στ΄ (µετατροπή
οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε ανώνυµη εται-
ρία) του κ.ν. 2190/1920� των άρθρων 53 παράγραφος 2
και 51 παράγραφος 2 εδάφιο γ΄ του ν. 3190/1955 (µετα-
τροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε εταιρία
περιορισµένης ευθύνης)�των άρθρων 106 παράγραφος 2
(µετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας σε άλλη
εταιρική µορφή), 107 παράγραφος 4 (µετατροπή άλλης
εταιρικής µορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία),
282Α παράγραφος 2 (µετατροπή οµόρρυθµης εταιρίας
σε ετερόρρυθµη εταιρία) και 283 παράγραφος 2 (µετα-
τροπή εταιρίας περιορισµένης ευθύνης σε οµόρρυθµη ή
ετερόρρυθµη εταιρία) του ν. 4072/2012� και τέλος, του
άρθρου 16 παράγραφος 5 του ν. 1667/1986 (µετατροπή
εταιρίας σε αστικό συνεταιρισµό). Επιπλέον, διατυπώνε-
ται µε σαφήνεια το βασικό χαρακτηριστικό της συνέχει-
ας του νοµικού προσώπου, τόσο µέσω της διευκρίνισης
ότι δεν λαµβάνει χώρα µεταβίβαση της περιουσίας της
µετατραπείσας εταιρίας ούτε µε καθολική διαδοχή (ό-
πως το τελευταίο υποστηριζόταν εν µέρει στο ισχύον
µέχρι σήµερα δίκαιο) όσο και µέσω της ρητής πρόβλε-
ψης περί συνέχειας των εταιρικών συµµετοχών στη εται-
ρία υπό τη νέα νοµική µορφή της.
Επί του άρθρου 114: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία κατά
περιεχόµενο αντιστοιχεί στα άρθρα 13 και 34 του παρό-
ντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). Επισηµαίνεται ότι η
θεσπιζόµενη διάταξη αφίσταται σηµαντικά της ρύθµισης
του καταργούµενου πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο γ΄
άρθρου 107 παρ. 3 του ν. 4072/2012. Η τελευταία διάτα-
ξη αφορούσε ειδικά στη µετατροπή άλλης εταιρικής
µορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία, όµως ήταν η
µοναδική, στο πλαίσιο του ισχύοντος µέχρι σήµερα δι-
καίου, που ρύθµιζε το ακανθώδες πρόβληµα της προστα-
σίας των πιστωτών της υπό µετατροπή εταιρίας, µε τρό-
πο που εξαρτούσε την επέλευση των αποτελεσµάτων
της µετατροπής όχι από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.
αλλά από την έκβαση της διαδικασίας προστασίας των
πιστωτών που πρότειναν αντιρρήσεις στη µετατροπή.
Με σκοπό την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και την
αποτροπή καταστάσεων αβεβαιότητας ως προς τη συ-
ντέλεση ή µη της µετατροπής, αλλά και την αποθάρρυν-
ση φαινοµένων προβολής αξιώσεων παροχής προστα-
σίας από κακόπιστους δανειστές της υπό µετατροπής ε-
ταιρίας, προκρίνεται η λύση του διαχωρισµού των δύο
ζητηµάτων (συντέλεση µετατροπής – επαρκής προστα-
σία δανειστών), ώστε να καθίσταται δυνατή η απρόσκο-
πτη συνέχιση της διαδικασίας της µετατροπής. Αντίστοι-
χη λύση υιοθετεί και ο γερµανικός νόµος (UmwG) περί
µετασχηµατισµών (βλ. συνδυασµό παράγραφοι 204 και
22). 
Επί του άρθρου 115: Θεσπίζεται διάταξη για την ευθύ-

νη των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου και των δια-
χειριστών της υπό µετατροπή εταιρίας για τυχόν πταί-
σµα τους κατά την προετοιµασία και την πραγµατοποίη-
ση της µετατροπής. Πρόκειται για ειδικό πραγµατικό ευ-
θύνης, το οποίο συνιστά αυτοτελή νοµική βάση για την
άσκηση αξιώσεων από τους θιγόµενους µετόχους ή ε-
ταίρους της υπό µετατροπή εταιρίας (και όχι από την ίδια
την εταιρία, η οποία µπορεί να επωφεληθεί µόνο των
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διατάξεων της λοιπής νοµοθεσίας). Κατά τα λοιπά, η
ρύθµιση του εν λόγω άρθρου, η οποία αφορά σε όλες τις
περιπτώσεις µετατροπής, αντιστοιχεί κατά περιεχόµενο
στο άρθρο 19 του παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). 
Επί του άρθρου 116: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία, κατά
περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 20 του παρόντος νο-
µοσχεδίου (συγχώνευση). Η κήρυξη της ακυρότητας της
µετατροπής µε τελεσίδικη δικαστική απόφαση, λόγω α-
κυρότητας ή ακυρωσίας της απόφασης της γενικής συ-
νέλευσης των µετόχων ή των εταίρων κατά το άρθρο
108, επιφέρει την ανατροπή της και σηµατοδοτεί την ε-
πάνοδο στην αρχική εταιρική µορφή. Προβλέπονται, ω-
στόσο, κι εδώ οι ίδιες ασφαλιστικές δικλείδες µε το άρ-
θρο 20 του νοµοσχεδίου, για τον περιορισµό των λόγων
και των συνεπειών της ακυρότητας, καθώς και την ίαση
των ελαττωµάτων.
Επί του άρθρου 117: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

όλες τις περιπτώσεις µετατροπής, ρύθµιση η οποία, κατά
περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 21 του παρόντος νο-
µοσχεδίου (συγχώνευση). Ο µη δίκαιος και λογικός κα-
θορισµός των εταιρικών συµµετοχών στην εταιρία υπό
τη νέα νοµική µορφή της δεν δύναται να επηρεάσει το
κύρος της µετατροπής, αλλά αποµονώνεται ως πρόβλη-
µα αποκλειστικά στη σχέση µεταξύ εταιρίας και εταίρου,
αποτελώντας αντικείµενο αξίωσης του εταίρου για απο-
ζηµίωσή του από την εταιρία. Από πρακτική άποψη, η δυ-
νατότητα εφαρµογής της διάταξης εντοπίζεται στις πε-
ριπτώσεις µετατροπών για τις οποίες δεν απαιτείται η
λήψη οµόφωνης απόφασης. 
Επί του άρθρου 118: Εισάγονται ειδικές διατάξεις (άρ-

θρα 118 έως 127), συµπληρωµατικές των γενικών διατά-
ξεων των άρθρων 104 επ., για τη µετατροπή προσωπι-
κών εταιριών και συγκεκριµένα οµόρρυθµης, ετερόρρυθ-
µης εταιρίας, καθώς και κοινοπραξίας κατά το άρθρο 293
παρ. 3 του ν. 4072/2012, σε άλλη προσωπική ή κεφαλαι-
ουχική εταιρία ή αστικό συνεταιρισµό, µε τις οποίες (δια-
τάξεις) προσαρµόζεται η διαδικασία της µετατροπής στα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω εταιριών. Η ισχύς
τους είναι αποκλειστική, όµως στο µέτρο που διαπιστώ-
νεται ρυθµιστικό κενό, εφαρµόζονται οι διατάξεις του έ-
βδοµου µέρους του ν. 4072/2012 για την εκάστοτε εται-
ρική µορφή. Οι ίδιες διατάξεις (άρθρα 118 έως 127) ε-
φαρµόζονται και σε περίπτωση µετατροπής ετερόρρυθ-
µης κατά µετοχές εταιρίας, εκτός αν προβλέπεται δια-
φορετικά από τις διατάξεις που διέπουν την εν λόγω ε-
ταιρία. Η συγκεκριµένη εταιρική µορφή δεν συναντάται
στις συναλλαγές, πλην όµως κρίνεται σκόπιµο να µην ε-
ξαιρεθεί από τις θεσπιζόµενες διατάξεις, µε βάση την ε-
κτίµηση ότι η ρύθµιση της δυνατότητας µετατροπής της
σε άλλη εταιρική µορφή µπορεί να είναι χρήσιµη για ετε-
ρόρρυθµες κατά µετοχές εταιρίες που τυχόν υπάρχουν.
Σε περίπτωση µετατροπής σε αστικό συνεταιρισµό, για
τη συντέλεση της µετατροπής εφαρµόζεται το άρθρο
113, δηλαδή καθιερώνεται αποκλειστική συστατική ενέρ-
γεια της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ η ενέργεια της
δηµοσιότητας στο µητρώο του άρθρου 14 του ν. 1667/
1986 αναπτύσσει απλώς δηλωτική ενέργεια. 
Επί του άρθρου 119: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

τις περιπτώσεις µετατροπής προσωπικής εταιρίας ή ετε-
ρόρρυθµης κατά µετοχές εταιρίας, ρύθµιση η οποία, κα-
τά το βασικό της περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 24
του παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). 

Πρόκειται για διάταξη συµπληρωµατική του γενικής ι-
σχύος άρθρου 3 του παρόντος νοµοσχεδίου. Ενώ το άρ-
θρο 3 παράγραφος 1 επιτρέπει γενικά τον εταιρικό µετα-
σχηµατισµό λυθείσας εταιρίας – υποκειµένου εταιρικού
µετασχηµατισµού κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1, εφό-
σον δεν άρχισε η διανοµή του προϊόντος της εκκαθάρι-
σης, το άρθρο 119 αφορά ειδικά τη µετατροπή λυθείσας
εταιρίας, την οποία επιτρέπει, εκτός αν οι εταίροι έχουν
συµφωνήσει να µην ακολουθήσει εκκαθάριση (άρθρο
268 παρ. 1 του ν. 4072/2012). 
Επί του άρθρου 120: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

τις περιπτώσεις µετατροπής προσωπικής εταιρίας ή ετε-
ρόρρυθµης κατά µετοχές εταιρίας, ρύθµιση η οποία, κα-
τά το βασικό της περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 26
του παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση).
Η ανάγκη σύνταξης γραπτής έκθεσης ενηµέρωσης κα-

τά το άρθρο 106 παράγραφος 1 δεν συντρέχει, όταν ό-
λοι οι εταίροι της υπό µετατροπή εταιρίας είναι σε θέση
να συµπράξουν στην προετοιµασία της µετατροπής και
να επηρεάσουν την έκβασή της, επειδή είναι συγχρόνως
και διαχειριστές της. Επίσης οριοθετούνται τα χρονικά
όρια του θεσπιζόµενου στο άρθρο 107 δικαιώµατος πλη-
ροφόρησης των εταίρων.  
Επί του άρθρου 121: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

τις περιπτώσεις µετατροπής προσωπικής εταιρίας ή ετε-
ρόρρυθµης κατά µετοχές εταιρίας, ρύθµιση η οποία, κα-
τά το βασικό της περιεχόµενο αντιστοιχεί στο άρθρο 27
του παρόντος νοµοσχεδίου (συγχώνευση). 
Όπως και στη συγχώνευση, η πρόβλεψη της κατ’ εξαί-

ρεση δυνατότητας λήψης απόφασης µε πλειοψηφία 3/4
τουλάχιστον του όλου αριθµού των εταίρων, δυνάµει
σχετικής ρήτρας στην εταιρική σύµβαση, είναι γνωστή α-
πό το άρθρο 253 παρ. 2 του ν. 4072/2012 (το οποίο ανα-
γνωρίζει τη δυνατότητα λήψης πλειοψηφικής απόφασης
για την οµόρρυθµη εταιρία και περαιτέρω, µέσω των άρ-
θρων 271 παράγραφος 2 και 293 παράγραφος 3 του ίδι-
ου νόµου, για την ετερόρρυθµη εταιρία και την κοινο-
πραξία αντίστοιχα), έχει δε ως πρότυπο το γερµανικό
νόµο (§ 217 παράγραφος 1) περί µετασχηµατισµών
(UmwG). 
Η παράγραφος 2 καλύπτει καταρχήν περιπτώσεις που

για έναν ή περισσότερους από τους υφιστάµενους εταί-
ρους η µετατροπή επάγεται τη θεµελίωση παράλληλης
(µε την εταιρία υπό τη νέα νοµική µορφή της) ευθύνης
για τα εταιρικά χρέη, π.χ. µε την ιδιότητα του οµόρρυθ-
µου εταίρου ή του εταίρου ιδιωτικής κεφαλαιουχικής ε-
ταιρίας που λαµβάνει µερίδια που αντιστοιχούν σε εγ-
γυητική εισφορά (η τελευταία περίπτωση ρυθµιζόταν,
µέχρι σήµερα, από την καταργούµενη πλέον, µε το άρ-
θρο 148 στοιχείο γ΄, διάταξη του άρθρου 107 παρ. 1 ε-
δάφιο β΄ του ν. 4072/2012). Για τη µετατροπή απαιτείται
η ρητή συναίνεση των εταίρων αυτών, ακόµη και αν κατά
τα λοιπά η απόφαση για τη µετατροπή µπορεί να µην λη-
φθεί οµόφωνα αλλά µε πλειοψηφία 3/4 του όλου αριθ-
µού των εταίρων. Αντίστοιχα ισχύουν σε περίπτωση µε-
τατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρία για εταί-
ρους που πρόκειται να λάβουν µερίδια που αντιστοιχούν
σε εξωκεφαλαιακές εισφορές, κατά το πρότυπο της κα-
ταργούµενης πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο γ΄) διάτα-
ξης του άρθρου 107 παρ. 1 εδάφιο β΄ του ν. 4072/2012. 
Επί του άρθρου 122: Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρ-

θρου προβλέπει, για τις περιπτώσεις µετατροπής προ-
σωπικής εταιρίας ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εται-
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ρίας, ρύθµιση η οποία, κατά το βασικό της περιεχόµενο
αντιστοιχεί στο άρθρο 25 παράγραφος 1 του παρόντος
νοµοσχεδίου (συγχώνευση). 
Με την παράγραφο 2 κατ’ ουσία διατηρείται σε ισχύ το

περιεχόµενο της καταργούµενης πλέον (µε το άρθρο
148 στοιχείο α΄) διάταξης του άρθρου 67 παρ. 2 εδάφιο
γ΄ του κ.ν. 2190/1920 (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρ-
ρυθµης εταιρίας σε ανώνυµη εταιρία) και επαναλαµβάνε-
ται η διάταξη του άρθρου 87 παρ. 3 του ν. 4548/2018.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται πότε η απόφαση των εταί-
ρων για τη µετατροπή πρέπει να αποτυπωθεί σε συµβο-
λαιογραφικό έγγραφο (π.χ. πλην των ρητά αναφερόµε-
νων περιπτώσεων, όταν προβλέπεται η είσοδος στην ε-
ταιρία υπό τη νέα νοµική µορφή της εταίρου που εισφέ-
ρει ακίνητο). 
Επί του άρθρου 123: Προβλέπεται υποχρέωση εξακρί-

βωσης της αξίας της περιουσίας της υπό µετατροπή ε-
ταιρίας σε περίπτωση µετατροπής της σε κεφαλαιουχική
εταιρία και δηµοσίευσης της σχετικής έκθεσης, κατά το
πρότυπο των καταργούµενων πλέον (µε το άρθρο 147
στοιχείο α΄) διατάξεων του άρθρου 67 παρ. 1 εδάφιο α΄
(µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.) και παρ. 2 (µετατροπή οµόρ-
ρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε α.ε.) του κ.ν. 2190/
1920. 
Η παράγραφος 3 εδάφιο α΄ διατυπώνεται κατά το πρό-

τυπο της καταργούµενης πλέον (µε το άρθρο 147 στοι-
χείο α΄) διάταξης του άρθρου 67 παρ. 1 εδάφιο β΄ του
κ.ν. 2190/1920 (µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.), ενώ παρό-
µοια είναι η ρύθµιση και του γερµανικού νόµου (§ 220
παρ. 1) περί µετασχηµατισµών (UmwG). Με το εδάφιο β΄
κατ’ ουσία διατηρείται σε ισχύ το περιεχόµενο των κα-
ταργούµενων πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχεία α΄ και
γ΄) άρθρων 66 παρ. 1 εδάφιο β΄ (µετατροπή Α.Ε. σε
Ε.Π.Ε.), 67 παρ. 1 εδάφιο γ΄ (µετατροπή Ε.Π.Ε. σε Α.Ε.)
και παρ. 2 εδάφιο β΄ (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρ-
ρυθµης εταιρίας σε Α.Ε.) του κ.ν. 2190/1920 και 106 παρ.
2 εδάφιο στ΄ (µετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εται-
ρίας σε άλλη εταιρική µορφή) του ν. 4072/2012. Σκοπός
είναι η προάσπιση της εγγυητικής για τα συµφέροντα
των εταιρικών δανειστών λειτουργίας του κεφαλαίου. 
Επί του άρθρου 124: Το εν λόγω άρθρο αποδίδει τη

ρύθµιση της καταργούµενης πλέον (µε το άρθρο 147
στοιχείο α΄) διάταξης του άρθρου 67 παρ. 3 του
κ.ν. 2190/1920.
Επί του άρθρου 125: Με το εν λόγω άρθρο κατ’ ουσία

διατηρείται σε ισχύ το περιεχόµενο της καταργούµενης
πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο γ΄) διάταξης του άρ-
θρου 282 παρ. 1 του ν. 4072/2012 (µετατροπή ετερόρ-
ρυθµης εταιρίας σε οµόρρυθµη).
Επί του άρθρου 126: Με το εν λόγω άρθρο κατ’ ουσία

διατηρείται σε ισχύ το περιεχόµενο της καταργούµενης
πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο γ΄) διάταξης του άρ-
θρου 282Α παρ. 1 του ν. 4072/2012 (µετατροπή οµόρρυθ-
µης εταιρίας σε ετερόρρυθµη). Σε αντίθεση µε την περί-
πτωση της εισόδου νέου εταίρου ως ετερόρρυθµου, η
µετατροπή της ιδιότητας εταίρου από οµόρρυθµο σε ε-
τερόρρυθµο ενδέχεται να έχει δυσµενείς συνέπειες για
τα συµφέροντα των εταιρικών δανειστών και γι’ αυτό
κρίνεται αναγκαία η ανάλογη εφαρµογή της προστατευ-
τικής δικλείδας του άρθρου 114. 
Επί του άρθρου 127: Με την παράγραφο 1 διατηρείται

κατ’ ουσία σε ισχύ το περιεχόµενο των καταργούµενων

πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχεία α΄, β΄ και γ΄) διατάξε-
ων των άρθρων 67 παρ. 2 εδάφιο θ΄ του κ.ν. 2190/1920
(µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε
Α.Ε.), 53 παρ. 4 του ν. 3190/1955 (µετατροπή οµόρρυθ-
µης ή ετερόρρυθµης εταιρίας σε Ε.Π.Ε.) και 107 παρ. 5
του ν. 4072/2012 (µετατροπή οµόρρυθµης ή ετερόρρυθ-
µης εταιρίας σε Ι.Κ.Ε.). Με την παράγραφο 2 κατ’ ουσία
διατηρείται σε ισχύ το περιεχόµενο της καταργούµενης
πλέον (µε το άρθρο 147 στοιχείο γ΄) διάταξης του άρ-
θρου 282α παρ. 3 του ν. 4072/2012 (µετατροπή οµόρρυθ-
µης εταιρίας σε ετερόρρυθµη). Η ευθύνη των παραγρά-
φων 1 και 2 παύει µόνο έναντι των συγκεκριµένων δα-
νειστών που συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή.
Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 4 διατυπώνεται κατά το
πρότυπο του άρθρου 269 παρ. 2 του ν. 4072/2012.
Επί του άρθρου 128: Εισάγονται ειδικές διατάξεις (άρ-

θρα 128-133), συµπληρωµατικές των γενικών διατάξεων
των άρθρων 104 επ., για τη µετατροπή κεφαλαιουχικών
εταιριών και συγκεκριµένα Α.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., σε άλ-
λη προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρία ή αστικό συνε-
ταιρισµό, µε τις οποίες (διατάξεις) προσαρµόζεται η δια-
δικασία της µετατροπής στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά
των εταιριών αυτών. Στο µέτρο που διαπιστώνεται ρυθµι-
στικό κενό, εφαρµόζονται οι οικείες διατάξεις της εταιρι-
κής νοµοθεσίας. Σε περίπτωση µετατροπής σε αστικό
συνεταιρισµό, για τη συντέλεση της µετατροπής εφαρ-
µόζεται το άρθρο 113, δηλ. καθιερώνεται αποκλειστική
συστατική ενέργεια της καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ., ενώ
η ενέργεια της δηµοσιότητας στο µητρώο του άρθρου 14
του ν. 1667/1986 αναπτύσσει απλώς δηλωτική ενέργεια.
Επί του άρθρου 129: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

τις περιπτώσεις µετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρία
ρύθµιση η οποία, κατά το βασικό της περιεχόµενο αντι-
στοιχεί στο άρθρο 120 (µετατροπή προσωπικής εταιρίας
ή ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρίας), µε µόνη από-
κλιση ως προς τα χρονικά όρια του θεσπιζόµενου στο
άρθρο 107 δικαιώµατος πληροφόρησης.
Επί του άρθρου 130: Η ρύθµιση της παραγράφου 1 για

την περίπτωση µετατροπής εταιρίας περιορισµένης ευ-
θύνης αντιστοιχεί κατά περιεχόµενο στο άρθρο 41 παρά-
γραφος 1 (συγχώνευση). H απόφαση της συνέλευσης
των εταίρων για τη µετατροπή πρέπει να ληφθεί µε την
πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου 38 του ν. 3190/1955.
Εξάλλου, η µετατροπή κεφαλαιουχικής εταιρίας σε ο-

µόρρυθµη επάγεται την για πρώτη φορά θεµελίωση προ-
σωπικής ευθύνης των µετόχων ή των εταίρων για τις ε-
ταιρικές υποχρεώσεις, αν όχι για όλους (περίπτωση µε-
τατροπής Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.) τουλάχιστον για µερικούς από
αυτούς (περίπτωση µετατροπής Ι.Κ.Ε. µε κατόχους µερι-
δίων που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές και µε
κατόχους µεριδίων που αντιστοιχούν σε κεφαλαιακές
ή/και σε εξωκεφαλαιακές εισφορές). Συνεπώς, ανταπο-
κρίνεται στο εύλογο συµφέρον των µετόχων ή των εταί-
ρων, µια τέτοια µετατροπή να γίνεται µε οµόφωνη από-
φαση. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται στην παράγραφο 2,
η οποία ειδικά ως προς τη µετατροπή σε οµόρρυθµη ε-
ταιρία έχει ως πρότυπο την καταργούµενη πλέον (µε το
άρθρο 147 στοιχείο α΄) διάταξη του άρθρου 66α παρ. 1
του κ.ν. 2190/1920. Επιπλέον, λαµβάνεται µέριµνα για
την αποτροπή φαινοµένων καταστρατήγησης, µε τη ρη-
τή πρόβλεψη ότι δεν λαµβάνονται υπόψη όροι του κατα-
στατικού της υπό µετατροπή εταιρίας που επιτρέπουν τη
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µετατροπή της µε πλειοψηφική απόφαση. Αναφορικά µε
την απαιτούµενη πλειοψηφία σε άλλες περιπτώσεις µε-
τατροπής κεφαλαιουχικών εταιριών ισχύει η πρόβλεψη
του άρθρου 108 παράγραφος 1 εδάφιο β΄.
Με τις παραγράφους 3 και 4 επαναλαµβάνεται η ρύθµι-

ση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 121, µε την πρό-
σθετη πρόβλεψη υπέρ του διαφωνούντος µετόχου ή ε-
ταίρου δικαιώµατος να ζητήσει εκείνος την εξαγορά των
µετοχών ή των µεριδίων του, καθώς και δικαιώµατος µε-
ταβίβασής τους σε τρίτους κατά παρέκκλιση από τυχόν
καταστατικούς όρους που εισάγουν απαγορεύσεις ή δε-
σµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα µεταβίβασης.
Επί του άρθρου 131: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

τις περιπτώσεις µετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρίας
κατά το άρθρο 128, την αναλογική εφαρµογή των διατά-
ξεων των άρθρων 122 και 123 (για τη µετατροπή προσω-
πικής εταιρίας και ετερόρρυθµης κατά µετοχές εται-
ρίας). 
Επί του άρθρου 132: Όπως και το άρθρο 124 (για τη

µετατροπή προσωπικής εταιρίας και ετερόρρυθµης κατά
µετοχές εταιρίας), το εν λόγω άρθρο αποδίδει, για τις
περιπτώσεις µετατροπής κεφαλαιουχικής εταιρίας κατά
το άρθρο 128, τη ρύθµιση της καταργούµενης πλέον (µε
το άρθρο 147 στοιχείο α΄) διάταξης του άρθρου 67 παρ.
3 του κ.ν. 2190/1920. 
Επί του άρθρου 133: Το εν λόγω άρθρο προβλέπει, για

την περίπτωση µετατροπής ιδιωτικής κεφαλαιουχικής ε-
ταιρίας, ρύθµιση η οποία, κατά περιεχόµενο αντιστοιχεί,
εν µέρει στην καταργούµενη πλέον (µε το άρθρο 147
στοιχείο γ΄) διάταξη του άρθρου 106 παρ. 4 του ν. 4072/
2012 (ως προς τον χρόνο διατήρησης της ευθύνης) και
εν µέρει στο άρθρο 127 (ως προς τις προβλέψεις των πα-
ραγράφων 2 και 3). 
Επί του άρθρου 134: Με το παρόν άρθρο οριοθετείται

το εύρος εφαρµογής των διατάξεων για τη µετατροπή
ως προς την Ευρωπαϊκή Εταιρία (SE). Ο Κανονισµός
2157/2001 του Συµβουλίου, της 8ης Οκτωβρίου 2001, πε-
ρί του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE), προ-
βλέπει τη δυνατότητα µετατροπής της εν λόγω εταιρίας
σε ανώνυµη και αντιστρόφως. Το άρθρο 134 εναρµονίζε-
ται µε την πρόβλεψη αυτή, συνιστώντας έτσι παράδειγ-
µα εφαρµογής της επιφύλαξης του άρθρου 2 παράγρα-
φος 2. 
Επί του άρθρου 135: Προβλέπεται ότι οι διατάξεις αυ-

τού του κεφαλαίου αφορούν καταρχήν στη µετατροπή
συνεταιρισµού σε άλλη εταιρική µορφή, αλλά µπορεί
(και δη στην περίπτωση της παραγράφου 3 του άρθρου
136) να αφορούν (και) την αντίστροφη περίπτωση της
µετατροπής εταιρίας άλλης µορφής σε συνεταιρισµό. 
Επί του άρθρου 136: Η παράγραφος 1 θεσπίζει ρύθµι-

ση σχετικά µε τον τρόπο λήψης της απόφασης του συνε-
ταιρισµού για τη µετατροπή. Η παράγραφος 2 καθιερώ-
νει δικαίωµα εξόδου του διαφωνήσαντος συνεταίρου, α-
ντίστοιχο µε τα προβλεπόµενα στα άρθρα 50 και 100. Ση-
µειώνεται ότι και στην αντίστροφη περίπτωση του εταί-
ρου που διαφωνεί µε τη µετατροπή εταιρίας άλλης µορ-
φής σε συνεταιρισµό, δικαίωµα εξόδου υφίσταται και α-
πλώς δεν αναφέρεται στο παρόν κεφάλαιο, διότι προκύ-
πτει ήδη από την παράγραφο 3 του άρθρου 121 και την
παράγραφο 4 του άρθρου 130. Η παράγραφος 3 προβλέ-
πει οµόφωνη απόφαση για τη µετατροπή σε συνεταιρι-
σµό, όταν η προσωπική ευθύνη των συνεταίρων (πλέον)

µετά τη µετατροπή θα υπερβαίνει το ελάχιστο όριο που
προκύπτει από την παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1667/
1986. Η παράγραφος 4 συµπληρώνει τη διάταξη του άρ-
θρου 107, όσον αφορά το χρονικό διάστηµα κατά το ο-
ποίο τα έγγραφα τίθενται στη διάθεση των συνεταίρων
προς εξέταση.
Επί του άρθρου 137: Διευκρινίζεται, όπως και στα άρ-

θρα 51 και 101 για τους λοιπούς µετασχηµατισµούς, ότι
συστατική ενέργεια έχει µόνο η καταχώριση της µετα-
τροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., χωρίς να θίγεται η δηλωτική ενέρ-
γεια της δηµοσιότητας στο µητρώο του άρθρου 14 του
ν. 1667/1986. Και στην αντίστροφη περίπτωση της µετα-
τροπής εταιρίας άλλης µορφής σε συνεταιρισµό, συστα-
τική ενέργεια έχει µόνο η καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ., ό-
πως προκύπτει από τη γενική διάταξη της παραγράφου 1
του άρθρου 113.
Επί του άρθρου 138: Η διάταξη αυτή ρυθµίζει ζητήµατα

παραγραφής αξιώσεων κατά των συνεταίρων µετατρε-
πόµενου συνεταιρισµού, ακολουθώντας τον κανόνα της
ενιαύσιας παραγραφής που προκύπτει από το τρίτο εδά-
φιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1667/1986.
Επί του άρθρου 139: Ισχύουν και εδώ αντίστοιχα όσα

εκτέθηκαν για τη συγχώνευση µε συµµετοχή ΕΣΕτ (βλ.
άρθρο 53).

ΜΕΡΟΣ Ε΄– ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Eπί του άρθρου 140: Με το παρόν άρθρο προσδιορίζο-
νται οι διατάξεις που διατηρούνται σε ισχύ, µετά την ει-
σαγωγή του παρόντος νοµοσχεδίου. Αυτές αφορούν: (α)
ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου που ρυθµίζουν ζητή-
µατα µετασχηµατισµών άλλων εταιρικών µορφών από ε-
κείνες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, (β) ειδικές δια-
τάξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα µετασχηµατισµών, για
συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων ή για επιχειρή-
σεις που υπόκεινται σε ειδική εποπτεία ή προβλέπουν
µεταξύ άλλων την έκδοση ειδικής εγκριτικής απόφασης. 
Σύµφωνα δε µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρ-

θρου, ειδικά για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς που
αφορούν πιστωτικά ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή επιχει-
ρήσεις επενδύσεων και εν γένει τα νοµικά πρόσωπα που
διέπονται από διατάξεις του άρθρου 16 του
ν. 2515/1997, οι οποίες παραµένουν σε ισχύ, αποσαφηνί-
ζεται ότι και σε αυτούς τους µετασχηµατισµούς εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 συ-
µπληρωµατικά προς τις διατάξεις του παρόντος νόµου.
Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται αφενός η διατήρηση
των ειδικών ρυθµίσεων που προβλέπει το άρθρο 16 του
ν. 2515/1997 (εγκριτική απόφαση της εποπτικής αρχής,
ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις ή θέµατα µεταγραφών,
τρόπος ενοποίησης στοιχείων ενεργητικού-παθητικού,
κοκ) και αφετέρου η δυνατότητα και των νοµικών αυτών
προσώπων να προβούν σε εταιρικούς µετασχηµατισµούς
του παρόντος νόµου οι οποίοι δεν περιγράφονται ρητά
στον ν. 2515/1997.
Επί του άρθρου 141: Το παρόν άρθρο περιέχει ρυθµί-

σεις µεταβατικού δικαίου. Για τον προσδιορισµό του χρο-
νικού πεδίου εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
νοµοσχεδίου, λαµβάνονται υπόψη: η ηµεροµηνία του
σχεδίου της σύµβασης συγχώνευσης και διάσπασης (πα-
ράγραφοι 1 και 2) και ο χρόνος λήψης απόφασης για τη
µετατροπή (παρ. 3 ).
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Επί του άρθρου 142: Το παρόν άρθρο έχει διευκρινιστι-
κό χαρακτήρα. 

Eπί του άρθρου 143: Με τις παραγράφους 1 και 2 τρο-
ποποιούνται διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 4548/2018,
προκειµένου αυτές να συναρµοσθούν µε τις διατάξεις
του παρόντος νοµοσχεδίου. 
Επί των άρθρων 144-146: Με τα εν λόγω άρθρα τροπο-

ποιούνται διατάξεις επί µέρους νοµοθετηµάτων προκει-
µένου αυτές να συναρµοσθούν µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νοµοσχεδίου. 
Επί του άρθρου 147: Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται

στις καταργούµενες διατάξεις άλλων νοµοθετηµάτων.

TMHMA B΄

Γενικό Μέρος 

H Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, ένας από τους
πυλώνες της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, προσδιορίζει
την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή ενιαία α-
γορά ως κρίσιµα στοιχεία µιας σύγχρονης και ανταγωνι-
στικής οικονοµίας της Ε.Ε.. Η εφαρµογή της ηλεκτρονι-
κής τιµολόγησης στις δηµόσιες συµβάσεις υλοποιεί µια
από τις προτεραιότητες του ψηφιακού θεµατολογίου,
εµβληµατικής πρωτοβουλίας της Στρατηγικής Ευρώπη
2020, που συνίσταται στη ψηφιοποίηση της δηµόσιας δι-
οίκησης και στη µετάβαση σε µια δηµόσια διοίκηση «χω-
ρίς χαρτί».
Ο περιορισµός του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της

δυνατότητας λογιστικού ελέγχου και η αύξηση της δια-
φάνειας, ως συνεπακόλουθα της εφαρµογής της ηλε-
κτρονικής τιµολόγησης στις δηµόσιες συµβάσεις, αποτε-
λούν παράγοντες ανάπτυξης, καθώς εισάγουν τον εκ-
συγχρονισµό και την αποδοτικότητα στη δηµόσια διοίκη-
ση, µε σηµαντικά περιβαλλοντικά και οικονοµικά οφέλη.
Επιπλέον, η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων θα συµβάλλει
στην αυτοµατοποίηση και άλλων διαδικασιών µετά την
ανάθεση, µε δευτερογενή αποτελέσµατα, όπως ηλε-
κτρονικές παραγγελίες, ηλεκτρονικές πληρωµές και η-
λεκτρονική αρχειοθέτηση (end-to-end e-procurement).
Σήµερα, στα κράτη - µέλη υπάρχουν και χρησιµοποιού-

νται διάφορα παγκόσµια, εθνικά, περιφερειακά και ιδιό-
κτητα πρότυπα ηλεκτρονικών τιµολογίων, τα περισσότε-
ρα από τα οποία, δεν είναι διαλειτουργικά µεταξύ τους.
Η πληθώρα µη διαλειτουργικών προτύπων καταλήγει σε
υπερβολική πολυπλοκότητα, έλλειψη ασφάλειας δικαίου
και πρόσθετο κόστος λειτουργίας για τους οικονοµικούς
φορείς που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικά τιµολόγια σε πε-
ρισσότερα του ενός κράτη - µέλη. Οι οικονοµικοί φορείς
που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε διασυνοριακές δη-
µόσιες συµβάσεις είναι υποχρεωµένοι συχνά να συµµορ-
φώνονται µε νέο πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµο-
λογίων κάθε φορά που εισέρχονται σε νέα αγορά. Οι α-
ποκλίνουσες νοµικές και τεχνικές απαιτήσεις που αφο-
ρούν τα ηλεκτρονικά τιµολόγια συνιστούν φραγµούς
πρόσβασης στην αγορά διασυνοριακών δηµόσιων συµ-
βάσεων και αποτελούν εµπόδια στις συναλλαγές.
Η θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για την ηλε-

κτρονική τιµολόγηση και η επακόλουθη διαλειτουργικό-
τητα των συστηµάτων τιµολόγησης, καθώς και η εναρ-
µόνιση των διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης συµβά-
σεων συνιστούν σηµαντικά µέτρα για την εξάλειψη

φραγµών που εµποδίζουν σήµερα τον ανταγωνισµό. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, εκτιµώντας ότι η χρήση των ηλε-
κτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο των δηµοσίων συµβά-
σεων γίνεται πιο διαδεδοµένη ή καθίσταται υποχρεωτική
στα κράτη - µέλη, στα οποία υπάρχουν και χρησιµοποι-
ούνται µέχρι σήµερα διάφορα πρότυπα ηλεκτρονικών τι-
µολογίων τα οποία δεν είναι διαλειτουργικά µεταξύ
τους, υιοθέτησε την Οδηγία 2014/55/ΕΕ της 16ης Απρι-
λίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο
πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων (L 133). [Βλ. συµπε-
ράσµατα Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 28ης και 29ης Ιου-
νίου 2012 και της 24ης Οκτωβρίου 2013, το ψήφισµα του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Απριλίου 2012, κα-
θώς και τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Πολυµερούς Φό-
ρουµ για την Έκδοση Ηλεκτρονικών Τιµολογίων (e-
invoicing), σχετικά µε τη χρήση υποδείγµατος σηµασιο-
λογικών δεδοµένων προς υποστήριξη της διαλειτουργι-
κότητας για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων τον Ο-
κτώβριο του 2013-αντίστοιχες αιτιολογικές σκέψεις 11,
12 και 13 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ].
Η Οδηγία 2014/55/ΕΕ έχει στόχο την προώθηση της

υιοθέτησης της ηλεκτρονικής τιµολόγησης στο πλαίσιο
των δηµόσιων συµβάσεων, τη διασφάλιση της σηµασιο-
λογικής διαλειτουργικότητας και τη βελτίωση της ασφά-
λειας δικαίου. Τα οφέλη από την έκδοση ηλεκτρονικών
τιµολογίων µεγιστοποιούνται όταν η δηµιουργία, απο-
στολή, µετάδοση, παραλαβή και επεξεργασία του τιµο-
λογίου µπορούν να αυτοµατοποιηθούν πλήρως. Η χρήση
ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονι-
κών τιµολογίων και η κατάρτιση καταλόγου µε περιορι-
σµένο αριθµό συντακτικών δοµών αποτελούν εγγύηση
ότι επιτυγχάνονται τα οφέλη αυτά στο πλαίσιο της εσω-
τερικής αγοράς.
Η ως άνω Οδηγία εφαρµόζεται στα ηλεκτρονικά τιµο-

λόγια τα οποία παραλαµβάνονται από αναθέτουσες αρ-
χές και αναθέτοντες φορείς και εκδίδονται κατά την ε-
κτέλεση των συµβάσεων στις οποίες εφαρµόζονται η Ο-
δηγία 2009/81/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τον συ-
ντονισµό των διαδικασιών σύναψης ορισµένων συµβά-
σεων έργων, προµηθειών και παροχής υπηρεσιών που
συνάπτονται από αναθέτουσες αρχές ή αναθέτοντες
φορείς στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας, κα-
θώς και την τροποποίηση των Οδηγιών 2004/17/ΕΚ και
2004/18/ΕΚ (ΕΕ L 216 της 20.8.2009 ( 2 ), η Οδηγία
2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου, της 26ης Φεβρουαρίου 2014, σχετικά µε την α-
νάθεση συµβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94 της
28.3.2014) -όταν οι συµβάσεις παραχώρησης προβλέ-
πουν πληρωµές οι οποίες απαιτούν την έκδοση τιµολο-
γίων από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο έχει ανατε-
θεί η σύµβαση παραχώρησης - η Οδηγία 2014/24/ΕΕ και
η Οδηγία 2014/25/ΕΕ.
Επιπλέον, η Οδηγία 2014/55/ΕΕ υπόκειται στο άρθρο

346 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και δεν ισχύει για ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκ-
δίδονται κατά την εκτέλεση συµβάσεων (που έχουν χα-
ρακτηριστεί απόρρητες ή συνοδεύονται από ειδικά µέ-
τρα ασφαλείας) οι οποίες έχουν αποκλεισθεί από το πε-
δίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ, 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 10 παράγραφος
6, το άρθρο 15 παράγραφος 3 και το άρθρο 24 παράγρα-
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φος 3 αντιστοίχως. Υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, προβλέ-
πεται ειδική εξαίρεση για τα ηλεκτρονικά τιµολόγια που
εκδίδονται κατά την εκτέλεση τέτοιων συµβάσεων (που
έχουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή συνοδεύονται από ει-
δικά µέτρα ασφαλείας), οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο ε-
φαρµογής της Οδηγίας 2009/81/ΕΚ.
Ως ηλεκτρονικό τιµολόγιο στο πλαίσιο των δηµοσίων

συµβάσεων νοείται αυτό του οποίου η δηµιουργία, απο-
στολή, µετάδοση, παραλαβή και επεξεργασία µπορεί να
αυτοµατοποιηθεί πλήρως. Για τον λόγο αυτόν, θα πρέπει
να θεωρείται ότι συµµορφώνονται προς το ευρωπαϊκό
πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων µόνο τα µη-
χαναγνώσιµα τιµολόγια, τα οποία µπορούν να γίνουν α-
ντικείµενο αυτόµατης και ψηφιακής επεξεργασίας από
τον λήπτη. Απλό αρχείο εικόνας δεν θα πρέπει να µπορεί
να θεωρηθεί ότι αποτελεί ηλεκτρονικό τιµολόγιο για
τους σκοπούς της Οδηγίας (βλ. αιτιολογική σκέψη 7 της
Οδηγίας).
Περαιτέρω η Οδηγία αφορά στην υποχρέωση των απο-

δεκτών του τιµολογίου, δηλαδή τις αναθέτουσες αρχές,
τις κεντρικές αρχές αγορών και τους αναθέτοντες φο-
ρείς, να αποδέχονται και να επεξεργάζονται ηλεκτρονι-
κά τιµολόγια και δεν θίγει το δικαίωµα του αποστολέα
του τιµολογίου να επιλέξει µεταξύ της υποβολής του τι-
µολογίου σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης
ηλεκτρονικών τιµολογίων, σύµφωνα µε εθνικά ή άλλα
τεχνικά πρότυπα ή σε χαρτί (βλ. αιτιολογική σκέψη 35
της Οδηγίας).
Με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ, η Ευρωπαϊκή

Επιτροπή ζήτησε από τον αρµόδιο Ευρωπαϊκό Οργανι-
σµό Τυποποίησης να σχεδιάσει ευρωπαϊκό πρότυπο για
το υπόδειγµα σηµασιολογικών δεδοµένων των βασικών
στοιχείων του ηλεκτρονικού τιµολογίου («ευρωπαϊκό
πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων»). Ειδικότε-
ρα, η Επιτροπή ζήτησε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης
ηλεκτρονικών τιµολογίων να πληροί τα κάτωθι κριτήρια:
να είναι ουδέτερο από τεχνολογική άποψη, ώστε να α-
ποφευχθεί οποιαδήποτε στρέβλωση του ανταγωνισµού,
συµβατό µε τα σχετικά διεθνή πρότυπα έκδοσης ηλε-
κτρονικών τιµολογίων, να λαµβάνει υπόψη την ανάγκη
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
σύµφωνα µε την οδηγία 95/46/ΕΚ, την προσέγγιση που
εξασφαλίζει την προστασία των δεδοµένων µέσω τεχνο-
λογίας και τις αρχές της αναλογικότητας, της ελαχιστο-
ποίησης των δεδοµένων και του περιορισµού του σκο-
πού, να συνάδει µε τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ, να καθιστά δυνατή τη δηµιουργία κατάλλη-
λων, φιλικών προς τον χρήστη, ευέλικτων και οικονοµικά
αποδοτικών συστηµάτων ηλεκτρονικής τιµολόγησης, να
λαµβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των µικροµεσαίων
επιχειρήσεων, καθώς και των µη κεντρικών αναθετου-
σών αρχών και αναθετόντων φορέων, να είναι κατάλλη-
λο προς χρήση στις εµπορικές συναλλαγές µεταξύ επι-
χειρήσεων. 
Επιπλέον, η Επιτροπή ζήτησε από τον αρµόδιο Ευρω-

παϊκό Οργανισµό Τυποποίησης να παράσχει κατάλογο
µε περιορισµένο αριθµό συντακτικών δοµών που συµ-
µορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλε-
κτρονικών τιµολογίων, καθώς και κατευθυντήριες γραµ-
µές σχετικά µε τη διαλειτουργικότητα της µετάδοσης, ώ-
στε να διευκολυνθεί η χρήση ενός τέτοιου προτύπου. 
Με βάση τις κατευθύνσεις της ίδιας της Οδηγίας το εν

λόγω πρότυπο προσδιορίζει και περιγράφει τα βασικά

στοιχεία που πρέπει να περιέχει πάντα ένα ηλεκτρονικό
τιµολόγιο, διευκολύνοντας έτσι την αποστολή και παρα-
λαβή ηλεκτρονικών τιµολογίων µεταξύ συστηµάτων που
βασίζονται σε διαφορετικά τεχνικά πρότυπα. Τα ισχύο-
ντα εθνικά τεχνικά πρότυπα δεν θα πρέπει ούτε να αντι-
κατασταθούν ούτε να περιοριστεί η χρήση τους από το
νέο ευρωπαϊκό πρότυπο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν
έρχονται σε αντίθεση µε αυτό, θα πρέπει δε να συνεχί-
σουν να µπορούν να ισχύουν παραλλήλως µε το ευρω-
παϊκό πρότυπο (αιτιολογική σκέψη 5 της Οδηγίας). Επι-
πλέον σηµειώνεται ότι η πλήρης διαλειτουργικότητα πε-
ριλαµβάνει την ικανότητα διαλειτουργίας σε τρία διαφο-
ρετικά επίπεδα: από άποψη περιεχοµένου του τιµολογί-
ου (σηµασιολογικό), µορφότυπου ή γλώσσας που χρησι-
µοποιείται (συντακτικό) και µεθόδου διαβίβασης.
Στο ίδιο πλαίσιο επισηµαίνεται ότι θα πρέπει να κατα-

βληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση
του κόστους του ευρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλε-
κτρονικών τιµολογίων για τους χρήστες του, ιδίως τις
πολύ µικρές, τις µικρές και τις µεσαίες επιχειρήσεις, ώ-
στε να καταστεί εφικτή η υλοποίησή του σε ολόκληρη
την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιπλέον θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη οι ανάγκες των µικροµεσαίων επιχειρήσεων, κα-
θώς και των µικρών αναθετουσών αρχών και αναθετό-
ντων φορέων και να παρασχεθεί σε όλες τις αναθέτου-
σες αρχές, τους αναθέτοντες φορείς και τους προµη-
θευτές η απαραίτητη στήριξη. (βλ. αιτιολογικές σκέψεις
40 και 41 της Οδηγίας). 
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός Τυποποίησης (CEN) σχε-

δίασε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τι-
µολογίων, σύµφωνα µε το αίτηµα της παραγράφου 1 του
άρθρου 3 της Οδηγίας. Εκδόθηκαν από τον CEN συνολι-
κά έξι µέρη: α) EN 16931-1: 2017, Ηλεκτρονική τιµολό-
γηση — Μέρος 1: Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων
των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιµολογίου, β)
CEN/TS 16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση — Μέ-
ρος 2: Κατάλογος συντακτικών δοµών που συµµορφώ-
νονται µε το πρότυπο EN 16931-1, γ1) CΕΝ/TS 16931-3-
1, Ηλεκτρονική τιµολόγηση – Μέρος 3-1: Μεθοδολογία
για σύνταξη διαδέσεων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρο-
νικού τιµολογίου, γ2) CΕΝ/TS 16931-3-2, Ηλεκτρονική
τιµολόγηση – Μέρος 3-2: Σύνδεση σύνταξης για τιµολό-
γιο και πιστωτικό σηµείωµα ISO/IEC 19845 (UBL 2.1), γ3)
CΕΝ/TS 16931-3-3, Ηλεκτρονική τιµολόγηση – Μέρος 3-
3: Σύνδεση σύνταξης για βιοµηχανική τιµολόγιο
UN/CEFACT XML D16B, γ4) CΕΝ/TS 16931-3-4, Ηλε-
κτρονική τιµολόγηση – Μέρος 3-4: Σύνδεση σύνταξης
για UN/EDIFACT INVOIC D16B, δ) CΕΝ/TR 16931-4,
Electronic invoicing – Part 4 : Guidelines on interoperability
of electronic invoices at the transmission level, ε) CΕΝ/TR
16931-5, Electronic invoicing – Part 5: Guidelines on the
use of sector or country extensions in conjunction with EN
16931-1, methodology to be applied in the real
environment, στ) CΕΝ/TR 16931-6, Electronic invoicing –
Part 6: Result of the test of EN 16931-1 with respect to its
practical application for an end user, σύµφωνα µε το σύ-
στηµα ταξινόµησης CEN. Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω
ευρωπαϊκά τυποποιητικά έγγραφα έχουν ενταχθεί στο
σύνολο τους στο εθνικό σύστηµα τυποποίησης (ΕΛΟΤ
ΕΝ 16931) από τον Ελληνικό Οργανισµό Τυποποίησης
Α.Ε. του Εθνικού Συστήµατος Υποδοµών Ποιότητας
(Ε.Σ.Υ.Π./ΕΛ.Ο.Τ.).
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Σύµφωνα δε µε τα οριζόµενα στην παρ. 2 του άρθρου
3 της Οδηγίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε την Εκτελεστι-
κή Απόφαση της (ΕΕ) 2017/1870 της 16ης Οκτωβρίου
2017 (L 266) δηµοσίευσε στην Επίσηµη Εφηµερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα στοιχεία αναφοράς του ευρω-
παϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων
«EN 16931-1:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση —
Μέρος 1: Σηµασιολογικό µοντέλο δεδοµένων των στοι-
χείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιµολογίου» και τον κατάλο-
γο µε περιορισµένο αριθµό συντακτικών δοµών που συµ-
µορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλε-
κτρονικών τιµολογίων µε στοιχεία αναφοράς «CEN/TS
16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση — Μέρος 2: Κα-
τάλογος συντακτικών δοµών που συµµορφώνονται µε το
πρότυπο EN 16931-1». 
Επισηµαίνεται επίσης ότι στο άρθρο 5 της Οδηγίας

προβλέπεται η δυνατότητα της Επιτροπής να επανεξε-
τάζει και να αναθεωρεί το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης
ηλεκτρονικών τιµολογίων, καθώς και να επανεξετάζει
και να αναθεωρεί τον κατάλογο των συντακτικών δοµών
που έχει δηµοσιευθεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να συµβαδίζει µε τις τε-
χνολογικές εξελίξεις και να εξασφαλίζει πλήρη και συ-
νεχή διαλειτουργικότητα.
Σύµφωνα µε το άρθρο 11 της Οδηγίας τέθηκε στα κρά-

τη - µέλη προθεσµία έως στις 27 Νοεµβρίου 2018 για να
συµµορφωθούν µε την Οδηγία και έως 18 Απριλίου 2019,
ήτοι 18 µήνες µετά τη δηµοσίευση της αναφοράς του ευ-
ρωπαϊκού προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων
στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ο-
ποία έλαβε χώρα στις 17 Οκτωβρίου 2017, για να εγκρί-
νουν, δηµοσιεύσουν και εφαρµόσουν της αναγκαίες δια-
τάξεις για να συµµορφωθούν µε την υποχρέωση που
προβλέπεται στο άρθρο 7 της ίδιας Οδηγίας περί παρα-
λαβής και επεξεργασίας ηλεκτρονικών δεδοµένων. Κατά
παρέκκλιση από την ως άνω γενική προθεσµία µεταφο-
ράς στο εθνικό δίκαιο και µε σκοπό τη διευκόλυνση της
υλοποίησης του συστήµατος έκδοσης ηλεκτρονικών τι-
µολογίων από ορισµένες αναθέτουσες αρχές, όπως το-
πικές και περιφερειακές αναθέτουσες αρχές και δηµό-
σιες επιχειρήσεις, δόθηκε στα κράτη - µέλη η δυνατότη-
τα να µπορούν να αναβάλουν την εφαρµογή της οδηγίας
για τις µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτο-
ντες φορείς έως και 30 µήνες από τη δηµοσίευση των
στοιχείων αναφοράς του ευρωπαϊκού προτύπου, δυνα-
τότητα που δεν ισχύει για τις κεντρικές αρχές αγορών.
Στόχος του παρόντος σχεδίου νόµου αποτελεί η εν-

σωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµο-
λογίων στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων, καθώς
και η εξουσιοδότηση της Διοίκησης να λάβει τα ανα-
γκαία εφαρµοστικά και τεχνικά µέτρα προκειµένου οι α-
ναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς να παρα-
λαµβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιµολό-
για στο πλαίσιο της εκτέλεσης των συµβάσεων που υπά-
γονται στο πεδίο εφαρµογής του.

Ειδικό Μέρος

Άρθρο 148: Στο άρθρο 148 αναλύεται το αντικείµενο

ρύθµισης, το πεδίο εφαρµογής και οι εξαιρέσεις. Ειδικό-
τερα ορίζεται ότι οι ρυθµίσεις του νόµου ισχύουν για τα
ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλε-
ση συµβάσεων οι οποίες υπάγονται στον ν. 3978/2011
(Α΄137) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και
Προµηθειών στους τοµείς της Άµυνας και της Ασφάλει-
ας � Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2009/81/ΕΚ � Ρύθµιση
θεµάτων του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας», στον
ν. 4412/2016 (Α΄147) «Δηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προ-
µηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και στον ν. 4413/2016
(Α΄148) «Ανάθεση και εκτέλεση συµβάσεων παραχώρη-
σης- Εναρµόνιση µε την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Φε-
βρουαρίου 2014 σχετικά µε την ανάθεση συµβάσεων πα-
ραχώρησης (ΕΕ L94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις»
εφόσον η αξία τους εκτός ΦΠΑ είναι ίση ή ανώτερη των
κατώτατων ενωσιακών ορίων του άρθρου 24 του
ν. 3978/2011, των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016,
καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016.
Από το πεδίο εφαρµογής ρητά εξαιρούνται τα ηλε-

κτρονικά τιµολόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση
συµβάσεων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του
ν. 3978/2011, και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί απόρρη-
τες ή πρέπει να συνοδεύονται από ειδικά µέτρα ασφα-
λείας κατ' εφαρµογή των ισχυουσών νοµοθετικών, κανο-
νιστικών ή διοικητικών διατάξεων, και υπό τον όρο ότι τα
ουσιώδη εθνικά συµφέροντα δεν µπορούν να προστα-
τευθούν µε λιγότερο οχληρά µέτρα. Σηµειώνεται ότι α-
ντίστοιχες εξαιρέσεις περιλαµβάνονται στους νόµους
4412/2016 και 4413/2016 ως προς τις συµβάσεις που έ-
χουν χαρακτηριστεί απόρρητες ή συνοδεύονται από ειδι-
κά µέτρα ασφαλείας και οι οποίες έχουν αποκλεισθεί α-
πό το πεδίο εφαρµογής των Οδηγιών 2014/23/ΕΕ,
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, σύµφωνα µε το άρθρο 10
παράγραφος 6, το άρθρο 15 παράγραφος 3 και το άρθρο
24 παράγραφος 3 αντιστοίχως, όπως έχουν ενσωµατω-
θεί στην εθνική έννοµη τάξη µε το άρθρο 9 του
ν. 4413/2016 και τα άρθρα 15 και 243 του ν. 4412/2016
(βλ. αιτιολογική σκέψη 16 της Οδηγίας).
Άρθρο 149: Στο άρθρο 149 τίθενται οι βασικοί ορισµοί,

όπως περιλαµβάνονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας, ενώ
παράλληλα εισάγονται ορισµοί για το ευρωπαϊκό πρότυ-
πο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων, τον πωλητή και
τον αγοραστή. Όπου στους ορισµούς της αναφέρονται
διατάξεις των Οδηγιών 2009/81 ΕΚ, 2014/23/ΕΕ και
2014/24/ΕΕ γίνεται παραποµπή στις αντίστοιχες διατά-
ξεις και ορολογία της κείµενης εθνικής νοµοθεσίας µε-
ταφοράς των ως άνω Οδηγιών. Ειδικά ως προς τον ορι-
σµό του αγοραστή και του πωλητή, υιοθετούνται οι ορι-
σµοί της κείµενης νοµοθεσίας προκείµενου να ευθυ-
γραµµιστεί το πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης
στις δηµόσιες συµβάσεις, µε τις έννοιες των οικονοµι-
κών φορέων, των αναθετουσών αρχών και των αναθετό-
ντων φορέων. Με την εισαγωγή ενιαίων ορισµών επιχει-
ρείται η διασφάλιση της συνοχής, της σαφήνειας και της
ασφάλειας δικαίου στο νοµοθετικό πλαίσιο των δηµο-
σίων συµβάσεων.
Άρθρο 150: Με το άρθρο 150 µεταφέρεται το άρθρο 6

της Οδηγίας, όπου ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τίθε-
νται οι κατηγορίες των βασικών στοιχείων του ηλεκτρο-
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νικού τιµολογίου, όπως αυτές θα εξειδικευτούν µε την
κανονιστική πράξη, που προβλέπεται στην παράγραφο 1
του άρθρου 7, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο και
την κείµενη φορολογική νοµοθεσία. Επιπλέον, κατά τη
µεταφορά της Οδηγίας στην εθνική έννοµη τάξη, διορ-
θώνεται το στοιχείο της περίπτωσης στ΄ του άρθρου 6
της ελληνικής µετάφρασης της Οδηγίας, η οποία από
προφανή παραδροµή αναφέρεται στον φορολογικό αντι-
πρόσωπο του αγοραστή αντί του ορθού που αντιστοιχεί
στον φορολογικό αντιπρόσωπο του πωλητή. 
Τέλος, γίνεται παραποµπή στο σύνολο των ουσιαστι-

κών στοιχείων πληροφόρησης το οποίο πρέπει να περιέ-
χεται στο ηλεκτρονικό τιµολόγιο µε βάση τα σηµασιολο-
γικά δεδοµένα (από άποψη περιεχοµένου) του προτύπου
προκειµένου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουρ-
γικότητα.
Άρθρο 151: Με το άρθρο 151 µεταφέρεται στο εθνικό

δίκαιο το άρθρο 7 της Οδηγίας, που συνίσταται στην υ-
ποχρέωση των αναθετουσών αρχών και αναθετόντων
φορέων, να µην απορρίπτουν ηλεκτρονικά τιµολόγια που
συµµορφώνονται µε το ευρωπαϊκό πρότυπο και τις προ-
βλεπόµενες συντακτικές δοµές. Εξυπακούεται ότι άλλοι
υποχρεωτικοί λόγοι άρνησης παραλαβής, όπως οι συνα-
φείς µε συµβατικούς όρους, δεν θα πρέπει να θίγονται α-
πό αυτή την υποχρέωση (βλ. αιτιολογική σκέψη 34 της
Οδηγίας).
Σηµειώνεται ότι µε την Οδηγία και, συνεπώς, µε τον

νόµο, καλύπτονται µόνον ηλεκτρονικά τιµολόγια που εκ-
δίδονται από τον οικονοµικό φορέα στον οποίο έχει ανα-
τεθεί δηµόσια σύµβαση ή σύµβαση ανάθεσης παραχώρη-
σης (ο κύριος αντισυµβαλλόµενος), και, όταν ανατίθεται
σύµβαση σε κοινοπραξία οικονοµικών φορέων, ηλεκτρο-
νικά τιµολόγια που εκδίδονται είτε από την κοινοπραξία
είτε από τους επιµέρους οικονοµικούς φορείς. Εφόσον
οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς, στο
πλαίσιο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων και συµβάσεων
των Βιβλίων Ι και ΙΙ του ν. 4412/2016 (σύµφωνα µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 132 και την παράγραφο 2 του
άρθρου 336), καθώς και στο πλαίσιο ανάθεσης συµβάσε-
ων παραχώρησης του ν. 4413/2016 (σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 3 του άρθρου 50) προβλέπουν απευθείας πλη-
ρωµές στους υπεργολάβους, θα πρέπει να αναφέρουν
στα έγγραφα της σύµβασης εάν θα παραλαµβάνουν ηλε-
κτρονικά τιµολόγια που πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόµου (βλ. αιτιολογική σκέψη 14 της Οδηγίας).
Άρθρο 152: Στο άρθρο 152 υιοθετείται η γενική επιφύ-

λαξη τήρησης του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης Απρι-
λίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έ-
ναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµέ-
νων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γε-
νικός Κανονισµός για την Προστασία Δεδοµένων), σχε-
τικά µε την προστασία των δεδοµένων προσωπικού χα-
ρακτήρα, τα οποία συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο της η-
λεκτρονικής τιµολόγησης. 
Άρθρο 153: Στο άρθρο 153 υιοθετείται επιφύλαξη υπέρ

των διατάξεων της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλί-
ου, της 28ης Νοεµβρίου 2006, σχετικά µε το κοινό σύ-
στηµα φόρου προστιθέµενης αξίας (ΕΕ L 347 της
11.12.2006), όπως έχουν ενσωµατωθεί στο εθνικό δίκαιο
µε τα άρθρα 1-22 του ν. 3763/2009 (Α΄80) και το άρθρο 9

του ν. 4308/2014 (Α΄251). Όπως προκύπτει από τις αιτιο-
λογικές σκέψεις 23 και 37 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ η ο-
δηγία αυτή και, κατ΄επέκταση, ο νόµος, έχει διαφορετι-
κό σκοπό και πεδίο εφαρµογής από την οδηγία
2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου και, συνεπώς, δεν επηρεά-
ζει τις διατάξεις για τη χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων
σε ό,τι αφορά τον ΦΠΑ. Ειδικότερα, το άρθρο 232 της ο-
δηγίας 2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου διέπει τις σχέσεις
µεταξύ συναλλασσοµένων και έχει σκοπό να διασφαλί-
σει ότι δεν µπορεί να επιβληθεί στον λήπτη η χρήση ηλε-
κτρονικών τιµολογίων από τον αποστολέα. Ωστόσο, αυ-
τό θα πρέπει να ισχύει µε την επιφύλαξη του δικαιώµα-
τος των κρατών - µελών να επιβάλλουν στις αναθέτου-
σες αρχές και στους αναθέτοντες φορείς υποχρέωση α-
ποδοχής, υπό ορισµένες προϋποθέσεις, ηλεκτρονικών
τιµολογίων. 
Άρθρο 154: Στο άρθρο 154 τίθενται οι απαραίτητες νο-

µοθετικές εξουσιοδοτήσεις σχετικά µε την έκδοση του
δευτερογενούς κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας της
ηλεκτρονικής τιµολόγησης στις δηµόσιες συµβάσεις, ώ-
στε να καταστεί εφικτή η χρήση του ευρωπαϊκού προτύ-
που έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων. Συγκεκριµένα οι
κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν θα αφορούν
στη συµµόρφωση µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης η-
λεκτρονικών τιµολογίων του περιεχοµένου και της µορ-
φής του ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των δηµο-
σίων συµβάσεων (άρθρο 150), καθώς και την αρχιτεκτο-
νική, τις διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πλη-
ρωµής του ηλεκτρονικού τιµολογίου, τις απαιτήσεις δια-
λειτουργικότητας και διασύνδεσης µε ολοκληρωµένα
πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου, τις τεχνικές
προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων
και κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέµα αναγκαίο για την
εφαρµογή του άρθρου 151. Με την απόφαση της παρα-
γράφου 2 ορίζεται και το απώτατο χρονικό σηµείο έναρ-
ξης εφαρµογής των κατάλληλων αναγκαίων τεχνικών
µέτρων σύµφωνα µε τις προθεσµίες του άρθρου 11 της
Οδηγίας. Το ως άνω απώτατο χρονικό σηµείο διαφορο-
ποιείται ανάλογα µε το αν πρόκειται για κεντρικές κυ-
βερνητικές αρχές και κεντρικές αρχές αγορών ή για µη
κεντρικές αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς,
σύµφωνα µε τη σχετική διακριτική ευχέρεια που δόθηκε
στα κράτη - µέλη για παρέκκλιση από τη γενική προθε-
σµία (βλ. αιτιολογική σκέψη 38 της Οδηγίας). 
Άρθρο 155: Στο άρθρο 155 τίθεται η έναρξη ισχύος

των προτεινόµενων διατάξεων των Τµηµάτων Α΄ και Β΄. 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αλ. Χαρίτσης
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ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ν. Παππάς Ευάγ. Αποστολάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Χρ. Σπίρτζης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αστ. Πιτσιόρλας Γ. Χουλιαράκης 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αικ. Παπανάτσιου
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ –ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

 «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο 

πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων» 

 

 Με το άρθρο 143 τροποποιούνται - καταργούνται: 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 είχε ως εξής: 

«Η τροποποίηση του καταστατικού, η μετατροπή εταιρείας άλλης μορφής σε 

ανώνυμη εταιρεία και αντίστροφα, η λύση της ανώνυμης εταιρείας ύστερα από 

απόφαση της γενικής συνέλευσης και η αναβίωσή της και κάθε άλλος 

μετασχηματισμός εγκρίνονται ύστερα από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας από 

την Περιφερειακή Ενότητα της έδρας της εταιρείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

παρόντος και του ν. 3419/2005 (Α 297). Ο έλεγχος νομιμότητας περιορίζεται στην 

τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόμου, του καταστατικού και των διατάξεων 

του ν. 3419/2005 και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια της 

καταχώρισης και την πραγματοποίηση της δημοσιότητας από την αρμόδια 

υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση μεταβολών των καταχωρίσεων της εταιρείας στο 

Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εμπίπτουν του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου, 

όπως, ενδεικτικά, μεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσεων 

προσαρμογής του καταστατικού, κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 4, 

η αρμόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πληρότητας) του 

άρθρου 7 του ν. 3419/2005 των υποβληθέντων εγγράφων. Ως τυπικός έλεγχος 

(έλεγχος πληρότητας) νοείται η διαπίστωση ότι τα υποβαλλόμενα έγγραφα είναι 

πλήρη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόμου, χωρίς έλεγχο του 

περιεχομένου τους.». 

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 είχε ως εξής: 

«Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίνει, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, 

τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις, σύμφωνα με το ν. 3777/2009 (Α 127), καθώς και 

τις συγχωνεύσεις ή διασπάσεις, στις οποίες συμμετέχει μία τουλάχιστον από τις 

εταιρείες της παραγράφου 3. Οι λοιπές συγχωνεύσεις και διασπάσεις ανωνύμων 

εταιρειών εγκρίνονται κατά περίπτωση, ύστερα από έλεγχο νομιμότητας, από τον 

Περιφερειάρχη της έδρας της απορροφώσας ή της νέας ή της διασπώμενης 

εταιρείας.». 

3. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του ν. 4548/2018 

είχε ως εξής: 
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«Η απορρόφηση κατά τα άρθρα 78 και 78α του κ.ν. 2190/1920 ανώνυμης εταιρείας 

από άλλη ανώνυμη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις εκατό (100%) ή το ενενήντα 

τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των μετοχών της.». 

4. Ο τίτλος του άρθρου 171 του ν. 4548/2018 είχε ως εξής:   

«Άρθρο 171 

 Αναβίωση, συγχώνευση και διάσπαση της λυθείσας εταιρείας». 

5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 171 του ν. 4548/2018 είχαν ως 

εξής: 

«3. Οι διατάξεις των άρθρων 68 έως και 78Α, 79Α και 80 του κ.ν. 2190/1920 

εφαρμόζονται και στην περίπτωση που εταιρεία ή εταιρείες έχουν λυθεί λόγω 

παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς 

επίσης και στην περίπτωση που μετά την κήρυξη της εταιρείας ή των εταιρειών σε 

πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι 

οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 164 του 

Πτωχευτικού Κώδικα. Η συγχώνευση αποφασίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια της 

απορροφώσας ή της νέας εταιρείας δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου κεφαλαίου 

που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες. 

4. Οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 89 του κ.ν. 2190/1920 εφαρμόζονται και 

στην περίπτωση που εταιρεία έχει λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, καθώς επίσης και στην περίπτωση που μετά την 

κήρυξη της εταιρείας σε πτώχευση επικυρώθηκε τελεσίδικα το σχέδιο 

αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα. Η διάσπαση αποφασίζεται 

όταν τα ίδια κεφάλαια κάθε επωφελούμενης εταιρείας δεν είναι κατώτερα του 

ελάχιστου κεφαλαίου που προβλέπεται για τις ανώνυμες εταιρείες. 

5. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 3 και 4 η ολοκλήρωση της συγχώνευσης ή της 

διάσπασης επάγεται την αναβίωση της απορροφώσας ή της επωφελούμενης 

εταιρείας.» 

 Με το άρθρο 144 τροποποιούνται: 

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 είχε ως 

εξής:   

«Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας που ρυθμίζουν 

τη μετατροπή ή το μετασχηματισμό των εταιρειών, συντελείται η μετατροπή των 

υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, 
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ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, αστικούς συνεταιρισμούς και σε εταιρείες που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις γ`, δ` και ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 1.». 

2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005 είχε ως 

εξής:   

«Συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, με μόνη την εγγραφή και πριν από τη 

διαγραφή της εταιρείας που απορροφάται ή διασπάται.». 

 Με το άρθρο 145 τροποποιούνται – καταργούνται: 

 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012 είχε ως εξής: 

«Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται και δημοσιεύεται στο οικείο Γ.Ε.ΜΗ., 

σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 3419/2005. Σχετική ανακοίνωση, η οποία περιέχει 

και τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του κανονισμού, δημοσιεύεται 

στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ και Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν. 3419/2005.». 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012 είχε ως εξής: 

 «Περίληψη του σχεδίου συγχώνευσης δημοσιεύεται με επιμέλεια του διοικητικού 

συμβουλίου κάθε ελληνικού συνεταιρισμού, ο οποίος συμμετέχει στη σύσταση με 

συγχώνευση ΕΣΕτ ή SCE, σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα, που πληροί τις 

προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 26 του κ.ν. 2190/1920, και μέσα σε 

προθεσμία δέκα (10) ημερών από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας 

της προηγούμενης παραγράφου.». 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 του ν. 4099/2012 είχε ως εξής: 

«Πριν τη γενική συνέλευση, που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 

του κανονισμού, εμπειρογνώμονες, οι οποίοι ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του 

κ.ν. 2190/1920, πιστοποιούν κατ` αναλογία, ότι τηρούνται οι κανόνες του άρθρου 

22 παράγραφος 1 στοιχείο β` του κανονισμού.». 

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 του ν. 4099/2012 είχε ως εξής: 

«Πριν τη γενική συνέλευση, η οποία καλείται να εγκρίνει το σχέδιο μετατροπής της 

ΕΣΕτ σε συνεταιρισμό και το καταστατικό αυτού κατά το άρθρο 76 του Κανονισμού, 

εμπειρογνώμονες, που ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920, 

βεβαιώνουν ότι η ΕΣΕτ διαθέτει ενεργητικό τουλάχιστον ισοδύναμο προς το 

κεφάλαιο της.» 

  Με το άρθρο 146 τροποποιούνται: 

 

1. Η παράγραφος 16 του άρθρου 16 του ν.2515/1997 είχε ως εξής: 
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«16. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 12 εφαρμόζονται επί διασπάσεως 

πιστωτικών ιδρυμάτων (με την επιφύλαξη της παραγράφου 3) κατά τα άρθρα 31 

έως και 39 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, καθώς και επί εισφοράς από 

λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα κλάδου, μέρους, τμήματος ή υποκαταστήματός του 

σε άλλο λειτουργούν πιστωτικό ίδρυμα.» 

 Με το άρθρο 147 τροποποιούνται – καταργούνται: 

 

1. Τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920 είχαν ως εξής: 

«Άρθρο 66 : 

1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, γίνεται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης, που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του 

ενεργητικού και παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος. 

Στην περίπτωση αυτή, το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το 

ελάχιστο όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3190/55, όπως ισχύει, εκτός 

αν η διαφορά αυτή καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. 

Η απόφαση της γενικής συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου και να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του 

καταστατικού της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης. 

2. Από τη συντέλεση των κατά το άρθρο 8 του Ν. 3190/55 δημοσιεύσεων και 

παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β για τη γενομένη 

μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο εταιρείας 

περιορισμένης ευθύνης. 

Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατροπή 

δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής οι εκκρεμείς 

δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους"  

Άρθρο 66Α 

Μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία 

1. Η μετατροπή ανώνυμης εταιρείας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία γίνεται 

με ομόφωνη απόφαση όλων των μετόχων. Στη σχετική απόφαση πρέπει να 

περιλαμβάνονται οι όροι του καταστατικού της ομόρρυθμης ή της ετερόρρυθμης 

εταιρείας. 
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2. Από τη συντέλεση των δημοσιεύσεων και των διατυπώσεων δημοσιότητας κατά 

το άρθρο 42 του Εμπορικού Νόμου και το άρθρο 7β του παρόντος νόμου για τη 

γενόμενη μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή 

ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των 

διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει 

κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση της μετατροπής, οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται στο όνομα της νέας εταιρείας, χωρίς να επέρχεται διακοπή τους  

Άρθρο 67 : 

"1. Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης σε ανώνυμη εταιρεία γίνεται με 

απόφαση της συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται με την πλειοψηφία του 

άρθρου 38 παρ. 1 του Ν. 3190/1955, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του 

Ενεργητικού και Παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9. Στην περίπτωση αυτή, το 

μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει 

το άρθρο 8, ούτε μπορεί να είναι μεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό 

που προκύπτει αν, από το ποσό του ισολογισμού του υποδείγματος του άρθρου 42γ 

αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις, οι τυχόν προβλέψεις και τα τυχόν μη 

κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά. 

Σε περίπτωση που το ποσό αυτό υπολείπεται από το ελάχιστο όριο που προβλέπει 

το άρθρο 8, η διαφορά καλύπτεται με νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση της 

συνέλευσης των εταίρων, που περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της 

ανώνυμης εταιρείας καθώς και τη σύνθεση του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου 

της, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και να 

υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 4. Η 

παρπάνω απόφαση μαζί με τη σχετική έγκριση υπόκειται στις διατυπώσεις 

δημοσιότητας του άρθρου 8 παρ. 1 και 2 του Ν. 3190/1955. Πριν από την 

ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων η μετατροπή δεν παράγει κανένα 

αποτέλεσμα. Μετά την τήρηση των διατυπώσεων αυτών η από τη μετατροπή 

προερχόμενη εταιρεία συνεχίζεται ως ανώνυμη εταιρεία. Οι εκκρεμείς δίκες 

συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται 

οποιαδήποτε ειδικότερη διατύπωση για τη συνέχισή τους. 

Η ονομαστική αξία της μετοχήε πρέπει να είναι ίση με το εταιρικό μερίδιο ή με 

ακριβές πολλαπλάσιό του, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

ποσό των εκατό (100) ευρώ . Οι εταίροι που διαφώνησαν μπορούν, έστω και αν το 

καταστατικό περιέχει αντίθετη διάταξη, να μεταβιβάσουν τα μερίδιά τους σε 

τρίτους" . 

"2. Μετατροπή της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείς σε ανώνυμη εταιρεία, 

εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο καταστατικό της, γίνεται με απόφαση 
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όλων των εταίρων, μετά από προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και 

παθητικού της, σύμφωνα με το άρθρο 9. 

Στην περίπτωση αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το 

ελάχιστο όριο που προβλέπει το άρθρο 8, εκτός αν η διαφορά καλυφθεί με νέα 

εισφορά των εταίρων. 

Η απόφαση των εταίρων, η οποία περιλαμβάνει τους όρους του καταστατικού της 

ανώνυμης εταιρείας, καθώς και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συμβουλίου 

και των ελεγκτών της πρώτης εταιρικής χρήσης, πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του 

συμβολαιογραφικού εγγράφου και να υποβληθεί στον Υπουργό Εμπορίου για 

έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 4. Η παραπάνω απόφαση, μαζί με τη σχετική 

έγκριση, υπόκειται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β, παράλληλα δε 

και στις διατυπώσεις δημοσιότητας των άρθρων 42, 43 και 44 του Εμπορικού 

Νόμου, όπως ισχύουν και εφαρμόζονται. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω 

διατυπώσεων δημοσιότητας η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα, μετά δε 

την τήρηση αυτών η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται υπό τον τύπο της 

ανώνυμης εταιρείας. 

Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους. 

Κάθε εταίρος λαμβάνει μετοχές ανάλογα με την αξία της εταιρικής του μερίδας. 

Η επωνυμία της μετατραπείσας εταιρείας μπορεί να διατηρηθεί εφαρμοζομένης και 

της διατάξεως του άρθρου 5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή 

ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία μετατράπη, εξακολουθούν να ευθύνονται και 

μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές υποχρεώσεις 

που συνελήφθησαν μέχρι της ολοκληρώσεως των κατά τις διατάξεις του παρόντος 

διατυπώσεων δημοσιότητας, εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν 

εγγράφως για τη μετατροπή της εταιρείας" . 

"3. Στις από μετατροπή προερχόμενες εταιρείες μπορούν να εισέλθουν και νέοι 

μέτοχοι" . 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11ον : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"  

"Άρθρο 68 : 

1. Η συγχώνευση ανώνυμων εταιρειών πραγματοποιείται είτε με απορρόφηση, είτε 

με σύσταση νέας εταιρείας. 

2. Συγχώνευση με απορρόφηση είναι πράξη με την οποία μία ή περισσότερες 

ανώνυμες εταιρείες (απορροφούμενες), οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 
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εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε άλλη υφιστάμενη ανώνυμη εταιρεία (απορροφούσα) 

το σύνολο της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους 

μετόχους των μετοχών εκδιδόμενων από την απορροφούσα εταιρεία και, 

ενδεχομένως, καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό 

μετοχών τις οποίες δικαιούνται. Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της 

ονομαστικής αξίας των μετοχών που αποδίδονται στους μετόχους των 

απορροφούμενων εταιρειών, και αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την 

αξία της καθαρής θέσης της εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιρειών. 

3. Συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας είναι η πράξη με την οποία δύο ή 

περισσότερες ανώνυμες εταιρείες, οι οποίες λύονται χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, μεταβιβάζουν σε ανώνυμη εταιρεία, την οποία συνιστούν, το σύνολο 

της περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης, στους μετόχους 

τους, μετοχών εκδιδομένων από την νέα εταιρεία και, ενδεχομένως, ενός 

χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. 

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους των λυόμενων εταιρειών, και 

αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 

εισφερόμενης περιουσίας αυτών των εταιρειών" . 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11α : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ   

«Αρθρο 69 : 

Σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης  

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν 

εγγράφως σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης. 

2. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία και την έδρα των εταιρειών που 

συγχωνεύονται, καθώς και τον αριθμό μητρώου τους. 

β) Τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και, ενδεχομένως, το ύψος του χρηματικού 

ποσού μετρητών που προβλέπει το άρθρο 68. 

γ) Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών που εκδίδει η απορροφούσα 

εταιρεία. 
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δ) Την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές, που παραδίδονται στους μετόχους της 

ή των απορροφούμενων εταιρειών, παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη της 

απορροφούσας εταιρείας, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το διακίωμα αυτό. 

ε) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της ή των αποροφούμενων εταιρειών 

θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαρισμό της απορροφούσας 

εταιρείας, και την τύχη των οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των 

απορροφούμενων εταιρειών, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι 

την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συγχώνευσης όπως προβλέπεται στα άρθρα 74 

και 75. 

ς) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζει η απορροφούσα εταιρεία στους μετόχους που 

έχουν ειδικά δικαιώματα στην ή στις απορροφούμενες εταιρείες, καθώς και στους 

κατόχους άλλων τίτλων, πλην μετοχών, ή τα μέτρα που προτείνονται γι' αυτούς. 

ζ) 'Ολα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως, παρέχονται στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των συγχωνευομένων 

εταιρειών. 

3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 

του άρθρου 7β, από καθεμία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες   

 «3α. Οι συγχωνευόμενες εταιρείες απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις 

δημοσιότητας που προβλέπει η παρ. 3 εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που 

αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική 

συνέλευση κάθε μίας από αυτές, η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης 

συγχώνευσης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, το 

σχέδιο διατηρείται δημοσιευμένο σε ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση γίνεται ύστερα από 

κοινή αίτηση των συγχωνευόμενων εταιριών, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε 

υπηρεσία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

297), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ. 1 περ. γ΄του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 

90), η οποία είναι αρμόδια για μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, και κατόπιν 

ελέγχου του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι 

εταιρείες δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση αυτή. 

3β. Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, μπορεί με απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας να καθορίζεται ορισμένο 

χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια του οποίου πρέπει το σχέδιο να διατηρείται 

δημοσιευμένο στο διαδικτυ-ακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. μετά τη γενική συνέλευση των 

συγχωνευόμενων εταιρειών. 
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3γ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας 

μπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προσωρινή διακοπή πρόσβασης 

στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τις 

προηγούμενες παραγράφους, εφόσον η διακοπή αυτή προκαλείται από τεχνικούς ή 

άλλους λόγους.»   

4. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μιας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες καταρτίζει 

επίσης λεπτομερή έκθεση, στην οποία επεξηγεί και δικαιολογεί από νομική και 

οικονομική άποψη, το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης και ειδικότερα, τη σχέση 

ανταλλαγής των μετοχών της ή των απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές 

που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία. Η έκθεση αυτή, που αναφέρει επίσης 

οποιεσδήποτε ειδικές δυσχέρειες που τυχόν εμφανίστηκαν ή θα εμφανιστούν κατά 

την εκτίμηση, καταχωρείται στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών και υποβάλλεται στη 

Γενική Συνέλευση" . 

«5. Το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε μίας από τις συγχωνευόμενες εταιρείες 

υποχρεούται να ενημερώνει τη γενική συνέλευση των μετόχων, η οποία αποφασίζει 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 72, καθώς και τα Διοικητικά Συμβούλια των 

άλλων συγχωνευόμενων εταιριών, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση να 

ενημερώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των εταιρειών τους σχετικά με κάθε 

σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που σημειώθηκε ανάμεσα 

στην ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και στην 

ημερομηνία διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων που καλούνται να αποφανθούν 

ως προς το σχέδιο αυτό.» 

«6. Δεν απαιτείται έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου κατά την παρ. 4 ούτε 

ενημέρωση των γενικών συνελεύσεων και των άλλων συγχωνευόμενων εταιρειών 

κατά την παρ. 5, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, 

έχουν συμφωνήσει. Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο 

βέβαιης χρονολογίας.»   

 "Άρθρο 70 : 

1. Μέσα σε δέκα ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας που 

προβλέπονται από την παρ. 3 του άρθρου 69, με επιμέλεια των Διοικητικών 

Συμβουλίων των συγχωνευόμενων εταιρειών, περίληψη του σχεδίου σύμβασης 

συγχώνευσης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα που πληροί τις 

προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 26. 

«Στην περίπτωση της παραγράφου 3α του άρθρου 69, αντί για περίληψη του 

σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης δημοσιεύεται στην εφημερίδα του προηγούμενου 
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εδαφίου ανακοίνωση, η οποία περιέχει μνεία ότι ολόκληρο το κείμενο του σχεδίου 

έχει δημοσιευθεί στον ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ., 

αναφορά του χρόνου δημοσίευσης καθώς και μνεία της ηλεκτρονικής διεύθυνσης 

του διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ. Η ανακοίνωση δημοσιεύεται μέσα σε δέκα 

(10) ημέρες από τη δημοσίευση του σχεδίου στον ειδικό υποκατάλογο του 

διαδικτυακού τόπου του Γ.Ε.ΜΗ.».   

 2. «Μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τις δημοσιεύσεις που προβλέπονται από την 

προηγούμενη παράγραφο, οι πιστωτές των συγχωνευόμενων εταιρειών, των 

οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από την υποβολή του σχεδίου σύμβασης 

συγχώνευσης στις διατυπώσεις δημοσιότητας των παρ. 3 και 3α του άρθρου 69, 

κατά περίπτωση, και δεν είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμες κατά το χρόνο της 

δημοσίευσης αυτής, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν την 

υποχρέωση να τους παράσχουν, επαρκείς εγγυήσεις αν η οικονομική κατάσταση 

των συγχωνευομένων εταιρειών καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή και 

εφόσον οι πιστωτές αυτοί δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.»   

 Οι εγγυήσεις που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της απορροφώσης εταιρείας 

μπορεί να είναι διαφορετικές από αυτές που θα χορηγηθούν στους πιστωτές της ή 

των απορροφούμενων εταιρειών. 

«Κάθε διαφορά που θα προκύψει από την εφαρμογή της προηγούμενης 

παραγράφου επιλύεται από το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας οποιασδήποτε 

από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει κατά τη 

διαδικασία των άρθρων 682 και επόμενα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ύστερα 

από αίτηση του ενδιαφερόμενου πιστωτή. Η αίτηση κατατίθεται μέσα σε 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών, η οποία αρχίζει από τις δημοσιεύσεις που 

προβλέπονται από την παρ. 1, κατά περίπτωση. Με την απόφασή του το δικαστήριο 

λαμβάνει τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα μέτρα για την εξασφάλιση 

της απαίτησης του αιτούντος ή τη ρύθμιση της κατάστασης που δημιουργείται από 

την παράλειψη της εταιρείας να λάβει επαρκή μέτρα προστασίας. Προϋπόθεση για 

τη λήψη μέτρων είναι ότι o αιτών πιστωτής αποδεικνύει κατά τρόπο αξιόπιστο ότι, 

εξαιτίας της συγχώνευσης, η ικανοποίηση των αξιώσεών του διατρέχει κίνδυνο και 

ότι κανένα επαρκές μέτρο προστασίας δεν έχει ληφθεί από την εταιρεία. 

Η παραπάνω απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου δεν υπόκειται σε τακτικά 

και έκτακτα ένδικα μέσα.».     

4. Αν υπάρχουν δανειστές με ομολογίες μετατρέψιμες σε μετοχές τουλάχιστον μιας 

από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, η απόφαση για συγχώνευση πρέπει να εγκριθεί 

και από τους δανειστές αυτούς.   
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Η έγκριση παρέχεται με απόφαση που λαμβάνεται σε συγκροτούμενη μόνο για την 

παροχή της έγκρισης αυτής συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών με ποσοστά 

απαρτίας και πλειοψηφίας που καθορίζονται από τα άρθρα 29 παρ. 1 και 2 και 31 

παρ. 1 τα οποία υπολογίζονται στο σύνολο των ομολογιακών δανείων κάθε 

εταιρείας. Για τη συγκληση αυτής της συνέλευσης, τη συμμετοχή σ' αυτή, την 

παροχή πληροφοριών, την αναβολή λήψης αποφάσεων, την ψηφοφορία, καθώς και 

την ακύρωση των αποφάσεών της εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων. 

Σε περίπτωση μη έγκρισης της απόφασης για συγχώνευση από την προηγούμενη 

ειδική συνέλευση των ομολογιούχων δανειστών, εφαρμόζονται αναλόγως οι 

διατάξεις της παρ. 3. 

5. Στους κομιστές άλλων, εκτός μετοχών, τίτλων, από τους οποίους απορρέουν 

ειδικά δικαιώματα, παρέχονται από την απορροφούσα εταιρεία δικαιώματα 

τουλάχιστον ισοδύναμα με εκείνα που είχαν στην απορροφούμενη εταιρεία εκτός 

εάν κάθε κομιστής ενέκρινε την τροποποίηση των δικαιωμάτων του"   

"Αρθρο 71 : 

 Εκτίμηση στοιχείων συγχωνευόμενων εταιρειών   

1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών 

συντάσσεται έκθεση προς τη γενική συνέλευση των μετόχων των εταιρειών αυτών, 

από επιτροπή εμπειρογνωμόνων ή την επιτροπή της παραγράφου 1 ή τα πρόσωπα 

της παραγράφου 4 του άρθρου 9. Τα πρόσωπα αυτά, που ορίζονται μετά από κοινή 

αίτηση ή συμφωνία των συγχωνευόμενων εταιρειών, εξετάζουν επίσης και τους 

όρους που περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης   

2.  Στην έκθεσή τους τα πρόσωπα της παραγράφου 1 υποχρεούνται να αναφέρουν 

αν, κατά τη γνώμη τους, η σχέση ανταλλαγής των μετοχών της ή των 

απορροφούμενων εταιρειών προς τις μετοχές που εκδίδει η απορροφούσα εταιρεία 

είναι δίκαιη και λογική.   

Στην ίδια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον οι εξής πληροφορίες: 

α) Η αξία της εισφερόμενης εταιρικής περιουσίας στο σύνολό της (ενεργητικό και 

παθητικό) για τη μεταβολή του κεφαλαίου της απορροφούσας εταιρείας την οποία 

συνεπάγεται η συγχώνευση, και τα στοιχεία που προβλέπονται στο άρθρο 9 παρ.2 

εδάφιο δεύτερο. 

β) Η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν για τον καθορισμό της προτεινόμενης 

σχέσης ανταλλαγής των μετοχών. 
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γ) Δήλωση για το αν η μέθοδος ή οι μέθοδοι που υιοθετήθηκαν είναι κατάλληλες 

για την ή τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις αξίες που προέκυψαν από την 

εφαρμογή κάθε μεθόδου και γνώμη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε 

ορισμένους μεθόδους για τον προσδιορισμό των αξιών αυτών, καθώς και 

περιγραφή των τυχόν δυσκολιών που προέκυψαν κατά την εκτίμηση. 

3. Κάθε πρόσωπο της παραγράφου 1 έχει το δικαίωμα να λαμβάνει από τις 

συγχωνευόμενες εταιρείες οποιαδήποτε πληροφορία ή έγγραφο χρήσιμο για τη 

διεκπεραίωση του έργου της εκτίμησης, καθώς και να διενεργεί όλες τις 

απαραίτητες έρευνες και να προβαίνει στους αναγκαίους ελέγχους.   

4. Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης ούτε έκθεση 

εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση 

έχουν συμφωνήσει. «Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο 

βέβαιης χρονολογίας.»   

"Αρθρο 72 : 

Απόφαση γενικής συνέλευσης  

1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε μιας από 

τις συγχωνευόμενες εταιρείες. 

Η απόφαση αυτή αφορά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης και, κατά 

περίπτωση, τις τροποποιήσεις του καταστατικού που απαιτούνται για την 

πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 

«Η γενική συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση αν δεν έχει τηρηθεί η 

προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 70.»  

2. Αν υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες μετοχών, η απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης για τη συγχώνευση τελεί υπό την έγκρισή της ή των κατ' ιδίαν 

κατηγοριών μετόχων τα δικαιώματα των οποίων θίγονται από τη συγχώνευση. 

Η έγκριση παρέχεται με απόφαση ιδιαίτερης συνέλευσης των μετόχων της 

κατηγορίας που θίγεται, η οποία λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις για απαρτία 

και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2. Για τη σύγκληση της 

συνέλευσης αυτής, τη συμμετοχή σ' αυτή, την παροχή πληροφοριών, την αναβολή 

λήψης απόφασης, την ψηφοφορία, καθώς και την ακύρωση των αποφάσεών της, 

εφαρμόζονται αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τη Γενική Συνέλευση των 

μετόχων". 
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"Άρθρο 73 : 

1. 'Ενα μήνα, τουλάχιστον, πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής 

Συνέλευσης που καλείται για να αποφασίσει για το σχέδιο σύμβασης της 

συγχώνευσης, κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα να λαμβάνει γνώση στην έδρα της 

εταιρείας, τουλάχιστον των ακόλουθων εγγράφων: 

α) Του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης 

β) Των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, καθώς και των εκθέσεων διαχείρισης 

του Διοικητικού Συμβουλίου των τριών τελευταίων χρήσεων των εταιρειών που 

συγχωνεύονται. 

«γ) κατά περίπτωση, εφόσον οι οικονομικές καταστάσεις της τελευταίας χρήσης 

φέρουν ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής που απέχει περισσότερο από έξι μήνες 

από την ημερομηνία του σχεδίου της σύμβασης συγχώνευσης, μιας λογιστικής 

κατάστασης (προσωρινού ισολογισμού) της εταιρείας που συντάσσεται σε 

ημερομηνία η οποία δεν μπορεί να προηγείται από την ημερομηνία του σχεδίου της 

σύμβασης συγχώνευσης περισσότερο από τρεις μήνες.». 

«δ) κατά περίπτωση, των εκθέσεων των Διοικητικών Συμβουλίων που προβλέπονται 

από την παρ. 4 του άρθρου 69.»  

ε) κατά περίπτωση, της έκθεσης της Επιτροπής που προβλέπεται από την 

παράγραφο 1 του άρθρου 71  

2. Η λογιστική κατάσταση που προψλέπεται από την προηγούμενη παράγραφο 

καταρτίζεται με τις ίδιες μεθόδους και την ίδια διάταξη και εμφάνιση όπως και ο 

τελευταίος ετήσιος ισολογισμός. Για τη κατάρτιση αυτής της λογιστικής κατάστασης 

ισχύουν και τα εξής : 

α) Δεν είναι υποχρεωτικό να προηγείται νέα φυσική (πραγματική) απογραφή. 

β) Οι αποτιμήσεις που απεικονίζονται στον τελευταίο ετήσιο ισολογισμό 

προσαρμόζονται κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται μόνο στις εγγραφές των 

λογιστικών βιβλίων. Ωστόσο, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι αποσβέσεις και οι 

προβλέψεις της ενδιάμεσης περιόδου από την ημερομηνία του ισολογισμού της 

τελευταίας χρήσης και τυχόν σημαντικές μεταβολές στην πραγματική αξία των 

περιουσιακών στοιχείων που δεν εμφανίζονται στα βιβλία. 

«2α. Η λογιστική κατάσταση της περιπτώσεως γ΄ της παραγράφου 1 δεν απαιτείται 

στις περιπτώσεις που: 
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α) η εταιρεία δημοσιεύει εξαμηνιαία οικονομική έκθεση σύμφωνα με τις διατάξεις 

που αφορούν τις υποχρεώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των 

εκδοτών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί για διαπραγμάτευση σε 

οργανωμένη αγορά, και καθιστά την έκθεση αυτή διαθέσιμη στους μετόχους 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 ή 

β) όλοι οι μέτοχοι και κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε 

κάθε μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη συγχώνευση, έχουν συμφωνήσει. 

Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.»  

3. Μετά από αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου μετόχου, από κάθε εταιρεία 

παραδίδονται ή στέλνονται, ανέξοδα, πλήρη αντίγραφα ή αποσπάσματα των 

εγγράφων που αναφέρονται στην παρ. 1" . 

«Εφόσον ένας μέτοχος έχει δώσει στην εταιρεία τη συγκατάθεσή του όσον αφορά 

στη χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διαβίβαση πληροφοριών, τα εν λόγω 

αντίγραφα ή αποσπάσματα μπορεί να παρασχεθούν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.»  

4. Κάθε συγχωνευόμενη εταιρεία απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει 

τα αναφερόμενα στην παρ. 1 έγγραφα διαθέσιμα στην έδρα της εφόσον, για συνεχή 

χρονική περίοδο που αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει 

ορισθεί για τη γενική συνέλευση η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης 

συγχώνευσης και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, τα 

καταστήσει διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό. Η παρ. 3 

δεν εφαρμόζεται εάν η ιστοσελίδα παρέχει στους μετόχους τη δυνατότητα, καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παρούσας 

παραγράφου, να μεταφορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται 

στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα 

έγγραφα στη διάθεση των μετόχων στην έδρα της.».  

«5. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η 

απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 μπορεί να 

εξαρτάται από όρους και περιορισμούς, που είναι απαραίτητοι για να προστατευθεί 

η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγγράφων, και μόνο στο βαθμό 

που οι όροι και περιορισμοί αυτοί τελούν σε σχέση αναλογίας με την επίτευξη των 

εν λόγω στόχων.»  

Άρθρο 74 : 

«1. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων για τη συγχώνευση, που λαμβάνονται 

σύμφωνα με το άρθρο 72, μαζί με τη σχετική σύμβαση, η οποία καταρτίζεται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο, υποβάλλονται, μετά από έγκριση του Υπουργού 
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Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, στις διατυπώσεις δημοσιότητας του 

άρθρου 7β για κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες.»  

2. Η έγκριση που προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1 παρέχεται μόνο αφού 

εξακριβωθεί η ύπαρξη και η νομιμότητα όλων των πράξεων και διατυπώσεων που 

επιβάλλει ο παρών νόμος στις συγχωνευόμενες εταιρείες για την πραγματοποίηση 

της συγχώνευσης". 

"Άρθρο 75 : 

Αποτελέσματα της συγχώνευσης  

1. Από την καταχώρηση, στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής 

απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το άρθρο 74, επέρχονται 

αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 

συγχωνευόμενες εταιρείες όσο και έναντι των τρίτων, τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

α) Η απορροφούσα εταιρεία υποκαθίσταται στο σύνολο των δικαιωμάτων και των 

υποχρεώσεών της ή των απορροφούμενων εταιρειών, περιλαμβανομένων των 

διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της ή των απορροφούμενων εταιρειών 

και η μεταβίβαση αυτή εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. 

β) Οι μέτοχοί της ή των απορροφούμενων εταιρειών γίνονται μέτοχοι της 

απορροφούσας εταιρείας. 

γ) Οι απορροφούμενοι ή οι απορροφούμενες εταιρείες παύουν να υπάρχουν. 

2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από την απορροφούσα εταιρεία ή 

κατ' αυτής χωρίς καμιά ειδικότερη διατύπωση από μέρους της για τη συνέχιση και 

χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, βιαία διακοπή της δίκης,και χωρίς να 

απαιτείται δήλωση για την επανάληψή τους. 

3. Οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη 

μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων ισχύουν και στην περίπτωση 

συγχώνευσης. 

4. Οι μετοχές της απορροφούσας εταιρείας δεν απαλλάσσονται με μετοχές της 

απορροφούμενης εταιρείας που κατέχονται: 

α) είτε από την ίδια απορροφούσα εταιρεία είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του αλλά για λογαριασμό της εταιρείας αυτής, 
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β) είτε από την ίδια απορροφούμενη εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του, αλλά για λογαριασμό της εταιρείας αυτής" . 

"Άρθρο 76 : 

1. Κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ή των απορροφούμενων εταιρειών 

ευθύνεται έναντι των μετόχων των εταιρειών αυτών και των τρίτων για κάθε 

πταίσμα του κατά την προετοιμασία και πραγματοποίηση της συγχώνευσης. 

2. Κάθε μέλος της επιτροπής που προβλέπει το άρθρο 71 ευθύνεται έναντι των 

μετόχων της ή των απορροφούμενων εταιρειών και των τρίτων για κάθε πταίσμα 

του κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του" . 

"Αρθρο 77 : 

Ακυρότητα της συγχώνευσης  

1. Η συγχώνευση κηρύσσεται άκυρη με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου, 

το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, μόνο αν: 

α) δεν τηρήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 74 ή 

β. αποδειχθεί ότι η απόφαση της γενικής συνέλευσης μιας από τις εταιρείες που 

συγχωνεύθηκαν και που ενέκρινε τη συγχώνευση είναι άκυρη ή ακυρώσιμη κατά τις 

διατάξεις των άρθρων 35α και 35β. 

2. Η αγωγή για την ακύρωση της συγχώνευσης είναι απαράδεκτη, αν: 

α) παρήλθαν έξι μήνες από την ημερομηνία καταχώρησης, στο Μητρώο Ανωνύμων 

Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, που προβλέπεται από το 

άρθρο 74 ή 

β) έπαψαν να υπάρχουν οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να γίνει η 

ακύρωση. 

3. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες προθεσμία για 

την άρση των λόγων ακυρότητος της συγχώνευσης, όταν η άρση αυτή είναι εφικτή. 

4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης 

υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας του άρθρου 7β. 
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5. Η τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα της 

συγχώνευσης μπορεί να ασκηθεί μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από την υποβολή 

της δικαστικής απόφασης στις διατυπώσεις δραστηριότητας του άρθρου 7β. 

6. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγχώνευσης δεν θίγει το 

κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος της 

απορροφούμενης εταιρείας στην περίοδο μετά την ημερομηνία, καταχώρησης, στο 

Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών, της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης που 

προβλέπεται από το άρθρο 754, και πριν από την υποβολή της απόφασης αυτής στη 

δημοσιότητα που προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου αυτού. 

7. Οι εταιρείες που έλαβαν μέρος στη συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις 

υποχρεώσεις της προηγούμενης παραγράφου" . 

Άρθρο 77α 

Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής 

1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των 

μετοχών των μετόχων της απορροφούμενης εταιρείας με μετοχές της απορροφού-

σας έχει ορισθεί αδικαιολόγητα χαμηλή. 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της απορροφούμενης εταιρείας 

μπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την απορροφούσα εταιρεία 

αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο 

της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) 

μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της συγχώνευσης, 

που προβλέπεται από το άρθρο 74. 

3. Η απορροφούσα εταιρεία μπορεί με δήλωσή της να εξαγοράσει τις μετοχές των 

μετόχων που ασκούν την αξίωση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζεται, αναλόγως, το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 

του άρθρου 84. 

"Άρθρο 78 : Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 100% των μετοχών της 

«1. H πράξη με την οποία μία ή περισσότερες εταιρείες μεταβιβάζουν, μετά από 

λύση τους χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο της περιουσίας τους 

(ενεργητικό και παθητικό) σε άλλη εταιρεία που κατέχει το σύνολο των μετοχών 

τους ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση, είτε η 

ίδια είτε δια μέσου προσώπων που κατέχουν τις μετοχές στο όνομά τους αλλά για 

λογαριασμό της, υπόκειται στις διατάξεις των άρθρων 69 έως και 77, με εξαίρεση 
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τις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄, 69 παρ. 4-6, 71, 73 παρ. 1 περ. 

δ΄ και ε΄, 75 παρ. 1 περ. β΄ και 76.».  

2. Για την πράξη που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο (απορρόφηση) 

δεν απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των συγχωνευομένων εταιρειών, 

κατά παρέκκλιση από το άρθρο 72, αν: 

α) η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 69 

πραγματοποιείται, από κάθε μία από τις συγχωνευόμενες εταιρείες, ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης απορρόφησης και 

β) όλοι οι μέτοχοι της απορροφούσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν από την έναρξη των αποτελεσμάτων της πράξης απορρόφησης να 

λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφούμενης εταιρείας των εγγράφων που 

προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περιπτ. α', β' και γ'. 

«Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μπορούν να ζητήσουν 

τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας 

διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. Ως προς τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του δικαιώματος 

αυτού εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 1, με την επιφύλαξη 

των ακόλουθων ρυθμίσεων. Η ημέρα συνεδρίασης που θα ορισθεί από το 

διοικητικό συμβούλιο δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από είκοσι (20) ημέρες 

από την ημερομηνία επίδοσης της σχετικής αίτησης στον πρόεδρο του διοικητικού 

συμβουλίου. Η σύγκληση γενικής συνέλευσης από το διοικητικό συμβούλιο πρέπει 

να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την επίδοση της σχετικής αίτησης. Στην 

απόφαση του μονομελούς πρωτοδικείου που εκδίδεται έπειτα από αίτηση των 

ενδιαφερόμενων μετόχων, ορίζεται χρόνος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης, ο 

οποίος δεν απέχει περισσότερο από τριάντα (30) ημέρες από τη δημοσίευση της 

απόφασης. Για την προθεσμία σύγκλησης της έκτακτης γενικής συνέλευσης 

εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 39.».  

 «3. Για τους σκοπούς της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 73.»   

«Άρθρο 78Α 

Απορρόφηση εταιρείας από άλλη που κατέχει το 90% ή περισσότερο των μετοχών 

της 

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης μίας ή περισσότερων εταιρειών με απορρόφησή τους 

από άλλη εταιρεία, στην οποία ανήκει το 90% ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο, 
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των μετοχών ή άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου στη γενική συνέλευση 

των πρώτων, είτε αυτοτελώς είτε δια μέσου προσώπων που ενεργούν στο δικό τους 

όνομα αλλά για λογαριασμό της απορροφώσας εταιρείας, δεν απαιτείται απόφαση 

της γενικής συνέλευσης της τελευταίας κατά το άρθρο 72, εάν: 

α) η δημοσιότητα του σχεδίου σύμβασης που προβλέπει το άρθρο 69 

πραγματοποιείται, για την απορ-ροφώσα εταιρεία, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από 

την ημέρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης της ή των απορροφωμένων 

εταιρειών, που καλούνται να αποφανθούν επί του σχεδίου σύμβασης 

συγχώνευσης, και 

β) όλοι οι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δικαίωμα, ένα μήνα 

τουλάχιστον πριν από την ημέρα συγκλήσεως της γενικής συνέλευσης της ή των 

απορροφωμένων εταιρειών, να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της απορροφώσας 

εταιρείας, των εγγράφων που προβλέπονται στο άρθρο 73 παρ. 1 περ. α’ και β΄ και, 

κατά περίπτωση, γ΄, δ΄ και ε΄. 

Ένας ή περισσότεροι μέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας μπορούν να ζητήσουν τη 

σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείμενο ημερήσιας 

διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τη γενική συνέλευση των 

μετόχων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του 

τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 78. 

2. Για τους σκοπούς της περ. β΄ της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται οι 

παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 73.».   

"Αρθρο 79 : Πράξεις που εξομοιώνονται με τη συγχώνευση με απορρόφηση 

1. Για την πράξη με την οποία μία ή περισσότερες ανώνυμες εταιρείες 

(εξαγοραζόμενες) μεταβιβάζουν, μετά από λύσης τους χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, σε άλλη (εξαγοράζουσα) στο σύνολο της περιουσίας τους (ενερητικό 

και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους των εξαγοραζόμενων εταιρειών του 

αντιτίμου των δικαιωμάτων τους (εξαγορά), εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

των άρθρων 69 έως και 77. 

2. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως απορροφούμενες 

εταιρείες εννοούνται οι εταιρείες που εξαφανίζονται (εξαγοραζόμενες) και ως 

απορροφούσα εταιρεία εννοείται η εξαγοράζουσα". 

Άρθρο 79α 

Μη δίκαιο αντάλλαγμα 
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1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου δεν 

κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτιμο των δικαιωμάτων των μετόχων των 

εξαγοραζόμενων εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χαμηλό ποσό. 

2. Στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 κάθε μέτοχος της εξαγοραζόμενης εταιρείας 

μπορεί να αξιώσει την καταβολή σε αυτόν από την εξαγοράζουσα εταιρεία 

αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση ορίζεται από το μονομελές πρωτοδικείο 

της έδρας της εταιρείας. Η σχετική αξίωση παραγράφεται αν παρέλθουν έξι (6) 

μήνες από την καταχώριση στο μητρώο της εγκριτικής απόφασης της εξαγοράς, που 

προβλέπεται από το άρθρο 74. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 11β : ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  

"Αρθρο 80 : 

Εφαρμογή διατάξεων  

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 69 έως και 77α 

εφαρμόζονται και στη συγχώνευση με σύσταση νέας εταιρείας. Για την εφαρμογή 

αυτής της διάταξης ως απορροφούμενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που 

εξαφανίζονται και ως απορροφούσα εταιρεία η νέα εταιρεία.  

2. Το άρθρο 69 παρ. 2 περιπτ. α' εφαρμόζεται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία. 

3. Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης, μαζί με το καταστατικό της νέας εταιρείας, 

εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε μιας από τις εταιρείες που 

εξαφανίζονται".  

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12ο : ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"  

"'Άρθρο 81 : 

1. Η διάσπαση ανώνυμων εταιρειών πραγματοποιείται, είτε με απορρόφηση, είτε 

με σύσταση νέων εταιρειών, είτε με απορρόφηση και σύσταση νέων εταιρειών. 

2. Διάσπαση με απορρόφηση είναι η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία 

(διασπώμενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, μεταβιβάζει σε 

άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες (επωφελούμενες) το σύνολο της περιουσίας 

της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους της μετοχών 

εκδιδομένων από τις επωφελούμενες εταιρείες και, ενδεχομένως, καταβολής ενός 

χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μεοχών τις οποίες δικαιούνται. 
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Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας, και 

αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 

εισφερόμενης περιουσίας αυτής της εταιρείας. 

3. Διάσπαση με σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη με την οποία μία ανώνυμη 

εταιρεία (διασπώμενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, 

μεταβιβάζει σε άλλες ανώνυμες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα 

(επωφελούμενες) το σύνολο της περιουσίας της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι 

απόδοσης στους μετόχους της μετοχών εκδιδομένων από τις επωφελούμενες 

εταιρείες και ενδεχομένως, καταβολής ενός χρηματικού ποσού σε μετρητά προς 

συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. 

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας, και 

αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 

εισφερόμενης περιουσίας αυτής της εταιρείας. 

4. Διάσπαση με απορρόφηση και με σύσταση νέων εταιρειών είναι η πράξη με την 

οποία μία ανώνυμη εταιρεία (διασπώμενη), η οποία λύεται χωρίς να ακολουθήσει 

εκκαθάριση, μεταβιβάζει μερικώς σε άλλες υφιστάμενες ανώνυμες εταιρείες 

(επωφελούμενες με απορρόφηση) και μερικώς σε άλλες ανώνυμες εταιρείες που 

συνιστώνται ταυτόχρονα (επωφελούμενες με σύσταση) το σύνολο της περιουσίας 

της (ενεργητικό και παθητικό) έναντι απόδοσης στους μετόχους της μετοχών 

εκδιδομένων από τις επωφελούμενες εταιρείες και, ενδεχομένως, καταβολής ενός 

χρηματικού ποσού σε μετρητά προς συμψηφισμό μετοχών τις οποίες δικαιούνται. 

Το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της ονομαστικής αξίας των 

μετοχών, που αποδίδονται στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας, και 

αθροιστικά με την αξία των μετοχών αυτών την αξία της καθαρής θέσης της 

εισφερόμενης περιουσίας αυτής της εταιρείας. 

5. Στα σημεία που οι διατάξεις των άρθρων 81 έως και 87 παραπέμπουν στις 

διατάξεις των άρθρων 69 έως και 80, ως "εταιρείες που συγχωνεύονται" ή 

"συγχωνευόμενες εταιρείες", νοούνται οι εταιρείες που συμμετέχουν στη 

διάσπαση, ως "απορροφούσα εταιρεία" νοείται κάθε μια από τις επωφελούμενες 

εταιρείες, ως "απορροφούμενη ή απορροφούμενες εταιρείες" η διασπώμενη 

εταιρεία, ως "συγχώνευση" ή διάσπαση και ως "σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης" το 

σχέδιο σύμβασης διάσπασης". 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12α : ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ" "Αρθρο 82 : 
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Σχέδιο σύμβασης διάσπασης  

1. Τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση 

καταρτίζουν εγγράφως σχέδιο σύμβασης διάσπασης. 

2. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης περιέχει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) Την ειδικότερη μορφή, την επωνυμία και την έδρα των εταιρειών που 

συμμετέχουν στη διάσπαση, καθώς και τον αριθμό μητρώου τους. 

β) Τη σχέση ανταλλαγής των μετοχών και, ενδεχομένως, το ύψος του χρηματικού 

ποσού μετρητών που προβλέπει το άρθρο 81. 

γ) Τις διατυπώσεις παράδοσης των νέων μετοχών που εκδίδουν οι επωφελούμενες 

εταιρείες. 

δ) Την ημερομηνία από την οποία οι μετοχές που παραδίδονται στους μετόχους της 

διασπώμενης εταιρείας, παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής στα κέρδη καθεμιάς από 

τις επωφελούμενες εταιρείες, καθώς και κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα 

αυτό. 

ε) Την ημερομηνία από την οποία οι πράξεις της διασπώμενης εταιρείας 

θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι γίνονται για λογαριασμό καθεμιάς από τις 

απωφελούμενες εταιρείες, και την τύχη των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

διασπώμενης εταιρείας, που θα προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την 

ημερομηνία ολοκλήρωσης της διάσπασης ως προς κάθε μία από τις επωφελούμενες 

εταιρείες, όπως προβλέπεται στα άρθρα 84 παρ. 4 και 85. 

ς) Τα δικαιώματα που εξασφαλίζουν οι επωφελούμενες εταιρείες στους μετόχους 

που έχουν ειδικά δικαιώματα στη διασπώμενη εταιρεία, καθώς και στους κατόχους 

άλλων τίτλων πλην μετοχών, ή τα μέτρα που προτείνονται γι' αυτούς. 

ζ) 'Ολα τα ιδιαίτερα πλεονεκτήματα που, ενδεχομένως, παρέχονται στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου και στους τακτικούς ελεγκτές των εταιρειών που 

συμμετέχουν στη διάσπαση. 

η) Την ακριβή καταγραφή και περιγραφή των στοιχείων του ενεργητικού και 

παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, που πρέπει να μεταβιβασθούν σε κάθε μία 

από τις επωφελούμενες εταιρείες. 

θ) Την κατανομή στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας των μετοχών που 

εκδίδονται από τις επωφελούμενες εταιρείες, καθώς και το κριτήριο στο οποίο 

βασίζεται η κατανομή αυτή. 
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3α. Αν για στοιχεία του ενεργητικού της διασπώμενης εταιρείας, με βάση το σχέδιο 

σύμβασης διάσπασης, δεν προβλέπεται η μεταβίβασή τους στις επωφελούμενες 

εταιρείες και εφόσον η ερμηνεία του σχεδίου αυτού δεν παρέχει τη δυνατότητα να 

καθοριστεί ο τρόπος κατανομής τους, τα στοιχεία αυτά ή η αντίστοιχη αξία τους 

κατανέμονται μεταξύ όλων των επωφελούμενων εταιρειών ανάλογα με την καθαρή 

θέση της εισφερόμενης περιουσίας σε κάθε μία από αυτές, σύμφωνα με το σχέδιο 

σύμβασης διάσπασης. 

β. Αν για στοιχεία του παθητικού της διασπώμενης εταιρείας, με βάση το σχέδιο 

σύμβασης διάσπασης, δεν προβλέπεται η μεταβίβασή τους στις επωφελούμενες 

εταιρείες και εφόσον η ερμηνεία του σχεδίου αυτού δεν παρέχει τη δυνατότητα να 

καθοριστεί ο τρόπος κατανομής τους, κάθε μία από τις επωφελούμενες εταιρείες 

ευθύνεται εις ολόκληρον μέχρι του ύψους της εισφερόμενης περιουσίας σ' αυτή 

την επωφελούμενη εταιρεία. 

4. Το σχέδιο σύμβασης διάσπασης υποβάλλεται στις διατυπώσεις δημοσιότητας 

του άρθρου 7β, από κάθε εταιρεία που συμμετέχει στη διάσπαση  

«4α. Οι εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση απαλλάσσονται από τις διατυπώσεις 

δημοσιότητας που προβλέπει η παρ. 4 εφόσον, για συνεχή χρονική περίοδο που 

αρχίζει τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα που έχει ορισθεί για τη γενική 

συνέλευση κάθε μίας από αυτές, η οποία θα αποφανθεί για το σχέδιο σύμβασης 

διάσπασης, και λήγει το νωρίτερο κατά την περάτωση της συνέλευσης αυτής, το 

σχέδιο διατηρείται δημοσιευμένο σε ειδικό υποκατάλογο του διαδικτυακού τόπου 

του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.). Η δημοσίευση γίνεται ύστερα από 

κοινή αίτηση των εταιρειών, που υποβάλλεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία 

καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297), όπως 

αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 παρ.1 περ. γ΄ του ν. 3853/2010 (ΦΕΚ Α΄ 90), η 

οποία είναι αρμόδια για μία από τις εταιρείες που μετέχουν στη διάσπαση, και 

κατόπιν ελέγχου του σχεδίου σύμβασης διάσπασης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι 

εταιρείες δεν επιβαρύνονται με ειδικό τέλος για τη δημοσίευση αυτή. Οι 

παράγραφοι 3β και 3γ του άρθρου 69 εφαρμόζονται ανάλογα και στην απαλλαγή 

της παρούσας παραγράφου.»  

5. Οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 69 εφαρμόζονται και στην περίπτωση 

διάσπασης εταιρειών. Στην προβλεπόμενη έκθεση των Διοικητικών Συμβουλίων των 

εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση επεξηγείται και αιτιολογείται και το 

κριτήριο κατανομής στους μετόχους της διασπώμενης εταιρείας των εκδιδομένων 

μετοχών των επωφελούμενων εταιρειών. 

«Δεν απαιτείται έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι 

άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα ψήφου σε κάθε μία από τις εταιρείες που 
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συμμετέχουν στη διάσπαση, έχουν συμφωνήσει. Για τις σχετικές δηλώσεις 

βουλήσεως απαιτείται έγγραφο βέβαιης χρονολογίας.»  

6. Το Διοικητικό Συμβούλιο της διασπώμενης εταιρείας υποχρεούται να ενημερώνει 

τη Γενική Συνέλευση των μετόχων, της παρ. 2 του άρθρου 84, καθώς και τα 

Διοικητικά Συμβούλια των επωφελούμενων εταιρειών, προκειμένου με τη σειρά 

τους να ενωμερώσουν τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων τους, για κάθε 

σημαντική μεταβολή του ενεργητικού και του παθητικού που έγινε από την 

ημερομηνία κατάρτισης του σχεδίου σύμβασης διάσπασης μέχρι την ημερομηνία 

συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας που καλείται να αποφανθεί ως 

προς το σχέδιο"  

"Άρθρο 83 : 

«1. Οι διατάξεις του άρθρου 70 εφαρμόζονται και στην περίπτωση διάσπασης 

εταιρειών. Οι προβλεπόμενες από την παρ. 1 του άρθρου 70 δημοσιεύσεις γίνονται 

μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων που 

προβλέπονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 82 ή τη δημοσίευση που 

προβλέπεται στην παράγραφο 4α του ίδιου άρθρου, κατά περίπτωση.».  

2. Σε περίπτωση που πιστωτής ή ομολογιούχος δανειστής επωφελούμενης 

εταιρείας, στην οποία η σχετική υποχρέωση μεταβιβάστηκε σύμφωνα με το σχέδιο 

σύμβασης διάσπασης, δεν ικανοποιήθηκε από την εταρεία αυτή, για την 

ικανοποίησή του ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επωφελούμενες εταιρείες 

μέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της περιουσίας που εισφέρθηκε από τη 

διασπώμενη εταιρεία σε κάθε μία από τις εταιρείες αυτές".  

"Άρθρο 84 : 

1. Για την επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που εξετάζει τους όρους που 

περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης της διάσπασης και συντάσσει έγγραφη 

έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση των μετόχων των εταιρειών που συμμετέχουν στη 

διάσπαση, καθώς και το περιεχόμενο της έκθεσης, την κοινοποίησή της και τα 

δικαιώματα των εμπειρογνωμόνων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 

έως 3 του άρθρου 71, όπως ισχύει. 

2. Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης κάθε μιας από τις 

Εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση. 'Οσον αφορά την πλειψηφία που 

απαιτείται για τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων, τη σύγκλησή τους, το 

περιεχόμενο των αποφάσεων αυτών και την ανάγκη για χωριστές ψηφοφορίες 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 72. 'Οταν οι μετοχές που εκδίδονται από τις 

επωφελούμενες εταιρείες δεν κατανέμονται στους μετόχους της διασπώμενης 
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Εταιρείας κατ' αναλογία των δικαιωμάτων τους στο κεφάλαιό της, οι μειψηφούντες 

μέτοχοι της διασπώμενης Εταιρείας μπορούν να απαιτήσουν από την Εταιρεία αυτή 

να εξαγοράσει τις μετοχές τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν αξίωση για ποσό 

ανάλογο με την αξία των μετοχών τους και αν υπάρξει διαφωνία για το ποσό αυτό 

αποφαίνεται το Μονομελές Πρωτοδικείο, το οποίο δικάζει κατά τη διαδικασία της 

εκουσίας δικαιοδοσίας. 

3. Για τα δικαιώματα των μετόχων των εταιρειών, που συμετέχουν στη διάσπαση, 

να λαμβάνουν γνώση των κρίσιμων εγγράφων που αφορούν τη διάσπαση, 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 73. 

4. Για τη σύμβαση διάσπασης, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων που 

εγκρίνουν τη διάσπαση και τη διοικητική έγκρισή τους, καθώς και τη δημοσιότητά 

τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 74. 

Η σύμβαση διάσπασης μεταξύ της διασπώμενης Εταιρείας και των επωφελούμενων 

εταιρειών, που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από 

τους νομίμους εκπροσώπους των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση, 

έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των 

εταιρειών που εγκρίνουν το σχέδιο σύμβασης διάσπασης περιλαμβάνει όλα τα 

στοιχεία που προβλέπονται από την παρ. 2 του άρθρου 82. 

5. Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύμβασης διάσπασης ούτε έκθεση 

εμπειρογνώμονα, εάν όλοι οι μέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν 

δικαίωμα ψήφου σε καθεμία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση 

έχουν συμφωνήσει. «Για τις σχετικές δηλώσεις βουλήσεως απαιτείται έγγραφο 

βέβαιης χρονολογίας.». 

6(5). Για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της διασπώμενης 

Εταιρείας και των εμπειρογνωμόνων της παρ. 1, εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 76". 

"Άρθρο 85 : 

Αποτελέσματα της διάσπασης  

1. Από την καταχώρηση στο Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της εγκριτικής 

απόφασης της διάσπασης, που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 84, 

επέρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα χωρίς καμία άλλη διατύπωση, τόσο για τις 

εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, όσο και έναντι τρίτων, τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 
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α)  Η μεταβίβαση του συνόλου της περιουσίας (ενεργητικού και παθητικού) της 

διασπώμενης εταιρείας στις επωφελούμενες εταιρείες, περιλαμβανομένων των 

διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της διασπώμενης εταιρείας και 

αφορούν τη μεταβιβαζόμενη περιουσία. 

Η μεταβίβαση αυτή γίνεται υπό μορφή μεριδίων και σύμφωνα με την κατανομή που 

προβλέπεται στο σχέδιο σύμβασης διάσπασης της παρ. 2 του άρθρου 82 ή από τις 

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82. 

β) Οι μέτοχοι της διασπώμενης εταιρείας γίνονται μέτοχοι μιας ή περισσοτέρων 

επωφελούμενων εταιρειών, σύμφωνα με την κατανομή που προβλέπεται από το 

σχέδιο σύμβασης διάσπασης της παρ. 2 του άρθρου 82. 

γ) Η διασπώμενη εταιρεία παύει να υπάρχει. 

2. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις επωφελούμενες εταιρείες ή 

κατ' αυτών, κατά την προβλεπόμενη κατανομή από το σχέδιο σύμβασης διάσπασης 

της παρ. 2 του άρθρου 82 ή από τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 82, χωρίς 

καμία ειδικότερη διατύπωση από μέρους των εταιρειών αυτών για τη συνέχιση, 

χωρίς να επέρχεται βιαία διακοπή της δίκης και χωρίς να απαιτείται δήλωση για την 

επανάληψή τους. 

3. Οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ιδιαίτερες διατυπώσεις για τη 

μεταβίβαση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων, ισχύουν και στην περίπτωση 

διάσπασης. 

4. Οι μετοχές επωφελούμενης Εταιρείας δεν ανταλλάσσονται με μετοχές της 

διασπώμενης Εταιρείας που κατέχονται: 

α) Είτε από την ίδια την επωφελούμενη Εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί 

στο όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας αυτής. 

β) Είτε από την ίδια τη διασπώμενη Εταιρεία, είτε από πρόσωπο που ενεργεί στο 

όνομά του αλλά για λογαριασμό της Εταιρείας αυτής. 

"Άρθρο 86 : 

Ακυρότητα της διάσπασης   

1. Για την ακυρότητα της διάσπασης, την άρση των λόγων ακυρότητας, τις 

διατυπώσεις δημοσιότητας της δικαστικής απόφασης που κηρύσσει την ακυρότητα 

και την άσκηση τριτανακοπής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 έως και 5 του 

άρθρου 77. 
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2. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της διάσπασης δεν θίγει το 

κύρος των υποχρεώσεων που γεννήθηκαν σε όφελος ή σε βάρος κάθε μιας από τις 

επωφελούμενες εταιρείες στην περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρησης στο 

Μητρώο Ανώνυμων Εταιρειών της εγκριτικής απόφασης της διάσπασης, που 

προβλέπεται από την παρ. 4 του άρθρου 84, και πριν από την υποβολή της 

απόφασης αυτής σε δημοσιότητα που προβλέπεται από την προηγούμενη παρ. 1. 

3. Κάθε μία από τις επωφελούμενες εταιρείες ευθύνεται για τις υποχρεώσεις της 

προηγούμενης παρ. 2. Για τις υποχρεώσεις αυτές ευθύνεται επίσης και η 

διασπώμενη Εταιρεία εις ολόκληρον μέχρι του ύψους της καθαρής θέσης της 

περιουσίας που μεταβιβάστηκε σε κάθε επωφελούμενη Εταιρεία. 

Διάσπαση Εταιρείας οι μετοχές της οποίας κατέχονται 100% από τις 

επωφελούμενες"   

4. Για τη σχέση ανταλλαγής εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 77α   

"Άρθρο 87 : 

1. Σε περίπτωση κατά την οποία όλες οι μετοχές της διασπώμενης Εταιρείας, που 

περέχουν δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, ανήκουν στις 

επωφελούμενες εταιρείες, δεν είναι απαραίτητη η έγκριση της διάσπασης από τη 

Γενική Συνέλευση της διασπώμενης Εταιρείας, κατά παρέκκλιση από την παρ. 2 του 

άρθρου 84, αν : 

α) Η προβλεπόμενη από την παρ. 4 του άρθρου 82 δημοσιότητα έχει γίνει, για κάθε 

μία από τις εταιρείες που συμμετέχουν στη διάσπαση, τουλάχιστον ένα μήνα πριν η 

διάσπαση παράγει αποτελέσματα σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85. 

β) 'Ολοι οι μέτοχοι των εταιρειών που συμμετέχουν στη διάσπαση έχουν το 

δικαίωμα, τουλάχιστον ένα μήνα πριν η διάσπαση παράγει αποτελέσματα, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 85 να λαμβάνουν γνώση στην έδρα της 

Εταιρείας τους, των εγγράφων που προβλέπεται από τη διάταξη της παρ. 1 του 

άρθρου 73, η οποία εφαρμόζεται και στις διασπάσεις κατά τα προβλεπόμενα από 

την παρ. 3 του άρθρου 84. «Για τους σκοπούς του παρόντος εδαφίου εφαρμόζονται 

οι διατάξεις των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 73.». 

γ) Μέτοχος ή μέτοχοι της διασπώμενης Εταιρείας, οι οποίοι διαθέτουν μετοχές με 

δικαίωμα ψήφου που αντιπροσωπεύουν το 5% τουλάχιστον του καλυφθέντος 

κεφαλαίου, δεν έχουν ζητήσει τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας 

αυτής για να αποφανθεί σχετικά με το σχέδιο σύμβασης διάσπασης, και 
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δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο της διασπώμενης Εταιρείας ενημέρωσε τα Διοικητικά 

Συμβούλια των επωφελούμενων Εταιρειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 82" 

. 

«Αν ζητηθεί η σύγκληση γενικής συνέλευσης της διασπώμενης εταιρείας, σύμφωνα 

με την περ. γ΄, εφαρμόζονται ανάλογα οι ρυθμίσεις του τελευταίου εδαφίου της 

παραγράφου 2 του άρθρου 78.». 

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12Β :ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"  

"Άρθρο 88 : 

1. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 4α, τα άρθρα 82 έως και 86 

εφαρμόζονται αναλόγως και στη διάσπαση με σύσταση νέων εταιρειών. Για την 

εφαρμογή αυτής της διάταξης ως "Εταιρεία που συμμετέχει στη διάσπαση" νοείται 

η διασπώμενη Εταιρεία και ως "επωφελούμενη Εταιρεία" καθεμία από τις νέες 

εταιρείες που συνιστώνται. 

2. Στο σχέδιο διάσπασης αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 82 παρ. 2, 

η ειδικότερη μορφή, η επωνυμία και η έδρα κάθε νέας Εταιρείας. 

3. Το σχέδιο διάσπασης, μαζί με το καταστατικό κάθε νέας Εταιρείας, εγκρίνονται 

από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της διασπώμενης Εταιρείας. 

«3α. Όταν οι μετοχές κάθε μίας από τις νέες εταιρείες διανέμονται στους μετόχους 

της διασπώμενης εταιρείας σε αναλογία με τα δικαιώματά τους στο κεφάλαιο της 

εταιρείας αυτής, δεν απαιτείται η τήρηση των διατάξεων των άρθρων 82 παρ. 5 και 

6, 84 παρ. 1 και 73 παρ. 1 περιπτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄.» . 

4. Η διάσπαση της υφιστάμενης Εταιρείας (διασπώμενης) και η σύσταση των νέων 

εταιρειών (επωφελούμενων) γίνεται με πράξη που καταρτίζεται με 

συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τους νόμιμους εκπροσώπους της 

διασπώμενης Εταιρείας, έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης 

των μετόχων της προηγούμενης παρ. 3. 

Η πράξη αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της πιο πάνω παρ. 2, καθώς επίσης και 

τα καταστατικά των συνιστώμενων εταιρειών"  

"ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12γ :ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΙΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΩΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ"  

"Άρθρο 89 : 
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"1. Σε περίπτωση διάσπασης Ανώνυμης Εταιρείας με απορρόφηση και με σύσταση 

νέων εταιρειών, κατά τα προβλεπόμενα από την παρ. 4 του άρθρου 81, 

εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 82 έως και 87 και του άρθρου 88, 

κατά περίπτωση" . 

2. Η διάσπαση της υφυστάμενης Εταιρείας και η απορρόφησή της από άλλες επίσης 

υφιστάμενες εταιρείες, καθώς επίσης και η σύσταση νέων εταιρειών, γίνεται με 

πράξη που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο και υπογράφεται από τους 

νομίμους εκπροσώπους της διασπώμενης Εταιρείας και των επωφελούμενων με 

απορρόφηση εταιρειών, έπειτα από ειδική εξουσιοδότηση των Γενικών 

Συνελεύσεων των μετόχων που εγκρίνουν το σχέδιο διάσπασης κατά τα 

προβλεπόμενα από τα άρθρα 84 παρ. 2 και 88 παρ. 3. 

Η πράξη αυτή περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που προβλέπονται από τα άρθρα 82 

παρ. 2 και 88 παρ. 2, καθώς επίσης και τα καταστατικά των συνιστώμενων 

εταιρειών». 

 

2. Το άρθρο 51 του ν. 3190/1955 είχε ως εξής: 

«  ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ`. 

  Άρθρ. 51. 

 Μετατροπή εταιρειών εις εταιρείας περιωρισμένης ευθύνης 

 Μετατροπή της ανωνύμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης ευθύνης 

"1.Η μετατροπή ανώνυμης εταιρίας σε εταιρία περιορισμένης ευθύνης γίνεται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των 

άρθρων 29 παρ. 3 και 4 και 31 παρ. 2 μετά από προηγούμενη εκτίμηση του 

ενεργητικού και παθητικού της σύμφωνα με το άρθρο 9 του παρόντος.  Στην 

περίπτωση αυτή το εταιρικό κεφάλαιο δεν μπορεί να υπολείπεται από το ελάχιστο 

όριο που προβλέπεται από το άρθρο 4 του ν. 3190/1955 όπως ισχύει εκτός αν η 

διαφορά αυτή να καλυφθεί με νέα εισφορά των εταίρων. Η απόφαση της γενικής 

συνέλευσης πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συμβολαιογραφικού εγγράφου και 

να περιλαμβάνονται σε αυτήν οι όροι του καταστατικού της εταιρίας περιορισμένης 

ευθύνης. 

2.Από τη συντελεστή των κατά το άρθρο 8 του ν.3190/1955 δημοσιεύσεων και 

παράλληλα των διατυπώσεων δημοσιότητας του άρθρου 7β` για τη γενομένη 

μετατροπή, η μετατρεπόμενη ανώνυμη εταιρία συνεχίζεται ο υπό τον τύπο εταιρίας 

περιορισμένης ευθύνης. Πριν από την ολοκλήρωση των πιο πάνω διατυπώσεων 
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δημοσιότητας, η μετατροπή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Μετά την επέλευση 

της μετατροπής οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται χωρίς να επέρχεται διακοπή τους.». 

3. Τα άρθρο 53-55 του ν. 3190/1955 είχαν ως εξής: 

«Μετατροπή   ομορρύθμου   ή   ετερορρύθμου   εταιρείας εις  εταιρείαν  

περιωρισμένης ευθύνης 

Αρθρ. 53. 

1.    Η   συμφωνία  των  εταίρων  περί  μετατροπής  ομορρύθμου  ή ετερορρύθμου 

εταιρείας συσταθείσης κατά τας  διατάξεις  του  νόμου  εις εταιρείας  

περιωρισμένης  ευθύνης  δέον  να  περιβληθή  τον  τύπον  του  συμβολαιογραφικού 

εγγράφου εν τω οποίω να περιλαμβάνωνται αι  και  τον παρόντα  νόμον ουσιώδεις 

διατάξεις τηρουμένης πάντως της διατάξεως του άρθρου 5. 

 2. Αι  διατάξεις  των  παρ.  παρ.  2,  3  και  4  του  άρθρου  51 εφαρμόζονται και επί 

μετατροπής ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρείας εις εταιρείαν περιωρισμένης 

ευθύνης. 

3. Η επωνυμία  της μετατραπείσης εταιρείας δύναται να διατηρηθή εφαρμοζομένης 

και της διατάξεως της παρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος. 

4. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της μετατραπείσης ομορρύθμου εταίροι της 

μετατραπείσης  ομορρύθμου  ή  ετερορρύθμου  εταιρείας  εξακολουθούν  να 

ευθύνωνται  και  μετά  την  μετατροπήν  απεριορίστως και εις ολόκληρον έναντι των 

τρίτων διά τας εταιρικάς υποχρεώσεις τας αναληφθείσας μέχρι της  συντελέσεως  

των  κατά  το  άρθρον  8  του  παρόντος  διατυπώσεων δημοσιότητος, εκτός  αν  οι  

δανεισταί συγκατετέθησαν εγγράφως εις την μετατροπήν της εταιρείας. 

 "5. Αι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν ,εφαρμοζόμεναι αναλόγως και 

προκειμένου περί δημοσιογραφικών επιχειρήσεων ανηκουσών κατά κυριότητα εις 

πλείονα φυσικά  πρόσωπα  και  λειτουργουσών  υπό  την  μορφήν  της  

κοινοπραξίας συνεπεία κληρονομικής διαδοχής, αίτινες θέλουσι περιβληθή τον  

τύπον  της  εταιρείας  περιωρισμένης ευθύνης, εντός έτους από της ισχύος της 

παρούσης διατάξεως". 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η`. 

Συγχώνευσις εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης. 

Αρθρ. 54. 

1.  Διά την συγχώνευσιν εταιρειών περιωρισμένης ευθύνης  είτε  διά συστάσεως   

νέας   εταιρείας   περιωρισμένης   ευθύνης   είτε  διά  της απορροφήσεως υπό μιάς 

εταιρείας περιωρισμένης  ευθύνης  άλλης  ή  άλλων εταιρειών  περιωρισμένης  
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ευθύνης  απαιτείται  απόφασις τνω συνελεύσεων λαμβανομένη και την εν άρθρω 

38 πλειονοψηφίαν. 

2.  Η συγχώνευσις δύναται να γίνη μόνον μετά  πάροδον  δύο  μηνών από  της  

επιμελεία  των διαχειριστών δημοσιεύσεως άπαξ εις το κατά το άρθρον 8 παρ.  3  

Δελτίον  και  δις  εις  μίαν  τουλάχιστον  ημερησίαν εφημερίδα  εκδιδομένην   εν   τη  

έδρα  των  ενδιαφερομένων  εταιρειών περιλήψεως των περί συγχωνεύσεως  

αποφάσεων  των  συνελεύσεων  εφ`όσον εντός της προθεσμίας ταύτης ουδείς των 

πρό της τελευταίας δημοσιεύσεως δανειστών   των   ενδιαφερομένων   εταιρειών   

διατυπώση  εγγράφως  τας αντιρρήσεις του. 

3. Αιτήσει της ενδιαφερομένης εταιρείας  δύναται  ο  Πρόεδρος  των Πρωτοδικών, 

κατά την διαδικασίαν του άρθρου 634 της Πολιτικής Δικονομίας δικάζων, να  

επιτρέψη  την  συγχώνευσιν παρά τας αντιρρήσεις των εν τη προηγουμένη  παραγρ.   

δανειστών  εάν  παρασχεθή  εις  αυτούς επαρκής ασφάλεια. 

Σύμβασις περί συγχωνεύσεως 

Αρθρ. 55. 

1.     Η    περί    συγχωνεύσεως    σύμβασις   καταρτίζεται   διά συμβολαιογραφικού 

εγγράφου εις το οποίον περιλαμβάνονται αι  ουσιώδεις και τον παρόντα νόμον 

διατάξεις. 

2.  Από  της  δημοσιεύσεως  κατά το άρθρον 8 του παρόντος της περί συγχωνεύσεως 

συμβάσεως η νέα εταιρεία ή η εις ην  υπήχθη  άλλη εταιρεία υποκαθίσταται  

αυτοδικαίως  εις  άπαντα εν γένει τα δικαιώματα και τας υποχρεώσεις της  

συγχωνευθείσης  εταιρείας  της  τοιαύτης  μεταβιβάσεως εξομοιουμένης προς 

καθολικήν διαδοχήν. 

 3.  Εις  περίπτωσιν  συγχωνεύσεως  Ανωνύμων   Εταιρειών   ως   και Ασφαλιστικών  

τοιούτων  εχουσών  κεφάλαιον  κάτω του ενός εκατομμυρίου δραχμών 

εφαρμόζονται αναλόγως αι διατάξεις των άρθρων 5, 6 και  7  του νόμου  2292/1953  

"περί συγχωνεύσεως Ανωνύμων Τραπεζιτικών Εταιρειών". 

4.   Αι  εκκρεμείς δίκαι συνεχίζονται υπό της νέας εταιρείας ή υπό της εις ην υπήχθη 

η άλλη εταιρεία εφαρμοζομένης και εν προκειμένω της παρ. 4 του άρθρου 51 του 

παρόντος.». 

4. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87 του ν. 4072/2012 είχε ως εξής: 

«Μερίδια που αποκτώνται, με οποιοδήποτε τρόπο, παρά τη διάταξη του 

προηγούμενου εδαφίου ακυρώνονται αυτοδικαίως.». 

5. Τα άρθρα 106 έως 115 του ν. 4072/2012 είχαν ως εξής: 
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«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι` ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

 

 Άρθρο 106 

 

 Μετατροπή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας σε άλλη εταιρική μορφή 

 

 1. Η ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε εταιρεία άλλης 

μορφής με απόφαση των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 72 

παράγραφος 5. Σε κάθε περίπτωση, εάν μετά τη μετατροπή εταίροι της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας πρόκειται να ευθύνονται για τα χρέη της εταιρείας, 

απαιτείται η ρητή συναίνεση τούτων. 

 

«2. Για τη μετατροπή ακολουθείται κατά τα λοιπά η διαδικασία που απαιτείται για 

τη σύσταση της νέας εταιρικής μορφής. Από την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της 

απόφασης μετατροπής και του νέου καταστατικού, η μετατρεπόμενη ιδιωτική 

κεφαλαιουχική εταιρεία συνεχίζεται υπό τη νέα εταιρική μορφή. Η νομική 

προσωπικότητα συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της 

εταιρείας υπό τη νέα της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι 

διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας 

συνεχίζουν να υφίστανται. 

 

 Αν η μετατροπή γίνεται προς άλλη κεφαλαιουχική εταιρεία, απαιτείται 

προηγούμενη εκτίμηση του ενεργητικού και παθητικού της μετατρεπόμενης 

ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 9 του κ.ν. 2190/1920. 

Στην περίπτωση αυτή, αν το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρείας που προκύπτει 

υπολείπεται του ελαχίστου ορίου κεφαλαίου που προβλέπεται από το νόμο για την 

εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται με νέες εισφορές. 

 

 Η καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.» 

 

 3. Αν υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκε-φαλαιακές εισφορές, θα 

πρέπει πριν από τη μετατροπή να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ εταιρείας και 

εταίρου που να ρυθμίζει την εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεων μετά τη 

μετατροπή. Σχετική μνεία γίνεται στην απόφαση μετατροπής. 

 

 4. Αν υπάρχουν μερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητικές εισφορές, οι εταίροι με τα 

μερίδια αυτά εξακολουθούν να ευθύνονται και μετά τη μετατροπή για διάστημα 

τριών (3) ετών για τις εταιρικές υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση 

της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν 

εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας. 
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  Άρθρο 107 

 

 Μετατροπή άλλης εταιρικής μορφής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία 

 

 1. Εταιρεία άλλης μορφής μπορεί να μετατραπεί σε ιδιωτική κεφαλαιουχική 

εταιρεία με απόφαση των εταίρων ή των μετόχων, που λαμβάνεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα από το νόμο για την περίπτωση λύσης της συγκεκριμένης εταιρικής 

μορφής. Σε κάθε περίπτωση, εάν εταίροι της εταιρείας πρόκειται να λάβουν μερίδια 

που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, απαιτείται η 

συναίνεση τούτων. 

 

2. «Για τη μετατροπή ισχύουν αναλόγως οι διατάξεις για τη σύσταση της ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η καταχώρηση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. γίνεται από 

την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3419/2005.» 

 

 

 3. Η απόφαση για μετατροπή με το καταστατικό της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 

εταιρείας καταχωρίζονται στο Γ.Ε.ΜΗ, τα αποτελέσματα όμως της μετατροπής δεν 

επέρχονται, αν μέσα σε προθεσμία ενός (1) μήνα από την καταχώριση δανειστής ή 

δανειστές της εταιρείας προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις για τη μετατροπή. Με τις 

αντιρρήσεις αυτές οι δανειστές μπορούν να ζητήσουν επαρκείς εγγυήσεις, εφόσον 

η οικονομική κατάσταση της μετατρεπόμενης εταιρείας καθιστά απαραίτητη την 

προστασία αυτή. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις, τούτο σημειώνεται στο Γ.Ε.ΜΗ. 

με αίτηση της εταιρείας και η μετατροπή συντελείται από το χρόνο καταχώρισης της 

σημείωσης αυτής. Σε περίπτωση που προβληθούν αντιρρήσεις το δικαστήριο 

μπορεί, ύστερα από αίτηση της εταιρείας, να επιτρέψει τη μετατροπή εάν κρίνει ότι 

η οικονομική κατάσταση της εταιρείας ή οι εγγυήσεις που έχουν λάβει οι δανειστές 

αυτοί ή οι εγγυήσεις που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις 

τους. Η αίτηση κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. 

Η απόφαση του δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. Στην 

περίπτωση αυτή, η μετατροπή συντελείται με την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. της 

απόφασης που απορρίπτει τις αντιρρήσεις ή που απορρίπτει την ανακοπή 

ερημοδικίας. 

 

 4. Με τη συντέλεση της μετατροπής η μετατρεπόμενη εταιρεία συνεχίζεται με τη 

μορφή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. Η νομική προσωπικότητα 

συνεχίζεται και οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται στο όνομα της εταιρείας υπό τη νέα 

της μορφή, χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης. Οι διοικητικές άδειες που είχαν 

εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. 
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 5. Οι ομόρρυθμοι εταίροι της ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας, η οποία 

μετατράπηκε σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εξακολουθούν να ευθύνονται επί 

πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή εις ολόκληρον και απεριόριστα για τις εταιρικές 

υποχρεώσεις που γεννήθηκαν μέχρι την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ., 

εκτός αν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της 

εταιρείας. 

 

  Άρθρο 108 

 

 Συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 

 

 Η συγχώνευση ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών πραγματοποιείται είτε με 

απορρόφηση είτε με σύσταση νέας εταιρείας. Στο παρόν κεφάλαιο η απορροφώσα 

εταιρεία και η νέα εταιρεία αποκαλούνται «συγχωνεύουσες» εταιρείες. 

 

  Άρθρο 109 

 

 Σχέδιο συγχώνευσης 

 

 1. Οι διαχειριστές των εταιρειών που συγχωνεύονται καταρτίζουν εγγράφως κοινό 

σχέδιο συγχώνευσης που, σε περίπτωση ίδρυσης νέας εταιρείας, περιλαμβάνει το 

καταστατικό της. 

 

 2. Το σχέδιο συγχώνευσης περιέχει τουλάχιστον: (α) Την επωνυμία, την έδρα και 

τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που συγχωνεύονται, (β) Τον ορισμό της σχέσης 

ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων και την αιτιολόγηση της, ώστε να είναι δίκαιη 

και λογική. Η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών μεριδίων αφορά το σύνολο των 

εισφορών των εταίρων των συγχωνευόμενων εταιρειών, αδιακρίτως εάν πρόκειται 

για κεφαλαιακές, εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. Τα εταιρικά μερίδια που 

προκύπτουν από τη συγχώνευση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το οποίο 

εκπροσωπούσαν τα παλαιά εταιρικά μερίδια, (γ) Την ημερομηνία από την οποία τα 

εταιρικά μερίδια παρέχουν δικαίωμα συμμετοχής των εταίρων της ή των 

συγχωνευόμενων εταιρειών στα κέρδη της συγχωνεύουσας εταιρείας, καθώς και 

κάθε ειδικό όρο σχετικό με το δικαίωμα αυτό. (δ) Την ημερομηνία από την οποία οι 

πράξεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών θεωρούνται, από λογιστική άποψη, 

ότι γίνονται για λογαριασμό της συγχωνεύουσας εταιρείας, καθώς και την τύχη των 

οικονομικών αποτελεσμάτων της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών, τα οποία θα 

προκύψουν από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της 

συγχώνευσης όπως προβλέπεται στο άρθρο 112 παράγραφος 3. 
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 3. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., στο οποίο υπάγεται καθεμιά 

από τις συγχωνευόμενες εταιρείες με αίτηση των διαχειριστών τους. 

 

  

Άρθρο 110 

 

 Προστασία των δανειστών 

 

 Μέσα σε ένα μήνα από την τελευταία καταχώριση της παραγράφου 3 του 

προηγούμενου άρθρου, οι δανειστές των συγχωνευόμενων εταιρειών, οι 

απαιτήσεις των οποίων γεννήθηκαν πριν από την καταχώριση αυτή, έχουν το 

δικαίωμα να προβάλουν έγγραφες αντιρρήσεις και να ζητήσουν επαρκείς 

εγγυήσεις, εφόσον η οικονομική κατάσταση των συγχωνευόμενων εταιρειών 

καθιστά απαραίτητη την προστασία αυτή. Ύστερα από αίτηση της οφειλέτριας 

εταιρείας το δικαστήριο μπορεί να επιτρέψει τη συγχώνευση παρά τις αντιρρήσεις 

δανειστή ή δανειστών, εάν κρίνει ότι η οικονομική κατάσταση των συγχωνευόμενων 

εταιρειών ή οι εγγυήσεις που έχουν ήδη λάβει οι δανειστές αυτοί ή οι εγγυήσεις 

που τους προσφέρονται δεν δικαιολογούν τις αντιρρήσεις τους. Η αίτηση 

κοινοποιείται στους δανειστές που έχουν προβάλει τις αντιρρήσεις. Η απόφαση του 

δικαστηρίου υπόκειται μόνο σε ανακοπή ερημοδικίας. 

 

Άρθρο 111 

 

Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιριών 

 

 1. Για την εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των συγχωνευόμενων εταιρειών 

και του δικαίου και λογικού της σχέσης ανταλλαγής συντάσσεται έκθεση προς τους 

εταίρους των εταιρειών αυτών σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 9α του κ.ν. 2190/1920. 

 

 2. Με κοινή εντολή των συγχωνευόμενων εταιρειών, τα πρόσωπα που προβαίνουν 

στην εκτίμηση μπορούν να συντάξουν ενιαία έκθεση για όλες τις εταιρείες. Με 

συμφωνία όλων των εταίρων των συγχωνευόμενων εταιρειών μπορεί να 

παραλείπεται η σύνταξη της παραπάνω έκθεσης. 

 

Άρθρο 112 

 

 Έγκριση της συγχώνευσης από τους εταίρους - 

 Καταχώριση της απόφασης συγχώνευσης 

 

 1. Το σχέδιο συγχώνευσης, καθώς και οι τροποποιήσεις του καταστατικού που 

απαιτούνται για την πραγματοποίηση της ή το καταστατικό της νέας εταιρείας, 
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πρέπει να εγκρίνονται με απόφαση των εταίρων καθεμιάς από τις συγχωνευόμενες 

εταιρείες. Απόφαση δεν μπορεί να ληφθεί, αν δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία 

προστασίας των δανειστών του άρθρου 110. 

 

 2. Αν η συγχώνευση πρόκειται να αποφασισθεί από τη συνέλευση των εταίρων, 

κάθε εταίρος έχει δικαίωμα ένα μήνα πριν από τη συνέλευση να λαμβάνει γνώση, 

στην έδρα της εταιρείας, τουλάχιστον: (α) του σχεδίου συγχώνευσης και (β) της 

έκθεσης του άρθρου 111. Η συνέλευση δεν μπορεί να λάβει απόφαση για τη 

συγχώνευση, αν δεν έχει τηρηθεί η παραπάνω προθεσμία. 

 

3. Οι αποφάσεις των εταίρων που εγκρίνουν τη συγχώνευση μαζί με υπεύθυνη 

δήλωση των διαχειριστών των συγχωνευόμενων εταιρειών ότι τηρήθηκε η 

διαδικασία προστασίας των δανειστών του άρθρου 110, καταχωρίζονται στο 

Γ.Ε.ΜΗ, ύστερα από κοινή αίτηση των διαχειριστών. 

 

  Άρθρο 113 

 

 Αποτελέσματα της συγχώνευσης 

 

 Από το χρόνο της καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 επέρχονται, έναντι 

των συγχωνευόμενων εταιρειών και των τρίτων, αυτοδικαίως και χωρίς καμιά άλλη 

διατύπωση τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 

 (α) Η συγχωνεύουσα εταιρεία υποκαθίσταται σε όλα γενικώς τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών. Η μεταβίβαση αυτή 

εξομοιώνεται με καθολική διαδοχή. Στη συγχωνεύουσα εταιρεία περιέρχονται και 

οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της συγχωνευόμενης εταιρείας. 

 

 (β) Οι εταίροι της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών γίνονται εταίροι της 

συγχωνεύουσας εταιρείας. 

 

 (γ) Οι υποχρεώσεις των εταίρων που συμμετέχουν στις συγχωνευόμενες εταιρείες 

με εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές, εξακολουθούν να υφίστανται όπως και 

προηγουμένως. 

 

 (δ) Οι συγχωνευθείσες εταιρείες παύουν να υπάρχουν. 

 

 (ε) Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται αυτοδικαίως στο όνομα της συγχωνεύουσας 

εταιρείας χωρίς να επέρχεται, λόγω της συγχώνευσης, διακοπή της δίκης. 

 

  Άρθρο 114 
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 Ακυρωσία και ακυρότητα της συγχώνευσης 

 

 1. Η συγχώνευση είναι ακυρώσιμη υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 74 

παράγραφος 1 ή, αν δεν τηρήθηκε η διαδικασία των παραπάνω άρθρων, άκυρη δε 

αν συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 74 παράγραφοι 2 και 3. 

 

 2. Η συγχώνευση ακυρώνεται από το δικαστήριο μετά από αίτηση οποιουδήποτε 

έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται μέσα σε τρεις (3) μήνες από την 

καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. Το αρμόδιο δικαστήριο παρέχει στις 

ενδιαφερόμενες εταιρείες εύλογη προθεσμία για άρση των ελαττωμάτων της 

συγχώνευσης, εάν αυτό είναι εφικτό. 

 

 3. Η ακυρότητα της συγχώνευσης αναγνωρίζεται από το δικαστήριο μετά από 

αίτηση κάθε προσώπου που έχει έννομο συμφέρον, που υποβάλλεται μέσα σε έξι 

(6) μήνες από την καταχώριση του άρθρου 112 παράγραφος 3. Σε περίπτωση που ο 

σκοπός της συγχωνεύουσας εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια 

τάξη, καθώς και όταν από το καταστατικό της προκύπτει διαρκής παράβαση 

διατάξεων αναγκαστικού δικαίου, η προβολή της ακυρότητας δεν υπόκειται σε 

προθεσμία. 

 

 4. Η δικαστική απόφαση που κηρύσσει άκυρη ή αναγνωρίζει την ακυρότητα της 

συγχώνευσης, καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ. Εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από 

την καταχώριση αυτή μπορεί να ασκηθεί τριτανακοπή κατά της παραπάνω 

απόφασης. 

 

 5. Η ακυρότητα της συγχώνευσης που κηρύχθηκε ή αναγνωρίστηκε, δεν θίγει το 

κύρος των υποχρεώσεων της συγχωνεύουσας εταιρείας που γεννήθηκαν κατά την 

περίοδο μετά την ημερομηνία καταχώρισης του άρθρου 112 παράγραφος 3 και πριν 

από την καταχώριση της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Οι εταιρείες που 

έλαβαν μέρος στην ακυρωθείσα συγχώνευση ευθύνονται εις ολόκληρον για τις 

υποχρεώσεις αυτές. 

 

  Άρθρο 115 

 

 Μη δίκαιη και λογική σχέση ανταλλαγής 

 

 1. Η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των 

εταιρικών μεριδίων των εταίρων των συγχωνευόμενων εταιρειών με εταιρικά 

μερίδια της συγχωνεύουσας εταιρείας δεν είναι δίκαιη και λογική. Στην περίπτωση 

αυτή κάθε εταίρος της ή των συγχωνευόμενων εταιρειών μπορεί να αξιώσει από 
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την συγχωνεύουσα εταιρεία την καταβολή αποζημίωσης σε μετρητά. Η αποζημίωση 

ορίζεται από το δικαστήριο μετά από αγωγή κάθε θιγομένου. Η αξίωση 

παραγράφεται μετά την παρέλευση τριών (3) μηνών από την καταχώριση του 

άρθρου 112 παράγραφος 3. 

 

 2. Το βάρος απόδειξης ότι η σχέση ανταλλαγής είναι δίκαιη και λογική φέρει η 

συγχωνεύουσα εταιρεία.». 

 

 6. Τα άρθρα 282, 282Α και 283 του ν. 4072/2012 είχαν ως εξής: 

 

«ΤΜΗΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ 

 

 Άρθρο 282 

 

 Μετατροπή ετερόρρυθμης σε ομόρρυθμη εταιρεία 

 

 1. Σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ετερόρρυθμου 

εταίρου, η ετερόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται ως ομόρρυθμη. 

 

 2. Η ετερόρρυθμη εταιρεία μπορεί να μετατραπεί σε ομόρρυθμη με ομόφωνη 

απόφαση των εταίρων. 

 

  

 Άρθρο 282Α 

 

 Μετατροπή ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη 

 

 1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της 

ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται 

με τους εξής τρόπους: 

 

 α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου, 

 

 β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους 

εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η 

διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου. 

 

 2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη 

ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ετερρόρυθμης εταιρείας. Πριν από 

την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η 

μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των 
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εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης 

εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται. 

 

 3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β` της παραγράφου 1 του παρόντος, κάθε 

ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να 

ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της 

εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της 

μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν 

εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.  

 

Άρθρο 283 

 

 Μετατροπή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης 

 σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρεία 

 

 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 

προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν 

επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών.». 

 

 

 7. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 του ν. 1667/1986 είχαν ως εξής: 

 

 

«4. Δύο ή περισσότεροι συνεταιρισμοί μπορούν να συγχωνευτούν. Για  τη 

συγχώνευση  απαιτείται  απόφαση των γενικών συνελεύσεων και καταχώριση του 

νέου καταστατικού κατά το άρθρο 1 παρ. 6 στο μητρώο  συνεταιρισμών του 

ειρηνοδικείου εκείνου, στην περιφέρεια του οποίου θα έχει την έδρα του  ο  μετά  

τη  συγχώνευση συνεταιρισμός. Από την καταχώριση αυτήν ο νέος  συνεταιρισμός  

υπεισέρχεται  σε  όλα  τα  δικαιώματα   και   τις υποχρεώσεις  των  συνεταιρισμών  

που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται απ` αυτόν χωρίς διακοπή. 

5. Ειδικά η συγχώνευση πιστωτικών συνεταιρισμών που λειτουργούν ως πιστωτικά 

ιδρύματα με άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος πραγματοποιείται είτε με 

απορρόφηση είτε με σύσταση νέου συνεταιρισμού εφαρμοζομένων αναλόγως των 

διατάξεων του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 

2166/ 1993 (Α΄ 137).» 
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8. Το άρθρο 16 του ν. 1667/1986 είχε ως εξής: 

 

 «Άρθρο 16. 

 

   1.  Επιτρέπεται η μετατροπή κάθε τύπου εταιρείας σε συνεταιρισμό του 

 νόμου αυτού. 

 

   2. Για τη μετατροπή ανώνυμης εταιρείας και  εταιρείας  περιορισμένης ευθύνης  

απαιτείται  απόφαση  της  γενικής συνέλευσης των μετόχων, που λαμβάνεται 

σύμφωνα με τα άρθρα 29 παρ.  3  -  5  και  31  παρ.  2  του κωδικοποιημένου  νόμου  

2190/1920  ή  της  συνέλευσης των εταίρων, που λαμβάνεται σύμφωνα με το άρθρο 

38 παρ. 1 του ν. 3190/1955. 

 

   3. Για τη μετατροπή ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης  εταιρείας  απαιτείται ομόφωνη 

απόφαση των εταίρων. 

 

   4.  Σε κάθε περίπτωση η απόφαση πρέπει να περιβληθεί τον απαιτούμενο για τη 

σύσταση του συνεταιρισμού τύπο και να  περιέχει  τα  απαραίτητα κατά τον 

παρόντα νόμο στοιχεία του καταστατικού. 

 

   5.   Από  την  καταχώριση  της  απόφασης  στο  μητρώο  συνεταιρισμών 

συντελείται η μετατροπή και ο συνεταιρισμός  υπεισέρχεται  σε  όλα  τα δικαιώματα  

και  τις  υποχρεώσεις  των  εταιρειών που μετατράπηκαν και συνεχίζει τις εκκρεμείς 

δίκες χωρίς διακοπή τους.» 

 

7. Η παρ. 3 του άρθρου 4 Ν. 2166/1993 είχε ως εξής: 

 

 «3. Η πράξη με την οποία μία ανώνυμη εταιρεία χωρίς να λυθεί εισφέρει το σύνολο 

ή έναν ή περισσότερους κλάδους της δραστηριότητάς της σε μίαν άλλη ανώνυμη 

εταιρεία έναν μετοχών της λήπτριας εταιρείας δεν αποτελεί διάσπαση ανώνυμης 

εταιρείας και δεν διέπεται από τα άρθρα 91 έως 89 του κ.ν. 2190/1920.». 
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµο-
θετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλε-
κτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσε-
ων

TMHMA ΠΡΩΤΟ 
ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ - ΚΟΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Μορφές εταιρικών µετασχηµατισµών 

1. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 του άρθρου 2, που
έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα, µπορεί να υποβλη-
θούν ή να µετάσχουν στις εξής µορφές µετασχηµατι-
σµών:
α. συγχώνευση,
β. διάσπαση,
γ. µετατροπή.
2. Πέραν των µορφών µετασχηµατισµών της παραγρά-

φου 1, άλλες µορφές εταιρικών µετασχηµατισµών επι-
τρέπονται, εφόσον προβλέπονται ρητά από διάταξη νό-
µου.

3. Οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών ε-
ταιρειών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3777/2009
(Α΄127) διέπονται από τις διατάξεις του εν λόγω νόµου.

4. Οι διατάξεις του παρόντος δεν εφαρµόζονται κατά
τη χρήση των εργαλείων, των εξουσιών και των µηχανι-
σµών εξυγίανσης που προβλέπονται στο άρθρο 2 του
ν. 4335/2015 (Α΄87).

5. Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν αναγκαστικό
δίκαιο, εκτός αν σ’ αυτές ορίζεται ρητά το αντίθετο.

Άρθρο 2
Υποκείµενα εταιρικών µετασχηµατισµών 

1. Σε διαδικασία εταιρικού µετασχηµατισµού, σύµφω-
να µε τις διατάξεις του παρόντος, µπορεί να υποβληθούν
ή να µετάσχουν οι ακόλουθες εταιρικές µορφές: 
α. Ανώνυµες Εταιρείες,
β. Εταιρείες Περιορισµένης Ευθύνης,
γ. Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες,
δ. Οµόρρυθµες Εταιρείες,
ε. Ετερόρρυθµες Εταιρείες,
στ. Ετερόρρυθµες Εταιρείες κατά µετοχές,
ζ. κοινοπραξίες που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρ-

θρου 293 του ν. 4072/2012 (Α΄86),
η. Ευρωπαϊκές Εταιρείες (SE) που προβλέπονται στον

Κανονισµό (ΕΚ) 2157/2001 του Συµβουλίου της 8ης Ο-
κτωβρίου 2001 (ΕΕ L 294),
θ. Αστικοί Συνεταιρισµοί,
ι. Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές Εταιρείες (ΕΣΕτ) που

προβλέπονται στον Κανονισµό (ΕΚ) 1435/2003 της 22ής
Ιουλίου 2003 (ΕΕ L 207).

2. Οι εταιρείες της παραγράφου 1 µπορεί να µετά-
σχουν σε εταιρικό µετασχηµατισµό µε οποιαδήποτε από
τις ιδιότητες που προσιδιάζουν σε αυτόν, δηλαδή ως α-

πορροφώµενες, απορροφώσες, συγχωνευόµενες, δια-
σπώµενες, εισφέρουσες, επωφελούµενες, συνιστώµε-
νες (νέες) ή µετατρεπόµενες, εκτός αν ορίζεται διαφο-
ρετικά στις διατάξεις του παρόντος νόµου. Όπου στον
παρόντα γίνεται αναφορά σε εταιρικές συµµετοχές, νο-
ούνται, κατά περίπτωση, εταιρικές συµµετοχές, εταιρικά
µερίδια ή µετοχές ή συνεταιριστικές µερίδες της εταιρεί-
ας που µετέχει στον µετασχηµατισµό. 

3. Οι εταιρικοί µετασχηµατισµοί της παραγράφου 1
του άρθρου 1 µπορεί να πραγµατοποιηθούν µε τη συµµε-
τοχή εταιρειών της παραγράφου 1 της ίδιας ή και διαφο-
ρετικής µορφής, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις δια-
τάξεις του παρόντος.

Άρθρο 3
Μετασχηµατισµοί εταιρειών που έχουν λυθεί

1. Σε εταιρικό µετασχηµατισµό, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος µπορεί να µετάσχουν και εταιρείες
που έχουν λυθεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειας ή
µε απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων τους, καθώς
επίσης και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση, εφό-
σον µετά την κήρυξη της πτώχευσης επικυρώθηκε τελε-
σίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν όλοι
οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρ-
θρου 164 του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007,
Α΄153). Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου δεν ε-
φαρµόζεται, εφόσον έχει αρχίσει η διανοµή του προϊό-
ντος της εκκαθάρισης.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, εφόσον η απορ-
ροφώσα ή µία από τις επωφελούµενες ή τις νέες εται-
ρίες ή η µετατρεπόµενη εταιρεία υπό τη νέα εταιρική της
µορφή εµπίπτει στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, η΄, θ΄ και ι΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, ο µετασχηµατισµός α-
ποφασίζεται υπό την προϋπόθεση ότι τα ίδια κεφάλαια
της εταιρείας αυτής δεν είναι κατώτερα του ελάχιστου
κεφαλαίου που προβλέπεται για την οικεία εταιρική µορ-
φή.

3. Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 2, η ολο-
κλήρωση του µετασχηµατισµού επάγεται αυτοδίκαια την
αναβίωση της απορροφώσας ή επωφελούµενης ή µετα-
τρεπόµενης εταιρείας.

Άρθρο 4
Σχέση µε φορολογικές διατάξεις 

1. Oι διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α΄217), των νόµων
2166/1993 (Α΄137), 4172/2013 (Α΄167) και άλλων νό-
µων, ιδίως φορολογικού ή αναπτυξιακού περιεχοµένου,
οι οποίες αναφέρονται σε µετασχηµατισµούς που απο-
τελούν αντικείµενο του παρόντος, διατηρούνται σε ισχύ
ως προς τις φορολογικές τους ρυθµίσεις και τα παρεχό-
µενα πλεονεκτήµατα ή κίνητρα. Κατά τα λοιπά, οι ανα-
φερόµενοι στα νοµοθετήµατα αυτά µετασχηµατισµοί
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως όσον α-
φορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία
πραγµατοποίησης και τα αποτελέσµατά τους. 

2. Εφόσον στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται
στην παράγραφο 1 προβλέπονται µορφές ή υποκείµενα
µετασχηµατισµών που δεν αναφέρονται στα άρθρα 1 και
2 ή δεν καταλαµβάνονται από αυτά, οι µετασχηµατισµοί
αυτοί διέπονται, όσον αφορά ιδίως το επιτρεπτό, τις
προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τα αποτελέσµατά τους,
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από τις διατάξεις της οικείας εταιρικής νοµοθεσίας σε
συνδυασµό και µε τις διατάξεις του παρόντος. Στις ανω-
τέρω µορφές συµπεριλαµβάνονται και η µετατροπή ατο-
µικής επιχείρησης σε Ανώνυµη Εταιρεία ή σε Εταιρεία
Περιορισµένης Ευθύνης και η εισφορά ή απόσχιση κλά-
δου ή κλάδων από λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία,
σε άλλη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993, καθώς και η µετα-
τροπή υποκαταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία
που αποτελεί θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας
σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013.

Άρθρο 5
Επίλυση διαφορών

1. Για την εκδίκαση των υποθέσεων που απορρέουν α-
πό την εφαρµογή του παρόντος αποκλειστικά αρµόδιο
είναι το µονοµελές πρωτοδικείο, εκτός αν ορίζεται δια-
φορετικά σε επιµέρους διατάξεις του. Αν στον µετασχη-
µατισµό µετέχουν περισσότερες εταιρείες, τοπικά αρµό-
διο είναι το δικαστήριο της έδρας οποιασδήποτε από αυ-
τές.

2. Οι υποθέσεις της παραγράφου 1 µπορούν να υπα-
χθούν σε διαιτησία ή διαµεσολάβηση.

ΜΕΡΟΣ Β΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

Άρθρο 6
Μορφές συγχώνευσης – ορισµοί

1. Η συγχώνευση πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφη-
ση είτε µε σύσταση νέας εταιρείας.

2. «Συγχώνευση µε απορρόφηση» είναι η πράξη µε την
οποία µία ή περισσότερες εταιρείες (απορροφώµενες)
µεταβιβάζουν σε µία άλλη υφιστάµενη εταιρεία (απορ-
ροφώσα), ύστερα από λύση τους, χωρίς να τεθούν σε εκ-
καθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και
των υποχρεώσεών τους, µε τη διάθεση στους µετόχους
ή στους εταίρους των απορροφώµενων εταιρειών εταιρι-
κών συµµετοχών της απορροφώσας εταιρείας και ενδε-
χοµένως µε καταβολή χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής α-
ξίας των εταιρικών συµµετοχών που διατίθενται ή, σε
περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής
τους αξίας.

3. Η συγχώνευση µε απορρόφηση διέπεται από τα άρ-
θρα 7 έως 21.

4. «Συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας» είναι η
πράξη µε την οποία δύο ή περισσότερες εταιρείες (συγ-
χωνευόµενες) µεταβιβάζουν σε µία νέα εταιρεία, την ο-
ποία συνιστούν, ύστερα από λύση τους, χωρίς να τεθούν
σε εκκαθάριση, το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων
και των υποχρεώσεών τους, µε τη διάθεση στους µετό-
χους ή στους εταίρους των συγχωνευόµενων εταιρειών
εταιρικών συµµετοχών της νέας εταιρείας και ενδεχοµέ-
νως µε καταβολή χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας
των εταιρικών συµµετοχών που διατίθενται ή, σε περί-
πτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους
αξίας. 

5. Η συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας διέπεται
από το άρθρο 22.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Άρθρο 7
Σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης 

1. Τα διοικητικά συµβούλια ή οι διαχειριστές των εται-
ρειών που µετέχουν στη συγχώνευση συντάσσουν σχέ-
διο σύµβασης συγχώνευσης. 

2. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει τουλά-
χιστον: 
α. τη νοµική µορφή, την επωνυµία, την έδρα, καθώς

και τον αριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που µετέχουν στη
συγχώνευση, 
β. την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών

συµµετοχών και το ποσό µετρητών που προβλέπεται
στις παραγάφους 2 ή 4 του άρθρου 6, 
γ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον τρόπο διάθεσης

των εταιρικών συµµετοχών στην απορροφώσα εταιρεία,
δ. την ηµεροµηνία από την οποία οι εταιρικές συµµετο-

χές που αποκτούν οι µέτοχοι ή οι εταίροι της απορροφώ-
µενης ή των απορροφώµενων εταιρειών παρέχουν δικαί-
ωµα στα κέρδη της απορροφώσας εταιρείας, καθώς και
ειδικές συνθήκες σχετικά µε αυτό το δικαίωµα,
ε. την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της απορ-

ροφώµενης εταιρείας ή των απορροφώµενων εταιρειών
θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διενεργη-
θεί για λογαριασµό της απορροφώσας εταιρείας, 
στ. τα δικαιώµατα που παρέχονται από την απορροφώ-

σα εταιρεία στους µετόχους ή στους εταίρους που έ-
χουν ειδικά δικαιώµατα, καθώς και στους δικαιούχους
άλλων δικαιωµάτων ή τα µέτρα που προτείνονται γι' αυ-
τούς, 
ζ. τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους

εµπειρογνώµονες σύµφωνα µε το άρθρο 10 και στα µέλη
των διοικητικών συµβουλίων ή στους διαχειριστές ή
στους εσωτερικούς ελεγκτές των εταιρειών που µετέ-
χουν στη συγχώνευση.

Άρθρο 8
Δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης 

1.Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης καταχωρίζεται
στο Γ.Ε.ΜΗ. για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν
στη συγχώνευση και δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του
τόπο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3419/2005
(Α΄297), ένα (1) µήνα τουλάχιστον πριν από την ηµερο-
µηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λήψη απόφα-
σης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης ή πριν από
την ηµεροµηνία απόφασης των εταίρων γι’ αυτό. 

2. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώ-
νευση απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγρά-
φου 1, εφόσον, για συνεχή περίοδο που αρχίζει ένα (1)
µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέ-
λευσης για τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης
συγχώνευσης ή, κατά περίπτωση, για συνεχή περίοδο
που αρχίζει ένα (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία της α-
πόφασης των εταίρων για το σχέδιο σύµβασης συγχώ-
νευσης, διατηρεί αναρτηµένο το σχέδιο σύµβασης συγ-
χώνευσης στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το
κοινό. 
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3. Το σχέδιο διατηρείται δηµοσιευµένο στον διαδι-
κτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και, κατά περίπτωση,
στην ιστοσελίδα της απορροφώσας εταιρείας για χρονι-
κό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία λήψης
απόφασης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης από τη
συνέλευση ή τους εταίρους των εταιρειών που µετέχουν
στη συγχώνευση. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προ-
σωρινή διακοπή πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε
τις παραγράφους 1 έως 3, εφόσον η διακοπή προκαλεί-
ται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Άρθρο 9
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση 

για τη συγχώνευση

1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας
από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση, συ-
ντάσσουν λεπτοµερή έκθεση, στην οποία επεξηγούν και
δικαιολογούν, από νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέ-
διο σύµβασης συγχώνευσης και ειδικότερα τη σχέση α-
νταλλαγής των εταιρικών συµµετοχών στην απορροφώ-
µενη ή στις απορροφώµενες εταιρείες προς τις εταιρικές
συµµετοχές στην απορροφώσα εταιρεία. Εφόσον συµ-
µετέχουσα στη συγχώνευση εταιρεία ανήκει σε όµιλο
σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄251),
το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές παρέχουν πλη-
ροφορίες και για τις άλλες εταιρείες του οµίλου, η νοµι-
κή και οικονοµική θέση των οποίων είναι απαραίτητη για
την εξήγηση και τη δικαιολόγηση του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης. Η έκθεση αναφέρει επίσης, τις ειδικές δυ-
σχέρειες που προέκυψαν κατά την αποτίµηση.

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ, δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο και υ-
ποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους καθεµίας
από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση.

3. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας
από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση υπο-
χρεούνται να ενηµερώνουν τη συνέλευση ή τους εταί-
ρους, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των
µετόχων ή των εταίρων που αποφασίζουν, σύµφωνα µε
την παράγραφο 2 του άρθρου 14, καθώς και τα διοικητι-
κά συµβούλια ή τους διαχειριστές των άλλων εταιρειών
που µετέχουν στη συγχώνευση, ώστε τα τελευταία να
είναι σε θέση να ενηµερώσουν τις οικείες συνελεύσεις
των εταιρειών τους ή τους εταίρους, για κάθε σηµαντική
µεταβολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρε-
ώσεών τους, που σηµειώθηκε ανάµεσα στην ηµεροµηνία
κατάρτισης του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης και
στην ηµεροµηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 14.

4. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει
πληροφορίες και στοιχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων
µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη σε µία ή περισ-
σότερες από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευ-
ση ή, στην περίπτωση του δεύτερου εδαφίου της παρα-
γράφου 1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου. Στην περίπτωση
αυτή, η έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους οποίους οι
οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία παραλείπονται. 

5. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή
των διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ούτε ε-
νηµέρωση των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλ-

λων εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3, εφόσον όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι
και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψή-
φου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγ-
χώνευση, συµφωνούν εγγράφως να µην καταρτιστεί έκ-
θεση ή να µην γίνει ενηµέρωση. Το σχετικό έγγραφο
πρέπει να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέ-
πονται στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας
ή από δικηγόρο.

Άρθρο 10
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης 

από εµπειρογνώµονες

1. Για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη
συγχώνευση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρο-
γνώµονες εξετάζουν το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
και συντάσσουν γραπτή έκθεση που απευθύνεται στη
συνέλευση ή στους εταίρους της, καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. και δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο. Οι
εµπειρογνώµονες θεωρούνται ανεξάρτητοι έναντι των
εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, εφόσον συνέ-
τρεχαν στο πρόσωπό τους, για τρία (3) τουλάχιστον συ-
νεχόµενα έτη πριν από την ηµεροµηνία του σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης, οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας
του άρθρου 21 του ν. 4449/2017 (Α΄ 7), καθώς και της
παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018 (Α΄104).

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4, εµπειρογνώ-
µονες, σύµφωνα µε την παράγραφο 1, µπορεί, κατ’ επι-
λογή των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, να
είναι είτε ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και ελεγκτικές ε-
ταιρείες που έχουν εγγραφεί στο δηµόσιο µητρώο της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, σύµ-
φωνα µε τον ν. 4449/2017, οι οποίοι παρέχουν νόµιµα υ-
πηρεσίες στην Ελλάδα είτε πιστοποιηµένοι εκτιµητές
σύµφωνα µε την υποπαράγραφο Γ.1 του άρθρου πρώτου
του ν. 4152/2013 (Α΄107), είτε φοροτεχνικοί Α΄ Τάξης εί-
τε διπλωµατούχοι οικονοµολόγοι εγγεγραµµένοι στο
µητρώο του Οικονοµικού Επιµελητηρίου, σύµφωνα µε
τον ν. 2515/1997 (Α΄154). 

3. Ο διορισµός εµπειρογνώµονα γίνεται ως εξής:
α. Εφόσον πρόκειται για εµπειρογνώµονα επίσηµα εγ-

γεγραµµένο σε δηµόσιο µητρώο, αρκεί για το διορισµό
του απόφαση καθεµίας από τις εταιρείες που µετέχουν
στη συγχώνευση. Με κοινή απόφαση των εταιρειών που
µετέχουν στη συγχώνευση, είναι δυνατή στην περίπτω-
ση αυτή η επιλογή ενός ή περισσότερων εµπειρογνωµό-
νων, κοινών για όλες τις εταιρείες. 
β. Σε κάθε άλλη περίπτωση, οι ενδιαφερόµενες εται-

ρείες υποβάλλουν πρόταση για τον διορισµό ενός ή πε-
ρισσότερων εµπειρογνωµόνων προς την αρµόδια υπηρε-
σία Γ.Ε.ΜΗ.. Στην αίτηση αναφέρονται το όνοµα ή η ε-
πωνυµία, η ιδιότητα, τα επαγγελµατικά προσόντα, η ε-
µπειρία και η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις ανεξαρτη-
σίας των προτεινόµενων εµπειρογνωµόνων. Η αρµόδια
υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεούται να απαντήσει αν αποδέ-
χεται τον διορισµό, µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες
από τη λήψη της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης ά-
πρακτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, ο
διορισµός θεωρείται ότι έγινε. Σε περίπτωση αρνητικής
απάντησης, η αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. αιτιολογεί την
απόρριψη της πρότασης και η διαδικασία επαναλαµβάνε-
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ται µε την υποβολή νέας πρότασης των ενδιαφερόµενων
εταιρειών. 

4. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει κάποια από τις ε-
ταιρείες των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, στ΄, η΄, θ΄ και ι΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η εξέταση του σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης και η σύνταξη γραπτής έκθε-
σης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 διενεργείται από τα
πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018. 

5. Στην έκθεση της παραγράφου 1, οι εµπειρογνώµο-
νες δηλώνουν σε κάθε περίπτωση αν, κατά τη γνώµη
τους, η προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών
συµµετοχών είναι δίκαιη και λογική. Στην ίδια έκθεση, ε-
φαρµόζεται ανάλογα η παράγραφος 4 του άρθρου 9, πε-
ριλαµβάνονται δε τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφο-
ρίες:
α. η µέθοδος ή οι µέθοδοι αποτίµησης που υιοθετήθη-

καν για τον καθορισµό της προτεινοµένης σχέσης α-
νταλλαγής,
β. δήλωση για το αν η µέθοδος ή οι µέθοδοι αυτές εί-

ναι κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση,
γ. δήλωση για τις αξίες που προέκυψαν από την εφαρ-

µογή κάθε µεθόδου, 
δ. γνώµη για τη βαρύτητα που αποδόθηκε σε ορισµένη

ή ορισµένες µεθόδους για τον προσδιορισµό των παρα-
πάνω αξιών, καθώς και περιγραφή των δυσκολιών που
προέκυψαν κατά την αποτίµηση.

6. Κάθε εµπειρογνώµονας έχει το δικαίωµα να ζητεί α-
πό τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση κάθε
χρήσιµη πληροφορία και έγγραφο, καθώς και να προβαί-
νει σε κάθε απαραίτητη εξέταση.

7. Δεν απαιτείται εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγ-
χώνευσης ούτε έκθεση εµπειρογνώµονα, εφόσον όλοι οι
µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δι-
καίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέ-
χουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών, συµφωνούν
εγγράφως επ’ αυτού. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο
446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.

Άρθρο 11
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση 

από τους µετόχους ή τους εταίρους

1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβά-
νει γνώση στην έδρα της εταιρείας, κατά τη χρονική πε-
ρίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 26,
στο άρθρο 31, στην παράγραφο 2 του άρθρου 41, στο
άρθρο 44 και στην παράγραφο 2 του άρθρου 49, κατά πε-
ρίπτωση, των εξής τουλάχιστον εγγράφων:
α. του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης,
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και

των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµ-
βουλίου ή των διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες
που µετέχουν στη συγχώνευση των τριών (3) τελευταί-
ων ετών,
γ. της λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε

ηµεροµηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη
ηµέρα του τρίτου µήνα πριν από την ηµεροµηνία του
σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης, αν οι τελευταίες ετή-
σιες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται σε
χρήση που έχει λήξει έξι (6) µήνες τουλάχιστον πριν από
την ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης. Η

λογιστική κατάσταση περιλαµβάνει τουλάχιστον ισολο-
γισµό, κατάσταση αποτελεσµάτων και περίληψη των λο-
γιστικών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύντα-
ξή τους,
δ. των προβλεπόµενων στο άρθρο 9 εκθέσεων των δι-

οικητικών συµβουλίων ή των διαχειριστών καθεµίας από
τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση,
ε. της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 10.
2. Δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση, σύµφωνα µε

την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, εφόσον: 
α. η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθε-

ση, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρε-
ώσεις διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδο-
τών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς δια-
πραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά και την καθιστά
διαθέσιµη στους µετόχους, σύµφωνα µε όσα ορίζονται
στην παράγραφο 1, ή
β. όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που πα-

ρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες
που µετέχουν στη συγχώνευση ή οι εταίροι αυτών έχουν
συµφωνήσει ότι δεν απαιτείται η σύνταξη λογιστικής κα-
τάστασης. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει θεωρηθεί
από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο. 

3. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην περί-
πτωση γ΄της παραγράφου 1 συντάσσεται, σύµφωνα µε
τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση ό-
πως οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις.
Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης ι-

σχύουν τα εξής:
α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή

των αποθεµάτων,
β. οι επιµετρήσεις που εµφανίζονται στον τελευταίο ε-

τήσιο ισολογισµό πρέπει να προσαρµόζονται προς τις
λογιστικές εγγραφές της ενδιάµεσης περιόδου, χωρίς
να απαιτούνται νέες επιµετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση
στην λογιστική κατάσταση αναγνωρίζονται:

(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης
περιόδου, 

(ββ) οι σηµαντικές αλλαγές πραγµατικής αξίας που
δεν εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.

4. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες α-
ντίγραφο ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ατελώς και µε α-
πλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον µέτοχος ή εταί-
ρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, από
την εταιρεία, ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβίβαση των
πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα ή αποσπάσµατα
µπορεί να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο µέτοχο ή ε-
ταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

5. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώ-
νευση απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα
στην έδρα της, εφόσον αυτή, για συνεχή χρονική περίο-
δο που είναι η ίδια µε εκείνη που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα στην ιστοσελίδα της. 
Η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται, εφόσον η ιστοσε-

λίδα παρέχει στους µετόχους ή στους εταίρους τη δυνα-
τότητα, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρε-
ται στο προηγούµενο εδάφιο, να µεταφορτώνουν και να
εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρά-
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γραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία υποχρε-
ούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των µετόχων ή
των εταίρων στην έδρα της.
Οι πληροφορίες διατηρούνται στην ιστοσελίδα της ε-

ταιρείας για περίοδο δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία
λήψης απόφασης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης
από τη συνέλευση ή τους εταίρους της. Προσωρινή δια-
κοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η οποία προκαλεί-
ται από τεχνικούς ή άλλους λόγους, δεν θίγει το κύρος
των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, είναι δυνατόν η απαλλαγή που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 να εξαρτάται από ό-
ρους και περιορισµούς, που είναι απαραίτητοι για να
προστατευτεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιό-
τητα των εγγράφων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προ-
σωρινή διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµφωνα
µε την παράγραφο 5, εφόσον η διακοπή προκαλείται από
τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Άρθρο 12
Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων

Σε κάθε περίπτωση µετασχηµατισµού που διέπεται α-
πό τον παρόντα, οι εργαζόµενοι προστατεύονται σύµ-
φωνα µε τις κείµενες διατάξεις για τη µεταβολή στο
πρόσωπο του εργοδότη. 

Άρθρο 13
Προστασία των πιστωτών των εταιρειών 

που µετέχουν στη συγχώνευση

1. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 8, οι πιστω-
τές των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, των
οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από το χρόνο
αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν
το δικαίωµα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις από τις
εταιρείες, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονο-
µική κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της συγχώνευ-
σης, καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσε-
ων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

2. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται στους πιστωτές της
απορροφώσας εταιρείας µπορεί να είναι διαφορετικές α-
πό αυτές που χορηγούνται στους πιστωτές της απορρο-
φώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών.

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της
παραγράφου 1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 5, το οποίο στην περίπτωση αυτή
δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονοµίας, ύστερα από αίτηση του εν-
διαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την ο-
λοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου
8. Με την απόφασή του το δικαστήριο µπορεί να λάβει τα
κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα µέτρα για την
εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος. 

Άρθρο 14
Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεµιάς

από τις εταιρίες που µετέχουν στη συγχώνευση 

1. Για τη συγχώνευση απαιτείται απόφαση της συνέ-
λευσης ή των εταίρων καθεµιάς από τις εταιρείες που
µετέχουν στη συγχώνευση, η οποία λαµβάνεται όπως ο-
ρίζεται στον νόµο και το καταστατικό της. Η απόφαση α-
φορά τουλάχιστον την έγκριση του σχεδίου σύµβασης
συγχώνευσης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων
του καταστατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποί-
ηση της συγχώνευσης. 

2. Εφόσον υπάρχουν πολλές κατηγορίες εταιρικών
συµµετοχών, η απόφαση για τη συγχώνευση υποβάλλε-
ται σε έγκριση από κάθε κατηγορία µετόχων ή εταίρων,
τα δικαιώµατα των οποίων επηρεάζει η συγχώνευση.

Άρθρο 15
Σύµβαση συγχώνευσης - Τύπος

1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της συγχώ-
νευσης από τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταί-
ρους όλων των εταιρειών που µετέχουν σ’ αυτήν, σύµ-
φωνα µε το άρθρο 14, καταρτίζεται από τους εκπροσώ-
πους των οικείων εταιρειών σύµβαση συγχώνευσης, η ο-
ποία υποβάλλεται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου,
θεωρηµένου από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρ-
θρο 446 ΚΠολΔ ή από δικηγόρο. 

2. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει εταιρεία των περι-
πτώσεων α΄, β΄, η΄, θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέ-
πεται από τον νόµο, η σύµβαση συγχώνευσης υποβάλλε-
ται στον τύπο του συµβολαιογραφικού εγγράφου.

Άρθρο 16
Διατυπώσεις δηµοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία 

που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα

1. Η συγχώνευση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµο-
σιότητας του ν. 3419/2005 για καθεµία από τις εταιρείες
που µετέχουν σε αυτή.

2. Σε περίπτωση συγχώνευσης, στην οποία µετέχει µία
τουλάχιστον ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία
(SE), στη δηµοσιότητα της παραγράφου 1 υποβάλλονται
για καθεµία εταιρεία που µετέχει στη συγχώνευση, η α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων, η οποία
λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14, µαζί µε τη σχετική
σύµβαση συγχώνευσης, καθώς και την εγκριτική απόφα-
ση που προβλέπεται στις περιπτώσεις β΄ ή γ΄ στην πα-
ράγραφο 2 του άρθρου 17.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στη δηµοσιότητα της πα-
ραγράφου 1 υποβάλλεται για καθεµία εταιρεία που µετέ-
χει στη συγχώνευση, η απόφαση της συνέλευσης των ε-
ταίρων ή η απόφαση των εταίρων τους για τη συγχώνευ-
ση, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 14, µαζί
µε τη σχετική σύµβαση συγχώνευσης.

Άρθρο 17
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του
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ν. 4548/2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περί-
πτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων των
πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στις
εταιρείες, οι οποίες µετέχουν στη συγχώνευση. Ο έλεγ-
χος νοµιµότητας του προηγούµενου εδαφίου περιορίζε-
ται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος και της ε-
ταιρικής νοµοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που µετέ-
χουν στη συγχώνευση, του καταστατικού και των διατά-
ξεων του ν. 3419/2005.

2. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει Ανώνυµη Εται-
ρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), ως απορροφώµενη ή ως
απορροφώσα, η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 16 προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική
απόφαση του Περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης δεύτερου βαθµού, στην περιφέρεια του
οποίου έχει την έδρα της η απορροφώσα εταιρεία. 

3. Εφόσον στη συγχώνευση δεν µετέχει Ανώνυµη Ε-
ταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), η δηµοσιότητα στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 16 ε-
νεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3419/2005,
χωρίς την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής απόφασης.
Η υποβολή σε δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου
1, για τη διενέργεια του οποίου µόνη αρµόδια είναι η Υ-
πηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει την έ-
δρα της η απορροφώσα εταιρεία.

4. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει, ως απορροφώµε-
νη ή απορροφώσα µία τουλάχιστον από τις εταιρείες
που αναφέρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του
ν. 4548/2018, η εγκριτική απόφαση εκδίδεται από τον Υ-
πουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.

Άρθρο 18
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση συντελείται µε µόνη την καταχώρι-
ση, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης
α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύµ-
βασης συγχώνευσης ως προς την απορροφώσα εται-
ρεία, ακόµα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ.
της απορροφώµενης εταιρείας.

2. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και
ταυτόχρονα τόσο µεταξύ της απορροφώσας και της α-
πορροφώµενης εταιρείας όσο και έναντι τρίτων, τα εξής
αποτελέσµατα: 
α) η απορροφώσα εταιρεία υποκαθίσταται ως καθολική

διάδοχος στο σύνολο της περιουσίας, δηλαδή στο σύνο-
λο των δικαιωµάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των
έννοµων σχέσεων της απορροφώµενης ή των απορρο-
φώµενων εταιρειών, συµπεριλαµβανοµένων των διοικη-
τικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της απορροφώµε-
νης ή των απορροφώµενων εταιρειών,
β) οι µέτοχοι ή οι εταίροι της απορροφώµενης ή των α-

πορροφώµενων εταιρειών γίνονται µέτοχοι ή εταίροι της
απορροφώσας εταιρείας,
γ) η απορροφώµενη ή οι απορροφώµενες εταιρείες

παύουν να υπάρχουν. 
3. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χω-

ρίς άλλη διατύπωση από την απορροφώσα εταιρεία. 
4. Οι προβλεπόµενες στον νόµο ιδιαίτερες διατυπώ-

σεις για τη µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοι-

χείων ισχύουν και στην περίπτωση συγχώνευσης. 
5. Οι εταιρικές συµµετοχές της απορροφώσας εταιρεί-

ας δεν ανταλλάσσονται µε εταιρικές συµµετοχές της α-
πορροφώµενης εταιρείας που κατέχονται:
α. είτε από την ίδια την απορροφώσα εταιρεία είτε από

πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογαρια-
σµό της,
β. είτε από την ίδια την απορροφώµενη εταιρεία, είτε

από πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λο-
γαριασµό της.

6. Η περίπτωση δ΄της παρ. 4 του άρθρου 49 του
ν. 4548/2018 εφαρµόζεται σε περίπτωση διάσπασης µε
την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Άρθρο 19 
Ευθύνη

1. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οι διαχειρι-
στές της απορροφώσας και της απορροφώµενης εταιρεί-
ας ευθύνονται έναντι των µετόχων ή των εταίρων της ε-
ταιρείας τους για κάθε πταίσµα τους κατά την προετοι-
µασία και την πραγµατοποίηση της συγχώνευσης. 

2. Κάθε εµπειρογνώµονας του άρθρου 10 ευθύνεται έ-
ναντι των µετόχων ή των εταίρων των εταιρειών που µε-
τέχουν στη συγχώνευση για κάθε πταίσµα του κατά την
εκπλήρωση των καθηκόντων του.

3. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 1 και 2 για ζηµία τρίτων κατά τις
γενικές διατάξεις. 

4. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 και 2 εισάγονται στο
καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο και µπορεί να ασκούνται
από ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικα-
στήριο του άρθρου 5, που δικάζει κατά την εκούσια δι-
καιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου ή, ειδικά αν πρόκει-
ται για Ανώνυµη Εταιρεία, µε αίτηση µετόχου ή µετόχων
που κατά τη συντέλεση της συγχώνευσης σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 18 κατείχαν το ένα πεντη-
κοστό (1/50) τουλάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. Για
τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει
να πιθανολογήσει την ύπαρξη της αξίωσης των αιτού-
ντων. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδι-
κα µέσα. Σε περίπτωση άσκησης αξιώσεων κατά περισ-
σότερων υπόχρεων, είναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή
διαφορετικοί ειδικοί εκπρόσωποι.

5. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλ-
λεται σε δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του, στη µερίδα της
απορροφώσας εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτω-
ση, στην ιστοσελίδα της απορροφώσας εταιρείας, µαζί
µε πρόσκληση του ειδικού εκπροσώπου προς τους µετό-
χους ή τους εταίρους της απορροφώσας ή της απορρο-
φώµενης εταιρείας να δηλώσουν στον ίδιο αν επιθυµούν
να ασκήσει αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον το
καταστατικό ή η εταιρική σύµβαση της απορροφώσας ή
της απορροφώµενης εταιρείας προβλέπει και άλλους
τρόπους ενηµέρωσης των µετόχων ή των εταίρων για τη
διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσεων των εταί-
ρων, αυτοί εφαρµόζονται ανάλογα και στην πρόσκληση
του πρώτου εδαφίου. Οι µέτοχοι ή οι εταίροι πρέπει να
προβούν στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση της δηµο-
σιότητας που προβλέπεται στην παρούσα. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της προθεσµίας η παραγραφή των αξιώσεών
τους αναστέλλεται.
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6. Η απόφαση της παραγράφου 4 καθορίζει την αµοιβή
του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από
τους µετόχους ή τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλο-
γικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην απορρο-
φώσα ή στην απορροφώµενη εταιρεία. Διαφορετική συµ-
φωνία για αµοιβή µεταξύ του ειδικού εκπροσώπου και
των µετόχων ή των εταίρων που εκπροσωπεί, δεν απο-
κλείεται. 

Άρθρο 20
Ακυρότητα της συγχώνευσης

1. Η συγχώνευση που συντελέστηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 18 κηρύσσεται άκυρη µε δικα-
στική απόφαση εφόσον:
α. παραλείφθηκε η έγκριση της συγχώνευσης έστω α-

πό µία από τις εταιρείες που µετέχουν σ’ αυτή, µε από-
φαση της συνέλευσης ή των εταίρων, ή η απόφαση µε
την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση είναι ανυπόστατη, 
β. έστω µία από τις αποφάσεις της περίπτωσης α΄ εί-

ναι άκυρη ή ακυρώσιµη.
2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου 1 εξαλειφθεί

ή ιαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της
αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της συγχώνευ-
σης, η συγχώνευση δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το
δικαστήριο τάσσει προθεσµία για την άρση των λόγων α-
κυρότητας της συγχώνευσης, εφόσον η άρση είναι εφι-
κτή. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται. Εφόσον
παρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εται-
ρικών υποθέσεων.

3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της συγ-
χώνευσης ασκείται µέσα σε τρεις (3) µήνες από την κα-
ταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 18 και υπάγεται στη διαδικασία της εκούσιας
δικαιοδοσίας. Μπορεί να υποβληθεί από κάθε µέτοχο ή
εταίρο εταιρείας που συγχωνεύθηκε, εφόσον δεν έλαβε
µέρος στη λήψη της απόφασης της εταιρείας αυτής για
την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκε στη λήψη
της. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1, καθώς και ό-
ταν πρόκειται για άκυρη απόφαση της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και α-
πό πιστωτές εταιρείας που συγχωνεύθηκε, εφόσον έ-
χουν έννοµο συµφέρον. Εφόσον πρόκειται για ακυρώσι-
µη απόφαση της περίπτωσης β΄της παραγράφου 1, η αί-
τηση µπορεί να υποβληθεί µόνο από µέτοχο ή από µετό-
χους ή από εταίρο ή από εταίρους που εκπροσωπούν συ-
νολικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαί-
ου ή των δικαιωµάτων ψήφου εταιρείας που συγχωνεύ-
θηκε, εφόσον δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφα-
σης για την έγκριση της συγχώνευσης ή αντιτάχθηκαν
στη λήψη της. 

4. Όπου συντρέχει περίπτωση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, η ακυρότητα ή η ακυρωσία ή το ανυπόστατο
της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων κρίνεται
αποκλειστικά από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση
της παραγράφου 2.

5. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, το δικαστή-
ριο µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα της συγχώνευ-
σης, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση
µε το ελάττωµα της απόφασης της συνέλευσης ή των ε-
ταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, ο αιτών έχει χρηµατική

αξίωση κατά της απορροφώσας εταιρείας προς αποκα-
τάσταση της ζηµίας που του προκάλεσε το συγκεκριµέ-
νο ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο
της δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτο-
χοι ή εταίροι που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη
της ακυρότητας της συγχώνευσης, επειδή δεν διαθέ-
τουν το απαιτούµενο ποσοστό µετοχών ή δικαιωµάτων
ψήφου σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Εφόσον η απορ-
ροφώσα είναι Ανώνυµη Εταιρεία µε µετοχές εισηγµένες
σε ρυθµιζόµενη αγορά, δεν κηρύσσεται ακυρότητα της
συγχώνευσης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1,
αλλά εφαρµόζεται αναλογικά το δεύτερο εδάφιο της πα-
ρούσας και η αξίωση που αναφέρεται σ’ αυτό µπορεί να
ασκηθεί από κάθε µέτοχο που δεν έλαβε µέρος στη λή-
ψη της απόφασης ή αντιτάχθηκε σ’ αυτήν, µέσα σε προ-
θεσµία ενός (1) έτους από την καταχώριση της συγχώ-
νευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18.

6. Ακύρωση, µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής
πράξης, µε την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση σύµφωνα
µε τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 17, δεν επιφέρει
ανατροπή των αποτελεσµάτων της συγχώνευσης ούτε
αποτελεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις α-
ποζηµίωσης κατά τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις
του παρόντος δεν θίγονται. 

7. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της συγ-
χώνευσης και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα
δηµοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν ε-
φαρµόζεται το άρθρο 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύ-
στερα από σχετικό αίτηµα ή και αυτεπαγγέλτως, όλα τα
αναγκαία κατά την κρίση του µέτρα για την προστασία
των συµφερόντων που τίθενται σε διακινδύνευση. 

8. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την
ακυρότητα της συγχώνευσης, µπορεί να ασκηθεί µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 7.

9. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της συγ-
χώνευσης δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της α-
πορροφώσας εταιρείας, που έγιναν µετά την καταχώρι-
ση της συγχώνευσης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 18 και πριν από τη δηµοσίευση
της απόφασης σύµφωνα µε την παράγραφο 7. Για τις υ-
ποχρεώσεις της απορροφώσας εταιρείας από συναλλα-
γές του προηγούµενου εδαφίου ευθύνονται εις ολόκλη-
ρον οι απορροφώµενες εταιρείες. 

Άρθρο 21
Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής

1. Η συγχώνευση που συντελέστηκε σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 18 δεν µπορεί να κηρυχθεί ά-
κυρη για το λόγο ότι η σχέση ανταλλαγής των εταιρικών
συµµετοχών δεν είναι δίκαιη και λογική.

2. Σε αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή
εταίρος µπορεί να αξιώσει από την απορροφώσα εται-
ρεία την καταβολή αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση ορίζεται
από το δικαστήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του
παρόντος. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µέσα σε
προθεσµία έξι (6) µηνών από τη συντέλεση της συγχώ-
νευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Εφαρµοζόµενες διατάξεις - Έγκριση της συγχώνευσης

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ελαττωµα-
τική ίδρυση, οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν
τη συγχώνευση µε απορρόφηση εφαρµόζονται ανάλογα
στη συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας. Ως απορ-
ροφώµενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που παύουν
να υφίστανται και απορροφώσα εταιρεία νοείται η νέα ε-
ταιρεία.

2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 7 ε-
φαρµόζεται αναλόγως και για τη νέα εταιρεία.

3. Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης µαζί µε το κατα-
στατικό της νέας εταιρείας, εγκρίνονται από τη συνέ-
λευση ή τους εταίρους καθεµίας από τις εταιρείες που
παύουν να υφίστανται, συµπεριλαµβανοµένων σε κάθε
περίπτωση των κατηγοριών µετόχων ή των εταίρων που
αποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
14, εφαρµοζόµενη αναλόγως. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 23
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 24 έως 29 εφαρµόζονται, όταν στη συγχώ-
νευση µετέχει προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ΄,
ε΄ και ζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2.

2. Τα ανωτέρω άρθρα εφαρµόζονται και όταν στη συγ-
χώνευση µετέχει ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν
αυτή την εταιρική µορφή.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρό-
ντος, στη µετέχουσα στη συγχώνευση προσωπική εται-
ρεία ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία εφαρµόζονται
οι διατάξεις του έβδοµου Μέρους του ν. 4072/2012
(Α΄86).

Άρθρο 24
Συγχώνευση µε τη συµµετοχή λυθείσας 

προσωπικής εταιρείας 

H συµµετοχή σε συγχώνευση λυθείσας προσωπικής ε-
ταιρείας επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 3 του παρόντος, εκτός αν οι εταίροι έ-
χουν συµφωνήσει, σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου
268 του ν. 4072/2012, να µην ακολουθήσει εκκαθάριση.

Άρθρο 25
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης

1. Σε περίπτωση απορρόφησης προσωπικής εταιρείας,
το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει, εκτός από
τα στοιχεία της παραγράφου 2 του άρθρου 7, και τους ε-
ταίρους της που, ως εταίροι της απορροφώσας προσωπι-
κής εταιρείας ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της. Το
σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέρει επίσης το πο-
σοστό συµµετοχής των εταίρων της απορροφώµενης
προσωπικής εταιρείας στην απορροφώσα εταιρεία.

2. Σε περίπτωση απορρόφησης εταιρείας, στην οποία
µετέχουν εταίροι που δεν ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη της, από προσωπική εταιρεία, οι εταίροι αυτοί µετέ-
χουν στην απορροφώσα εταιρεία ως ετερόρρυθµοι εταί-
ροι. Παρέκκλιση από το προηγούµενο εδάφιο επιτρέπεται
µόνο µε ρητή συγκατάθεση των εταίρων αυτών, η οποία
παρέχεται κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης του άρ-
θρου 14 και περιλαµβάνεται στο σχέδιο της συγχώνευ-
σης.

Άρθρο 26
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση για τη συγχώνευση

1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 11, µπορεί να ασκείται για συνεχή
χρονική περίοδο που αρχίζει οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέ-
ρες πριν από τη λήψη της απόφασης του άρθρου 27 και
λήγει µε τη λήψη της. 

2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 9, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο των ε-
ταίρων της προσωπικής εταιρείας που µετέχει στη συγχώ-
νευση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

Άρθρο 27
Απόφαση των εταίρων 

1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας µε
την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή της σε συγχώνευση,
λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να
προβλέπει τη λήψη της απόφασης µε πλειοψηφία τριών
τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθµού των εταί-
ρων. 

2. Ο εταίρος απορροφώµενης ή απορροφώσας προσω-
πικής εταιρείας που ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη
της, µπορεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του µε τον όρο
ότι λαµβάνει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου στην απορ-
ροφώσα εταιρεία.

3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δεύ-
τερου εδαφίου της παραγράφου 1 έχει δικαίωµα εξόδου
από την απορροφώµενη ή την απορροφώσα προσωπική ε-
ταιρεία. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εταίρος, για τον οποίο
δεν έγινε δεκτός ο όρος της παραγράφου  2. Το δικαίωµα
εξόδου της παρούσας δεν µπορεί να περιοριστεί από την
εταιρική σύµβαση. 

Άρθρο 28
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης 

από εµπειρογνώµονες

1. Η εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης από
εµπειρογνώµονες είναι υποχρεωτική για την προσωπική
εταιρεία που µετέχει στη συγχώνευση, µόνον ύστερα από
αίτηµα ενός (1) τουλάχιστον από τους εταίρους της. Το
σχετικό αίτηµα υποβάλλεται πέντε (5) το αργότερο ηµέ-
ρες πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 26. Στην περίπτωση αυτή, η απόφα-
ση του άρθρου 27 λαµβάνεται µετά την κοινοποίηση της
έκθεσης που συντάσσουν οι εµπειρογνώµονες στους ε-
ταίρους. 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου  1, τα έξοδα για την
εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης βαρύνουν
την εταιρεία. 
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Άρθρο 29
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων 

απορροφώµενης εταιρείας

1. Σε περίπτωση απορρόφησης προσωπικής εταιρείας
από εταιρεία της οποίας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν ευ-
θύνονται προσωπικά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά
των εταίρων της απορροφώµενης εταιρείας που ευθύνο-
νται προσωπικά για τα χρέη της, παραγράφονται ύστερα
από πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της συγχώνευσης,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, εκτός αν
η αξίωση κατά της απορροφώµενης εταιρείας υπόκειται
σε βραχύτερη παραγραφή. 

2. Η ευθύνη της παραγράφου  1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών της απορροφώµενης εταιρείας που συ-
γκατατέθηκαν εγγράφως στη συγχώνευση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου  1 εφαρµόζονται
οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστο-
λή και τη διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση κατα-
στεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της συγχώνευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, η παρα-
γραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η α-
ξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 30
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 31 έως 38 εφαρµόζονται, όταν στη συγ-
χώνευση µετέχει Ανώνυµη Εταιρεία.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στη µετέχουσα στη συγχώνευση Ανώνυµη Εταιρεία ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018. 

Άρθρο 31
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση 

από τους µετόχους

Το δικαίωµα των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο
11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που
αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνε-
δρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφα-
σίσει για τη συγχώνευση και λήγει µε το τέλος της συνέ-
λευσης αυτής.

Άρθρο 32
Ιδιαίτερες κατηγορίες µετόχων

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών,
η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη συγχώνευση
τελεί υπό την έγκρισή της ή την έγκριση των κατ` ιδίαν
κατηγοριών µετόχων, τα δικαιώµατα των οποίων θίγο-
νται από τη συγχώνευση. Η έγκριση παρέχεται µε από-
φαση της ιδιαίτερης συνέλευσης των µετόχων της κατη-
γορίας που θίγεται, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις για την απαρτία και την πλειοψηφία, αντίστοι-
χα, των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 130 και της
παρ. 2 του άρθρου 132 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 33
Οµολογιούχοι δανειστές 

Εφόσον υπάρχουν οµολογιούχοι δανειστές, εφαρµό-
ζεται σ’ αυτούς το άρθρο 13, εκτός αν εγκρίνουν τη συγ-
χώνευση είτε ατοµικά είτε, αν είναι οργανωµένοι σε ο-
µάδα, µε απόφαση που λαµβάνεται από τη συνέλευση
των οµολογιούχων της κάθε οµάδας.

Άρθρο 34
Λοιποί τίτλοι

Στους κατόχους άλλων τίτλων, εκτός µετοχών, από
τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται
από την απορροφώσα εταιρεία δικαιώµατα ισοδύναµα
τουλάχιστον µε εκείνα που είχαν στην απορροφώµενη ε-
ταιρεία, εκτός αν κάθε κάτοχος άλλων τίτλων συγκατα-
τίθεται στην τροποποίηση των δικαιωµάτων του.

Άρθρο 35
Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυµη Εταιρεία που 

κατέχει το 100% των µετοχών ή µεριδίων της

1. Η πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες κεφαλαι-
ουχικές εταιρείες µεταβιβάζουν, ύστερα από λύση τους,
χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάριση, το σύνολο των περι-
ουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών τους σε Ανώ-
νυµη Εταιρεία που κατέχει το σύνολο των εταιρικών µε-
ριδίων ή των µετοχών τους ή άλλων τίτλων που παρέ-
χουν δικαίωµα ψήφου στη συνέλευση ή στη συνέλευση
των εταίρων, είτε αυτοτελώς είτε δια µέσου προσώπων
που ενεργούν στο όνοµά τους αλλά για λογαριασµό της,
εφαρµόζονται τα άρθρα 7 έως και 21, µε εξαίρεση τις
διατάξεις των περιπτώσεων β΄, γ΄ και δ΄ της παραγρά-
φου  2 του άρθρου 7, του άρθρου 9, του άρθρου 10, της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου  2 του άρθρου 18 και
του άρθρου 19.

2. Στην περίπτωση της παραγράφου  1, δεν απαιτείται
απόφαση της γενικής συνέλευσης ή της συνέλευσης
των εταίρων των εταιρειών που µετέχουν στη συγχώ-
νευση εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευ-

σης σύµφωνα µε το άρθρο 8 πραγµατοποιείται, από κα-
θεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση,
έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συντέλεση της
συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 18 και
β. οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δι-

καίωµα, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συντέλε-
ση της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 18, να λαµβάνουν γνώση στην έδρα της απορρο-
φώµενης ή των απορροφώµενων εταιρειών των εγγρά-
φων που προβλέπονται στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄
της παραγράφου  1 του άρθρου 11.

3. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται, εφόσον ένας ή
περισσότεροι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι ο-
ποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, µέχρι τη συ-
ντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενι-
κής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας
διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της συγχώνευ-
σης σύµφωνα µε το άρθρο 14. 

4. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του

79



δικαιώµατος της παραγράφου 3 εφαρµόζεται η παρ. 1
του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

Άρθρο 36
Απορρόφηση εταιρείας από Ανώνυµη Εταιρεία 
που κατέχει το 90% ή περισσότερο των µετοχών 

ή µεριδίων της 

1. Σε περίπτωση συγχώνευσης µίας ή περισσότερων
κεφαλαιουχικών εταιρειών µε απορρόφησή τους από άλ-
λη Ανώνυµη Εταιρεία, στην οποία ανήκει το ενενήντα
τοις εκατό (90%) ή περισσότερο, αλλά όχι το σύνολο,
των εταιρικών µεριδίων, ή των µετοχών ή άλλων τίτλων
που παρέχουν δικαίωµα ψήφου στη γενική συνέλευση ή
στη συνέλευση των εταίρων των απορροφώµενων εται-
ρειών, είτε αυτοτελώς είτε διά µέσου προσώπων που ε-
νεργούν στο δικό τους όνοµα αλλά για λογαριασµό της,
δεν απαιτείται απόφαση της γενικής συνέλευσης της α-
πορροφώσας εταιρείας, εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευ-

σης σύµφωνα µε το άρθρο 8 πραγµατοποιείται για την α-
πορροφώσα εταιρεία, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν α-
πό την ηµεροµηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευ-
σης ή της συνέλευσης των εταίρων της απορροφώµενης
ή των απορροφώµενων εταιρειών για τη λήψη απόφα-
σης για το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης, και
β. οι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας έχουν το δι-

καίωµα, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από την ηµερο-
µηνία συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης ή της συνέ-
λευσης των εταίρων της απορροφώµενης ή των απορρο-
φώµενων εταιρειών, να λάβουν γνώση των εγγράφων
που προβλέπονται στο άρθρο 11 στην έδρα της απορρο-
φώσας εταιρείας.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται εφόσον ένας ή
περισσότεροι µέτοχοι της απορροφώσας εταιρείας, οι ο-
ποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του µετοχικού
κεφαλαίου που έχει καταβληθεί, ζητήσουν, µέχρι τη συ-
ντέλεση της συγχώνευσης, τη σύγκληση έκτακτης γενι-
κής συνέλευσης, ορίζοντας ως αντικείµενο ηµερήσιας
διάταξης τη λήψη απόφασης για τη συγχώνευση από τη
γενική συνέλευση των µετόχων. 

3. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του
δικαιώµατος της παραγράφου  2 εφαρµόζεται η παρ. 1
του άρθρου 141 του ν. 4548/2018. 

Άρθρο 37
Πράξεις που εξοµοιώνονται µε τη συγχώνευση 

µε απορρόφηση

1. Για την πράξη µε την οποία µία ή περισσότερες Α-
νώνυµες Εταιρείες (εξαγοραζόµενες) µεταβιβάζουν, ύ-
στερα από λύση τους, χωρίς να ακολουθήσει εκκαθάρι-
ση, σε άλλη Ανώνυµη Εταιρεία (εξαγοράζουσα), το σύ-
νολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσε-
ών τους, έναντι απόδοσης στους µετόχους των εξαγο-
ραζόµενων εταιρειών του αντιτίµου των δικαιωµάτων
τους (εξαγορά), εφαρµόζονται ανάλογα τα άρθρα 30 έ-
ως 36.

2. Για την εφαρµογή της παραγράφου  1, απορροφώ-
µενες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που παύουν να υ-
φίστανται (εξαγοραζόµενες) και ως απορροφώσα εται-
ρεία εννοείται η εξαγοράζουσα.

Άρθρο 38 
Μη δίκαιο αντάλλαγµα εξαγοράς

1. Η πράξη που αναφέρεται στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 37 δεν κηρύσσεται άκυρη για το λόγο ότι το αντίτι-
µο των δικαιωµάτων των µετόχων των εξαγοραζόµενων
εταιρειών έχει ορισθεί σε αδικαιολόγητα χαµηλό ή υψη-
λό ποσό.

2. Σε περίπτωση ορισµού του αντιτίµου της παραγρά-
φου  1 σε αδικαιολόγητα χαµηλό ποσό, κάθε µέτοχος
της εξαγοραζόµενης εταιρείας µπορεί να αξιώσει την
καταβολή σ’ αυτόν, από την εξαγοράζουσα εταιρεία, α-
ποζηµίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το
δικαστήριο της παραγράφου  1 του άρθρου 5. Η σχετική
αξίωση παραγράφεται έξι (6) µήνες ύστερα από την κα-
ταχώριση στο µητρώο της εγκριτικής απόφασης της εξα-
γοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 39 
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 40 και 41 εφαρµόζονται όταν στη συγχώ-
νευση µετέχει Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης. 

2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στη µετέχουσα στη συγχώνευση Εταιρεία Περιορισµέ-
νης Ευθύνης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/
1955 (Α΄91).

Άρθρο 40
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης –

Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση

1. Σε περίπτωση απορροφώσας Εταιρείας Περιορισµέ-
νης Ευθύνης, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης αναφέ-
ρει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 7, τη µερίδα συµ-
µετοχής καθώς, και τα εταιρικά µερίδια που αποκτά κάθε
µέτοχος ή εταίρος της απορροφώµενης εταιρείας στην
απορροφώσα. Εφόσον η απορροφώµενη εταιρεία είναι
ανώνυµη ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές, η ονοµαστική α-
ξία της εταιρικής συµµετοχής δεν χρειάζεται να συµπί-
πτει µε την ονοµαστική αξία της µετοχής. 

2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 9, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο
των εταίρων της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που
µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως και διαχειρι-
στές της.

Άρθρο 41
Έγκριση της συγχώνευσης από τη συνέλευση

των εταίρων 

1.Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνε-
ται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου
38 του ν. 3190/1955.
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2. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της συνέλευ-
σης των εταίρων της παραγράφου  1 και λήγει µε το τέ-
λος της συνέλευσης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 42
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 43 έως 45 εφαρµόζονται όταν στη συγχώ-
νευση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία.

2. Eφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στη µετέχουσα στη συγχώνευση ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 43 επ.
του ν. 4072/2012.

Άρθρο 43
Σχέδιο Σύµβασης Συγχώνευσης – Γραπτή έκθεση

και ενηµέρωση

1. Εφόσον στη συγχώνευση µετέχει ιδιωτική κεφαλαι-
ουχική εταιρεία, το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης πε-
ριλαµβάνει εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 7 και αι-
τιολόγηση της σχέσης ανταλλαγής, ώστε να είναι δίκαιη
και εύλογη. Η σχέση ανταλλαγής αφορά το σύνολο των
εισφορών των εταίρων των συγχωνευόµενων ιδιωτικών
κεφαλαιουχικών εταιρειών, είτε πρόκειται για κεφαλαια-
κές, είτε εξωκεφαλαιακές ή εγγυητικές εισφορές. 

2. Εφόσον η απορροφώσα είναι ιδιωτική κεφαλαιουχι-
κή εταιρεία, τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από τη
συγχώνευση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το ο-
ποίο εκπροσωπούσαν τα παλαιά εταιρικά µερίδια της α-
πορροφώµενης ή των απορροφώµενων ιδιωτικών κεφα-
λαιουχικών εταιρειών. 

3. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη συγχώνευση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 9, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε
την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο
των εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
που µετέχει στη συγχώνευση είναι συγχρόνως και δια-
χειριστές της.

Άρθρο 44
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση 

από τους εταίρους

Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο
11 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που
αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της συνέλευσης
των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη συγχώ-
νευση και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 45
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων 

µε εγγυητικές εισφορές

1. Εφόσον σε απορροφώµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική
εταιρεία υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητι-
κές εισφορές και οι εταίροι που κατέχουν τα µερίδια αυ-
τά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της απορρο-
φώσας εταιρείας, οι αξιώσεις κατά των εταίρων αυτών
για τα χρέη της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας πα-
ραγράφονται ύστερα από τρία (3) έτη από τη συντέλεση
της συγχώνευσης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 18, εκτός αν η αξίωση κατά της εταιρείας υπόκειται
σε βραχύτερη παραγραφή.

2. Η ευθύνη της παραγράφου  1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
που συγκατατέθηκαν εγγράφως στη συγχώνευση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου  1 εφαρµόζονται
οι γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστο-
λή και τη διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση κατα-
στεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της συγχώνευσης
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, η παρα-
γραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η α-
ξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) 

Άρθρο 46

Για τη συγχώνευση µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρεί-
ας (SE) εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 30 έως 38
του παρόντος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανο-
νισµού 2157/2001 και τις διατάξεις του ν. 3412/2005
(Α΄276).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 47
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 48 έως 52 εφαρµόζονται όταν στη συγχώ-
νευση µετέχει αστικός συνεταιρισµός. 

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στον συνεταιρισµό που συµετέχει στη συγχώνευση ε-
φαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1667/1986 (Α΄196).

Άρθρο 48
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης

Το σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης του άρθρου 7 ανα-
φέρει και την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής λαµβά-
νοντας υπόψη την υποχρεωτική και τις προαιρετικές συ-
νεταιριστικές µερίδες, καθώς και το ύψος της ευθύνης
των µελών του απορροφώντος συνεταιρισµού για τις υ-
ποχρεώσεις του.
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Άρθρο 49
Έγκριση της συγχώνευσης από τη γενική συνέλευση

1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρι-
σµού για τη συγχώνευση, σύµφωνα µε το άρθρο 14, λαµ-
βάνεται µε την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέ-
πονται αντίστοιχα στην παράγραφο 4 και στο δεύτερο ε-
δάφιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986.

2. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο
άρθρο 11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίο-
δο που αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης της παραγράφου  1 και λήγει µε το τέλος
της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 50
Δικαίωµα εξόδου

1. Ο συνεταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του
άρθρου 14 έχει δικαίωµα εξόδου από τον συνεταιρισµό.
Το δικαίωµα εξόδου του προηγούµενου εδαφίου δεν
µπορεί να περιοριστεί από το καταστατικό και ιδίως δεν
υπόκειται σε όρο του καταστατικού για ελάχιστη υπο-
χρεωτική παραµονή στον συνεταιρισµό. Περιορισµός
της αξίωσης του συνεταίρου για απόδοση της αξίας της
µερίδας του από ειδικές διατάξεις του νόµου δεν θίγε-
ται. 

2. Μέτοχος ή εταίρος της απορροφώµενης από συνε-
ταιρισµό εταιρείας άλλης µορφής, ο οποίος δεν ευθύνε-
ται προσωπικά για τα χρέη της και διαφώνησε µε την α-
πόφαση του άρθρου 14, έχει δικαίωµα να ζητήσει την ε-
ξαγορά των µετοχών του ή την έξοδό του από την απορ-
ροφώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέ-
πουν την οικεία εταιρική µορφή, εφαρµοζόµενες αναλο-
γικά. Ο ίδιος µέτοχος ή εταίρος δικαιούται επίσης να µε-
ταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε τρίτους κατά
παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισάγουν απαγο-
ρεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα µε-
ταβίβασης.

Άρθρο 51
Αποτελέσµατα της συγχώνευσης

Η συγχώνευση µε συµµετοχή συνεταιρισµού συντε-
λείται µε µόνη την καταχώριση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 18. Οι λοιπές διατυπώσεις δη-
µοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 1667/1986 δεν θίγονται.

Άρθρο 52
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων

1. Σε περίπτωση απορρόφησης συνεταιρισµού από ε-
ταιρεία, της οποίας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν ευθύνο-
νται προσωπικά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των
συνεταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού παραγράφο-
νται ύστερα από ένα (1) έτος από τη συντέλεση της συγ-
χώνευσης σύµφωνα µε το άρθρο 51, εκτός αν η αξίωση
κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε βραχύτερη παρα-
γραφή. 

2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι

των δανειστών του απορροφώµενου συνεταιρισµού που
συγκατατέθηκαν εγγράφως στη συγχώνευση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου  2 εφαρµόζονται
οι γενικές διατάξεις για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά
τη συντέλεση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 18, η παραγραφή αρχίζει από το
χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξι-
πρόθεσµη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) 

Άρθρο 53

Για τη συγχώνευση µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκής συ-
νεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρµόζονται αναλογικά
τα άρθρα 47 έως 52 του παρόντος σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1435/2003 και του Μέ-
ρους Δ΄ του ν. 4099/2012 (Α΄ 250).

ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 54
Διάσπαση

1. Η διάσπαση διακρίνεται σε κοινή διάσπαση, µερική
διάσπαση και απόσχιση κλάδου.

2. Όπου οι διατάξεις του παρόντος παραπέµπουν στα
άρθρα 6 έως και 22, εταιρείες που συγχωνεύονται ή ε-
ταιρείες που µετέχουν στη συγχώνευση νοούνται οι µε-
τέχουσες στη διάσπαση εταιρείες, απορροφώσα εται-
ρεία νοείται καθεµία από τις επωφελούµενες από τη διά-
σπαση εταιρείες, απορροφώµενη εταιρεία νοείται η δια-
σπώµενη εταιρεία, συγχώνευση νοείται η διάσπαση και
σχέδιο σύµβασης συγχώνευσης νοείται το σχέδιο σύµ-
βασης διάσπασης ή, κατά περίπτωση, το σχέδιο διάσπα-
σης.

3. Κλάδος δραστηριότητας είναι το σύνολο των στοι-
χείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού, τα
οποία συνιστούν, από οργανωτική άποψη, αυτόνοµη εκ-
µετάλλευση, δηλαδή, σύνολο ικανό να λειτουργήσει αυ-
τοδύναµα. 

Άρθρο 55
Κοινή διάσπαση

1. Η κοινή διάσπαση πραγµατοποιείται είτε µε απορρό-
φηση, είτε µε σύσταση νέων εταιρειών, είτε µε απορρό-
φηση και µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων εταιρει-
ών.

2. Κοινή διάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε
την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη), ύστερα από λύση
της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, µεταβιβάζει σε άλλες
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υφιστάµενες εταιρείες (επωφελούµενες) το σύνολο των
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεών της ένα-
ντι απόδοσης στους µετόχους ή στους εταίρους της, ε-
ταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών
και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10 %) της ονοµαστικής αξίας
των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µε-
τόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή,
σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστι-
κής τους αξίας. 

3. Κοινή διάσπαση µε σύσταση νέων εταιρειών είναι η
πράξη µε την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη), η οποία
ύστερα από λύση της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, µε-
ταβιβάζει σε άλλες εταιρείες που συνιστώνται ταυτό-
χρονα (επωφελούµενες), το σύνολο των περιουσιακών
στοιχείων και των υποχρεώσεών της έναντι απόδοσης
στους µετόχους ή στους εταίρους της, εταιρικών συµµε-
τοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως
χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις
εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµ-
µετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταί-
ρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλει-
ψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

4. Κοινή διάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση
µίας ή περισσότερων νέων εταιρειών είναι η πράξη µε
την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη), η οποία ύστερα α-
πό λύση της, χωρίς να τεθεί σε εκκαθάριση, µεταβιβάζει
εν µέρει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες
(επωφελούµενες µε απορρόφηση) και εν µέρει σε µία ή
περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (ε-
πωφελούµενες µε σύσταση), το σύνολο των περιουσια-
κών στοιχείων και των υποχρεώσεών της έναντι απόδο-
σης στους µετόχους ή στους εταίρους της, εταιρικών
συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και ενδεχο-
µένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερβαίνει το
δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας των εται-
ρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µετόχους ή
στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περί-
πτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους
αξίας.

Άρθρο 56
Μερική διάσπαση

1. Η µερική διάσπαση πραγµατοποιείται είτε µε απορ-
ρόφηση είτε µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων ε-
ταιρειών είτε µε απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή πε-
ρισσότερων νέων εταιρειών. 

2. Μερική διάσπαση µε απορρόφηση είναι η πράξη µε
την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µε-
ταβιβάζει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες
(επωφελούµενες), τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµε-
νους στο σχέδιο σύµβασης µερικής διάσπασης κλάδο ή
κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση στους µετό-
χους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας εται-
ρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφε-
λούµενων εταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού πο-
σού, το οποίο δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%)
της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµµετοχών που
αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους της δια-
σπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµα-
στικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

3. Μερική διάσπαση µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέ-
ων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία

(διασπώµενη), χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει σε µία ή πε-
ρισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (ε-
πωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµε-
νους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστη-
ριότητας, µε τη διάθεση στους µετόχους ή στους εταί-
ρους της διασπώµενης εταιρείας εταιρικών συµµετοχών
της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών
και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας
των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στους µε-
τόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας ή,
σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστικής αξίας, της λογιστι-
κής τους αξίας.

4. Μερική διάσπαση µε απορρόφηση και µε σύσταση
νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την ο-
ποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβι-
βάζει, εν µέρει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εται-
ρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και εν µέρει σε
µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτό-
χρονα (επωφελούµενες µε σύσταση) τον καθοριζόµενο
ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης
κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση στους
µετόχους ή εταίρους της διασπώµενης εταιρείας, εταιρι-
κών συµµετοχών των επωφελούµενων εταιρειών και εν-
δεχοµένως ποσού σε µετρητά, το οποίο δεν υπερβαίνει
το 10 % της ονοµαστικής αξίας των εταιρικών συµµετο-
χών που αποδίδονται στους µετόχους ή στους εταίρους
της διασπώµενης εταιρείας ή, σε περίπτωση έλλειψης ο-
νοµαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

5. Σε περίπτωση µερικής διάσπασης, η διασπώµενη ε-
ταιρεία οφείλει να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της
νοµοθεσίας που διέπουν τα στοιχεία της καθαρής θέσης
της. Εφόσον, ως αποτέλεσµα της µεταβίβασης ενός ή
περισσότερων κλάδων της διασπώµενης εταιρείας, η κα-
θαρή της θέση δεν απεικονίζεται πλέον σύµφωνα µε τις
ανωτέρω διατάξεις ή, κατά περίπτωση, γίνεται κατώτερη
από το όριο του νόµου, η απόφαση της συνέλευσης ή
των εταίρων της διασπώµενης εταιρείας σύµφωνα µε το
άρθρο 66 περιλαµβάνει και τα απαιτούµενα µέτρα, συ-
µπεριλαµβανοµένων των απαραίτητων τροποποιήσεων
του καταστατικού της, για την πραγµατοποίηση της µερι-
κής διάσπασης. Στα µέτρα αυτά µπορεί να περιλαµβάνε-
ται και η µείωση του κεφαλαίου της διασπώµενης εται-
ρείας, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέ-
πουν την οικεία εταιρική µορφή και µε την επιφύλαξη
της εφαρµογής του άρθρου 65. 

Άρθρο 57
Απόσχιση κλάδου 

1. Η απόσχιση κλάδου πραγµατοποιείται είτε µε απορ-
ρόφηση, είτε µε σύσταση µίας ή περισσότερων νέων ε-
ταιρειών, είτε µε απορρόφηση και µε σύσταση µίας ή πε-
ρισσότερων νέων εταιρειών.

2. Απόσχιση κλάδου µε απορρόφηση είναι η πράξη, µε
την οποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µε-
ταβιβάζει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εταιρείες
(επωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµε-
νους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης κλάδο ή κλάδους
δραστηριότητας, µε τη διάθεση σ’ αυτήν εταιρικών συµ-
µετοχών της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων ε-
ταιρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο
δεν υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστι-
κής αξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται
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στη διασπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονο-
µαστικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

3. Απόσχιση κλάδου µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέ-
ων εταιρειών είναι η πράξη, µε την οποία µία εταιρεία
(διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει, σε µία ή πε-
ρισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτόχρονα (ε-
πωφελούµενες) τον καθοριζόµενο ή τους καθοριζόµε-
νους στο σχέδιο διάσπασης κλάδο ή κλάδους δραστη-
ριότητας, µε τη διάθεση σε αυτήν εταιρικών συµµετοχών
της επωφελούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών
και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν υπερ-
βαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής αξίας
των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στη δια-
σπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµαστι-
κής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

4. Απόσχιση κλάδου µε απορρόφηση και µε σύσταση
νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών είναι η πράξη, µε την ο-
ποία µία εταιρεία (διασπώµενη) χωρίς να λυθεί, µεταβι-
βάζει εν µέρει σε µία ή περισσότερες υφιστάµενες εται-
ρείες (επωφελούµενες µε απορρόφηση) και εν µέρει σε
µία ή περισσότερες εταιρείες που συνιστώνται ταυτό-
χρονα (επωφελούµενες µε σύσταση) τον καθοριζόµενο
ή τους καθοριζόµενους στο σχέδιο σύµβασης διάσπασης
κλάδο ή κλάδους δραστηριότητας, µε τη διάθεση σε αυ-
τήν εταιρικών συµµετοχών των επωφελούµενων εται-
ρειών και ενδεχοµένως χρηµατικού ποσού, το οποίο δεν
υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της ονοµαστικής α-
ξίας των εταιρικών συµµετοχών που αποδίδονται στη
διασπώµενη εταιρεία ή, σε περίπτωση έλλειψης ονοµα-
στικής αξίας, της λογιστικής τους αξίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

Άρθρο 58
Εφαρµοζόµενες διατάξεις 

Οι διατάξεις του Κεφαλαίου Β΄ εφαρµόζονται στις
πράξεις της παραγράφου  2 του άρθρου 55, της παρα-
γράφου  2 του άρθρου 56 και της παραγράφου  2 του άρ-
θρου 57.

Άρθρο 59
Σχέδιο σύµβασης διάσπασης 

1. Τα διοικητικά συµβούλια ή οι διαχειριστές των εται-
ρειών που µετέχουν στη διάσπαση συντάσσουν σχέδιο
σύµβασης διάσπασης. 

2. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέρει τουλάχι-
στον: 
α. τη νοµική µορφή, την επωνυµία, την έδρα, και τον α-

ριθµό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπα-
ση,
β. την προτεινόµενη σχέση ανταλλαγής των εταιρικών

συµµετοχών και το ποσό σε µετρητά που προβλέπεται
στα άρθρα 55 και 56 και στην περίπτωση της απόσχισης
κλάδου τις εταιρικές συµµετοχές στην επωφελούµενη ε-
ταιρεία και το τυχόν ποσό σε µετρητά που προβλέπεται
στο άρθρο 57,
γ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τον τρόπο διάθεσης

των εταιρικών συµµετοχών στις επωφελούµενες εται-
ρείες,
δ. την ηµεροµηνία από την οποία οι εταιρικές συµµετο-

χές που αποκτούν οι µέτοχοι ή οι εταίροι της διασπώµε-
νης εταιρείας ή, κατά περίπτωση, η ίδια η διασπώµενη ε-
ταιρεία παρέχουν δικαίωµα στα κέρδη καθεµίας από τις
επωφελούµενες εταιρείες, καθώς και ειδικές συνθήκες
σχετικά µε αυτό το δικαίωµα,
ε. την ηµεροµηνία από την οποία οι πράξεις της δια-

σπώµενης, και στην περίπτωση της µερικής διάσπασης
και της απόσχισης κλάδου, οι πράξεις που αφορούν τον
κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι έχουν διε-
νεργηθεί για λογαριασµό καθεµιάς από τις επωφελούµε-
νες εταιρείες,
στ. στις περιπτώσεις της κοινής και της µερικής διά-

σπασης, τα δικαιώµατα που παρέχονται από καθεµία από
τις επωφελούµενες εταιρείες στους µετόχους ή στους
εταίρους που έχουν ειδικά δικαιώµατα, καθώς και στους
δικαιούχους άλλων δικαιωµάτων, ή τα µέτρα που προτεί-
νονται γι' αυτούς,
ζ. τα ιδιαίτερα πλεονεκτήµατα που παρέχονται στους

εµπειρογνώµονες σύµφωνα µε το άρθρο 62 και στα µέλη
των διοικητικών συµβουλίων ή στους διαχειριστές ή
στους εσωτερικούς ελεγκτές των συµµετεχουσών στη
διάσπαση εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση,
η. την ακριβή καταγραφή και κατανοµή των περιουσια-

κών στοιχείων και των υποχρεώσεων της διασπώµενης
εταιρείας που µεταβιβάζονται σε καθεµία από τις επω-
φελούµενες εταιρείες,
θ. στην κοινή διάσπαση και στη µερική διάσπαση, την

κατανοµή στους µετόχους ή στους εταίρους της δια-
σπώµενης εταιρείας των εταιρικών συµµετοχών των ε-
πωφελούµενων εταιρειών, καθώς και το κριτήριο στο ο-
ποίο βασίζεται αυτή η κατανοµή. 

3. Εφόσον αναφορικά µε στοιχεία του ενεργητικού ή
και του παθητικού της διασπώµενης εταιρείας δεν προ-
βλέπεται, µε βάση το σχέδιο σύµβασης διάσπασης, η µε-
ταβίβασή τους σε κάποια από τις επωφελούµενες εται-
ρείες και η ερµηνεία του σχεδίου της σύµβασης διάσπα-
σης δεν καθιστά δυνατό τον καθορισµό του τρόπου κα-
τανοµής τους, τότε στο βαθµό που πρόκειται για στοι-
χεία:
α. του ενεργητικού, τα στοιχεία αυτά ή η αξία τους κα-

τανέµονται µεταξύ των επωφελούµενων εταιρειών, ανά-
λογα µε την καθαρή θέση της εισφερόµενης περιουσίας
σε καθεµία από τις εταιρείες αυτές, σύµφωνα µε το σχέ-
διο σύµβασης διάσπασης,
β. του παθητικού καθεµία από τις επωφελούµενες ε-

ταιρείες ευθύνεται εις ολόκληρον µέχρι του ύψους της
καθαρής θέσης της εισφερόµενης σε αυτήν περιουσίας.

Άρθρο 60
Δηµοσίευση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης 

1. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ. για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη
διάσπαση και δηµοσιεύεται στον διαδικτυακό του τόπο
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στον ν. 3419/2005 και, κατά
περίπτωση, στην ιστοσελίδα των εταιρειών που µετέ-
χουν στη διάσπαση, έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από
την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέλευσης για τη λή-
ψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης ή πριν
από την ηµεροµηνία απόφασης των εταίρων επ΄ αυτού. 

2. Καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διά-
σπαση απαλλάσσεται από την υποχρέωση της παραγρά-
φου  1 εφόσον, για συνεχή περίοδο που αρχίζει έναν (1)
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µήνα πριν από την ηµεροµηνία συνεδρίασης της συνέ-
λευσης για τη λήψη απόφασης για το σχέδιο σύµβασης
διάσπασης ή, κατά περίπτωση, για συνεχή περίοδο που
αρχίζει έναν (1) µήνα πριν από την ηµεροµηνία της από-
φασης των εταίρων για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης,
διατηρεί αναρτηµένο το σχέδιο σύµβασης διάσπασης
στην ιστοσελίδα της χωρίς επιβάρυνση για το κοινό. 

3. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης διατηρείται δηµοσι-
ευµένο στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., και, κατά πε-
ρίπτωση, στην ιστοσελίδα των επωφελούµενων εταιρει-
ών, για χρονικό διάστηµα ενός (1) έτους από την ηµερο-
µηνία λήψης απόφασης επ' αυτού, από τη συνέλευση ή
τους εταίρους των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπα-
ση. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες προσωρινής
διακοπής πρόσβασης στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 έως 3, εφόσον η διακοπή αυτή προκαλείται
από τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Άρθρο 61
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση 

για τη διάσπαση 

1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας
από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, συντάσ-
σουν λεπτοµερή έκθεση, στην οποία επεξηγούν και δι-
καιολογούν, από νοµική και οικονοµική άποψη, το σχέδιο
σύµβασης διάσπασης και ειδικότερα, στις περιπτώσεις
της κοινής και της µερικής διάσπασης, τη σχέση ανταλ-
λαγής των εταιρικών συµµετοχών στη διασπώµενη εται-
ρεία προς τις εταιρικές συµµετοχές στις επωφελούµε-
νες εταιρείες που αποδίδονται στους µετόχους ή στους
εταίρους της διασπώµενης εταιρείας και στην περίπτω-
ση της απόσχισης κλάδου, τον αριθµό των εταιρικών
συµµετοχών στην επωφελούµενη ή στις επωφελούµε-
νες εταιρείες που αποδίδονται στη διασπώµενη εταιρεία.
Στην έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή των διαχειρι-
στών καθεµίας από τις εταιρείες στην κοινή και στη µερι-
κή διάσπαση επεξηγείται και αιτιολογείται το κριτήριο
κατανοµής, στους µετόχους ή στους εταίρους της δια-
σπώµενης εταιρείας, των εταιρικών συµµετοχών των ε-
πωφελούµενων εταιρειών. Εφόσον η συµµετέχουσα στη
διάσπαση εταιρεία ανήκει σε όµιλο σύµφωνα µε το Πα-
ράρτηµα Α΄ του ν. 4308/2014, το διοικητικό συµβούλιο ή
οι διαχειριστές παρέχουν πληροφορίες αναφορικά και
µε τις άλλες εταιρείες του οµίλου, η νοµική και οικονοµι-
κή θέση των οποίων είναι απαραίτητη για την εξήγηση
και τη δικαιολόγηση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης.
Η έκθεση αναφέρει επίσης τις ειδικές δυσχέρειες που
τυχόν προέκυψαν κατά την αποτίµηση.

2. Η έκθεση της παραγράφου  1 καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ, δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο του και υπο-
βάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους καθεµίας από
τις εταιρείες που µετέχει στη διάσπαση.

3. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές καθεµίας
από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση υποχρε-
ούνται να ενηµερώνουν τη συνέλευση ή τους εταίρους,
συµπεριλαµβανοµένων και των κατηγοριών µετόχων ή
των εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 2 του άρθρου 66, καθώς και τα διοικητικά συµβού-
λια ή τους διαχειριστές των άλλων εταιρειών που µετέ-
χουν στη διάσπαση, ώστε τα τελευταία να είναι σε θέση
να ενηµερώσουν τις οικείες γενικές συνελεύσεις των ε-

ταιρειών τους, ή τους εταίρους για κάθε σηµαντική µετα-
βολή των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσε-
ών τους που σηµειώθηκε ανάµεσα στην ηµεροµηνία κα-
τάρτισης του σχεδίου σύµβασης διάσπασης και στην η-
µεροµηνία λήψης της απόφασης του άρθρου 66.

4. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει
πληροφορίες και στοιχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων
µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη σε µία ή περισ-
σότερες από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση ή
στην περίπτωση του τέταρτου εδαφίου της παραγράφου
1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου. Στην περίπτωση αυτή, η
έκθεση της οικείας εταιρείας εξηγεί τους λόγους για
τους οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία πα-
ραλείπονται. 

5. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή
των διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1 ούτε ε-
νηµέρωση των συνελεύσεων ή των εταίρων και των άλ-
λων εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση σύµφωνα µε
την παράγραφο 3, εφόσον όλοι οι µέτοχοι ή οι εταίροι
και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρέχουν δικαίωµα ψή-
φου σε καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διά-
σπαση συµφωνούν εγγράφως να µην καταρτιστεί έκθε-
ση ή να γίνει ενηµέρωση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να
έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικη-
γόρο. 

Άρθρο 62
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης 

από εµπειρογνώµονες

Για καθεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διά-
σπαση, ένας ή περισσότεροι ανεξάρτητοι εµπειρογνώ-
µονες εξετάζουν το σχέδιο σύµβασης διάσπασης και συ-
ντάσσουν γραπτή έκθεση που απευθύνεται στη συνέλευ-
ση ή προς τους εταίρους της. Για τις κατηγορίες επαγ-
γελµατιών που µπορούν να διοριστούν ως εµπειρογνώ-
µονες, τα κριτήρια ανεξαρτησίας τους, τον διορισµό
τους ως εµπειρογνωµόνων και τα δικαιώµατά τους, το
περιεχόµενο και τη δηµοσιότητα της γραπτής έκθεσής
τους, καθώς και για την εξαίρεση από τις υποχρεώσεις
του παρόντος εφαρµόζεται το άρθρο 10. 

Άρθρο 63
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση

από τους µετόχους ή τους εταίρους

1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβά-
νει γνώση στην έδρα της εταιρείας, κατά τη χρονική πε-
ρίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79,
στο άρθρο 84, στο άρθρο 91 και στην παράγραφο 2 του
άρθρου 99, κατά περίπτωση, των εξής τουλάχιστον εγ-
γράφων:
α. του σχεδίου σύµβασης διάσπασης, 
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και

των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµ-
βουλίου ή των διαχειριστών καθεµίας από τις εταιρείες
που µετέχουν στη διάσπαση, των τριών (3) τελευταίων
ετών,
γ. λογιστικής κατάστασης που έχει συνταχθεί σε ηµε-

ροµηνία που δεν είναι προγενέστερη από την πρώτη η-
µέρα του τρίτου µήνα πριν από την ηµεροµηνία του σχε-
δίου σύµβασης διάσπασης, αν οι τελευταίες ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αναφέρονται σε χρή-

85



ση που έχει λήξει έξι (6) τουλάχιστον µήνες πριν από την
ηµεροµηνία του σχεδίου σύµβασης διάσπασης. Η λογι-
στική κατάσταση περιλαµβάνει τουλάχιστον ισολογισµό,
κατάσταση αποτελεσµάτων και περίληψη των λογιστι-
κών µεθόδων που χρησιµοποιήθηκαν για τη σύνταξή
τους,
δ. των προβλεπόµενων στο άρθρο 61 εκθέσεων των

διοικητικών συµβουλίων ή των διαχειριστών καθεµίας α-
πό τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση,
ε. της έκθεσης που προβλέπεται στο άρθρο 62.
2. Δεν απαιτείται λογιστική κατάσταση σύµφωνα µε

την περίπτωση γ΄ της παραγράφου  1 εφόσον: 
α. η εταιρεία δηµοσιεύει εξαµηνιαία οικονοµική έκθεση

σύµφωνα µε τις διατάξεις που αφορούν τις υποχρεώσεις
διαρκούς και περιοδικής πληροφόρησης των εκδοτών κι-
νητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγµά-
τευση σε οργανωµένη αγορά και την καθιστά διαθέσιµη
στους µετόχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παρού-
σα, ή
β. όλοι οι µέτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που πα-

ρέχουν δικαίωµα ψήφου σε καθεµία από τις εταιρείες
που µετέχουν στη διάσπαση ή οι εταίροι αυτών έχουν
συµφωνήσει εγγράφως ότι δεν απαιτείται η σύνταξη λο-
γιστικής κατάστασης. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έ-
χει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο
άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικη-
γόρο. 

3. Η λογιστική κατάσταση που προβλέπεται στην περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου  1 συντάσσεται σύµφωνα µε
τις ίδιες µεθόδους και την ίδια διάταξη και εµφάνιση ό-
πως οι τελευταίες ετήσιες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις.
Για την κατάρτιση της λογιστικής αυτής κατάστασης ι-

σχύουν και τα εξής:
α. δεν είναι απαραίτητο να γίνει νέα φυσική απογραφή

των αποθεµάτων,
β. οι επιµετρήσεις που εµφανίζονται στον τελευταίο ε-

τήσιο ισολογισµό πρέπει να προσαρµόζονται προς τις
λογιστικές εγγραφές της ενδιάµεσης περιόδου, χωρίς
να απαιτούνται νέες επιµετρήσεις. Σε κάθε περίπτωση
στη λογιστική κατάσταση αναγνωρίζονται:

(αα) οι αποσβέσεις και οι προβλέψεις της ενδιάµεσης
περιόδου,

(ββ) οι σηµαντικές αλλαγές πραγµατικής αξίας που
δεν εµφανίζονται στα λογιστικά βιβλία.

4. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες α-
ντίγραφο ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ατελώς και µε α-
πλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον ένας µέτοχος ή
εταίρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, α-
πό την εταιρεία, των ηλεκτρονικών µέσων για τη διαβί-
βαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγραφα ή απο-
σπάσµατα µπορεί να παρασχεθούν στον συγκεκριµένο
µέτοχο ή εταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

5. Καθεµία από τις συµµετέχουσες στη διάσπαση εται-
ρείες απαλλάσσεται από την υποχρέωση να καταστήσει
τα έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 διαθέ-
σιµα στην έδρα της εφόσον αυτή, για συνεχή χρονική
περίοδο που είναι ίδια µε εκείνη που αναφέρεται στην
παράγραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα στην ιστοσελίδα
της. 
Η παράγραφος 4 δεν εφαρµόζεται εφόσον η ιστοσελί-

δα παρέχει στους µετόχους ή στους εταίρους τη δυνα-
τότητα, καθόλη τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρε-
ται στο προηγούµενο εδάφιο, να µεταφορτώνουν και να

εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η εταιρεία υποχρε-
ούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση των µετόχων ή
εταίρων στην έδρα της. 
Οι πληροφορίες διατηρούνται στην ιστοσελίδα της ε-

ταιρείας για περίοδο δύο (2) ετών από την ηµεροµηνία
λήψης απόφασης για το σχέδιο σύµβασης διάσπασης α-
πό τη συνέλευση ή από τους εταίρους της. Προσωρινή
διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα η οποία προκα-
λείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους δεν θίγει το κύ-
ρος των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυτή.

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, είναι δυνατόν η απαλλαγή που προβλέπεται στο
πρώτο εδάφιο της παραγράφου  5 να εξαρτάται από ό-
ρους και περιορισµούς, που είναι απαραίτητοι για να
προστατευτεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιό-
τητα των εγγράφων.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης, µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η
προσωρινή διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 5, εφόσον η διακοπή αυτή προ-
καλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Άρθρο 64
Προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων

Η προστασία των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κα-
θεµίας από εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση ρυθµί-
ζεται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις. 

Άρθρο 65
Προστασία των πιστωτών των εταιρειών

που µετέχουν στη διάσπαση 

1. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας του άρθρου 60, οι πι-
στωτές των εταιρειών που µετέχουν στη διάσπαση, των
οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από το χρόνο
αυτό χωρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το
δικαίωµα να ζητήσουν κατάλληλες εγγυήσεις από τις ε-
ταιρείες, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς ότι η οικονοµι-
κή κατάσταση των εταιρειών εξαιτίας της διάσπασης κα-
θιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και ε-
φόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοιες εγγυήσεις.

2. Οι εγγυήσεις που χορηγούνται στους πιστωτές της
διασπώµενης εταιρείας µπορεί να είναι διαφορετικές α-
πό αυτές που χορηγούνται στους πιστωτές της επωφε-
λούµενης ή των επωφελούµενων εταιρειών.

3. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της
παραγράφου  1 επιλύεται από το δικαστήριο της παρα-
γράφου  1 του άρθρου 5 το οποίο στην περίπτωση αυτή
δικάζει κατά τη διαδικασία των άρθρων 682 επ. του Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονοµίας, ύστερα από αίτηση του εν-
διαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση ασκείται µέσα σε προ-
θεσµία τριάντα (30) ηµερών, η οποία αρχίζει από την ο-
λοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότητας που προ-
βλέπεται στο άρθρο 60. Με την απόφασή του το δικα-
στήριο µπορεί να λάβει τα κατά την κρίση του επαρκή και
πρόσφορα µέτρα για την εξασφάλιση της απαίτησης του
αιτούντος. 

4. Εφόσον δεν ικανοποιήθηκε απαίτηση πιστωτή της
διασπώµενης εταιρείας που αναλήφθηκε από επωφε-
λούµενη εταιρεία, ιδίως σε περίπτωση άκαρπης αναγκα-
στικής εκτέλεσης ή κήρυξης σε πτώχευση, για την απαί-
τηση αυτή ευθύνονται εις ολόκληρον και οι λοιπές επω-
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φελούµενες εταιρείες, µέχρι του ύψους της καθαρής θέ-
σης της περιουσίας που εισφέρθηκε από τη διασπώµενη
εταιρεία σε καθεµία από τις εταιρείες αυτές, ή, στις πε-
ριπτώσεις µερικής διάσπασης ή απόσχισης κλάδου και η
ίδια η διασπώµενη εταιρεία. Απαιτήσεις κατά των εις ο-
λόκληρον ευθυνόµενων εταιρειών του προηγούµενου ε-
δαφίου παραγράφονται µετά την παρέλευση πενταετίας
από την συντέλεση της διάσπασης ή της απόσχισης κλά-
δου σύµφωνα µε το άρθρο 70.

Άρθρο 66
Έγκριση από τη συνέλευση ή τους εταίρους καθεµιάς

από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση

1. Για τη διάσπαση απαιτείται απόφαση της συνέλευ-
σης ή των εταίρων καθεµιάς από τις εταιρείες που µετέ-
χουν στη διάσπαση, η οποία λαµβάνεται όπως ορίζεται
στον νόµο και στο καταστατικό της. Η απόφαση αφορά
τουλάχιστον την έγκριση του σχεδίου σύµβασης διάσπα-
σης και, κατά περίπτωση, των τροποποιήσεων του κατα-
στατικού που απαιτούνται για την πραγµατοποίηση της
διάσπασης. 

2. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταιρι-
κών συµµετοχών, η απόφαση για τη διάσπαση υποβάλ-
λεται σε έγκριση από κάθε κατηγορία µετόχων ή εταί-
ρων, τα δικαιώµατα των οποίων επηρεάζει η διάσπαση.

3. Εφόσον οι εταιρικές συµµετοχές των επωφελούµε-
νων εταιρειών δεν κατανέµονται στους µετόχους ή
στους εταίρους της διασπώµενης εταιρείας κατ’ αναλο-
γία προς τα δικαιώµατά τους σε αυτήν ή στο κεφάλαιο
της, οι µειοψηφούντες µέτοχοι ή εταίροι της διασπώµε-
νης εταιρείας µπορούν να απαιτήσουν από αυτήν να εξα-
γοράσει τις συµµετοχές τους στην ίδια, έναντι ανταλ-
λάγµατος που αντιστοιχεί στην αξία των συµµετοχών
τους. Σε περίπτωση διαφωνίας, αποφασίζει το δικαστή-
ριο.

Άρθρο 67
Σύµβαση διάσπασης - Τύπος 

1. Μετά τη λήψη αποφάσεων για έγκριση της διάσπα-
σης από τις γενικές συνελεύσεις ή από τους εταίρους
των εταιρειών που µετέχουν σε αυτήν, σύµφωνα µε το
άρθρο 65, καταρτίζεται από τους εκπροσώπους των οι-
κείων εταιρειών σύµβαση διάσπασης, η οποία υποβάλλε-
ται στον τύπο του ιδιωτικού εγγράφου, θεωρηµένου από
τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο 446 του Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο. 

2. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει οποιαδήποτε από τις
εταιρικές µορφές των περιπτώσεων α΄, β΄, η΄, θ΄ και ι΄
της παραγράφου 1 του άρθρου 2, καθώς και σε κάθε άλ-
λη περίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο, η σύµβα-
ση διάσπασης υποβάλλεται στον τύπο του συµβολαιο-
γραφικού εγγράφου.

Άρθρο 68
Διατυπώσεις δηµοσιότητας - Πράξεις και στοιχεία 

που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα

1. Η διάσπαση υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµοσιό-
τητας του ν. 3419/2005, για καθεµία από τις εταιρείες
που µετέχουν σε αυτή.

2. Σε περίπτωση διάσπασης, στην οποία µετέχει µία
τουλάχιστον ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία

(SE), στη δηµοσιότητα της παραγράφου  1 υποβάλλο-
νται για καθεµία εταιρεία που µετέχει στη διάσπαση, η α-
πόφαση της γενικής συνέλευσης ή των εταίρων, η οποία
λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 66, µαζί µε τη σχετική
σύµβαση διάσπασης, καθώς και την εγκριτική απόφαση
που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 69.

3. Σε κάθε άλλη περίπτωση, στη δηµοσιότητα της πα-
ραγράφου  1 υποβάλλεται για καθεµία εταιρεία που µε-
τέχει στη διάσπαση, η απόφαση της συνέλευσης των ε-
ταίρων τους ή η απόφαση των εταίρων για τη διάσπαση,
η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε το άρθρο 66, µαζί µε τη
σχετική σύµβαση διάσπασης.

Άρθρο 69
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας

1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου  5 του άρθρου 9
του ν. 4548/2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε
περίπτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων
των πράξεων και των διατυπώσεων που επιβάλλει ο πα-
ρών στις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση. Ο έλεγ-
χος νοµιµότητας του προηγούµενου εδαφίου περιορίζε-
ται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος νόµου,
της εταιρικής νοµοθεσίας που διέπει τις εταιρείες που
µετέχουν στη διάσπαση, του καταστατικού τους και των
διατάξεων του ν. 3419/2005.

2. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει ανώνυµη εταιρεία ή
ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) ως διασπώµενη ή ως επωφε-
λούµενη, η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 68 προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική από-
φαση του Περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής αυτο-
διοίκησης δεύτερου βαθµού, στην περιφέρεια του οποί-
ου έχει την έδρα της η επωφελούµενη ή οι επωφελούµε-
νες εταιρείες. Στην περίπτωση επωφελούµενων εταιρει-
ών των οποίων η έδρα βρίσκεται στην περιφέρεια διαφο-
ρετικών οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης δεύτερου
βαθµού, αρµόδιος για την έκδοση της εγκριτικής απόφα-
σης του προηγούµενου εδαφίου είναι ο Υπουργός Οικο-
νοµίας και Ανάπτυξης. Η εγκριτική απόφαση των δύο
προηγούµενων εδαφίων εκδίδεται µετά την ολοκλήρω-
ση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου  1.

3. Εφόσον στη διάσπαση δεν µετέχει ανώνυµη εται-
ρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE), η δηµοσιότητα στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 68 ε-
νεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που προ-
βλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 2, του ν. 3419/2005,
χωρίς την έκδοση προηγούµενης εγκριτικής απόφασης.
Η υποβολή σε δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µετά την
ολοκλήρωση του ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου
1, για τη διενέργεια του οποίου αρµόδια είναι η Υπηρε-
σία Γ.Ε.ΜΗ., στην περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα
της η επωφελούµενη ή οι επωφελούµενες εταιρείες.
Στην περίπτωση επωφελούµενων εταιρειών που δεν υ-
πάγονται στην αρµοδιότητα της ίδιας Υπηρεσίας
Γ.Ε.ΜΗ,. αρµόδιος για τον έλεγχο νοµιµότητας σύµφω-
να µε την παράγραφο 1 του παρόντος και την υποβολή
σε δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 68 είναι ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης,
χωρίς να απαιτείται η έκδοση εγκριτικής απόφασης.

4. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει, ως διασπώµενη ή ως
επωφελούµενη, έστω µία από τις εταιρείες που αναφέ-
ρονται στην παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 η ε-
γκριτική απόφαση της παραγράφου  3 εκδίδεται από τον
Υπουργό Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
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Άρθρο 70
Αποτελέσµατα της διάσπασης

1. Η διάσπαση συντελείται µε µόνη την καταχώριση
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της σύµβα-
σης διάσπασης, ως προς τις επωφελούµενες εταιρείες,
ακόµα και πριν από τη διαγραφή από το Γ.Ε.ΜΗ. της δια-
σπώµενης εταιρείας, εφόσον πρόκειται για κοινή διά-
σπαση. 

2. Από την ηµεροµηνία καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 1, επέρχονται αυτοδίκαια και
ταυτόχρονα τόσο µεταξύ της διασπώµενης και των επω-
φελούµενων εταιρειών όσο και έναντι τρίτων, τα εξής α-
ποτελέσµατα:

α. οι επωφελούµενες εταιρείες υποκαθίστανται καθο-
λικές διάδοχοι στη µεταβιβαζόµενη σε αυτές περιουσία.
Στην κοινή διάσπαση, η καθολική διαδοχή καταλαµβάνει
το σύνολο της περιουσίας, δηλαδή το σύνολο των δικαι-
ωµάτων, των υποχρεώσεων και γενικά των έννοµων
σχέσεων της διασπώµενης εταιρείας, περιλαµβανοµέ-
νων των διοικητικών αδειών που έχουν εκδοθεί υπέρ της
τελευταίας και αφορούν τη µεταβιβαζόµενη περιουσία.
Η µεταβίβαση αυτής της περιουσίας στις επωφελούµε-
νες εταιρείες γίνεται σύµφωνα µε την κατανοµή που
προβλέπεται στη σύµβαση διάσπασης ή προκύπτει από
την παράγραφο 3 του άρθρου 59. Στη µερική διάσπαση
και στην απόσχιση κλάδου η καθολική διαδοχή καταλαµ-
βάνει τον κλάδο δραστηριότητας που καθορίζεται στη
σύµβαση διάσπασης,
β. στις περιπτώσεις της κοινής διάσπασης και της µερι-

κής διάσπασης, οι µέτοχοι ή οι εταίροι της διασπώµενης
εταιρείας γίνονται µέτοχοι ή εταίροι µίας ή περισσότε-
ρων επωφελούµενων εταιρειών, σύµφωνα µε την κατα-
νοµή που προβλέπεται στη σύµβαση διάσπασης. Στην
περίπτωση της απόσχισης κλάδου, η διασπώµενη εται-
ρεία γίνεται µέτοχος ή εταίρος της επωφελούµενης ε-
ταιρείας, λαµβάνοντας τις εταιρικές συµµετοχές που
προβλέπονται στη σύµβαση διάσπασης,
γ. στην περίπτωση της κοινής διάσπασης, η διασπώµε-

νη εταιρεία παύει να υπάρχει. 
3. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χω-

ρίς άλλη διατύπωση από τις επωφελούµενες εταιρείες,
σύµφωνα µε την κατανοµή που προβλέπεται στο σχέδιο
σύµβασης διάσπασης ή προκύπτει από την παράγραφο 3
του άρθρου 59. 

4. Οι προβλεπόµενες στον νόµο ιδιαίτερες διατυπώ-
σεις για τη µεταβίβαση ορισµένων περιουσιακών στοι-
χείων ισχύουν και στην περίπτωση διάσπασης. 

5. Στην κοινή και τη µερική διάσπαση, οι εταιρικές συµ-
µετοχές επωφελούµενης εταιρείας δεν ανταλλάσσονται
µε εταιρικές συµµετοχές της διασπώµενης εταιρείας
που κατέχονται:
α. είτε από την ίδια την επωφελούµενη εταιρεία είτε α-

πό πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του αλλά για λογα-
ριασµό της,
β. είτε από την ίδια την διασπώµενη εταιρεία, είτε από

πρόσωπο που ενεργεί στο όνοµά του, αλλά για λογαρια-
σµό της.
Στην απόσχιση κλάδου, δεν µπορεί να συµπεριλαµβά-

νονται στον µεταβιβαζόµενο κλάδο εταιρικές συµµετο-
χές της διασπώµενης εταιρείας στην επωφελούµενη ε-
ταιρεία.

Άρθρο 71
Ευθύνη

1. Στην περίπτωση της κοινής και της µερικής διάσπα-
σης, τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οι διαχειρι-
στές της διασπώµενης και των επωφελούµενων εταιρει-
ών ευθύνονται έναντι των µετόχων ή των εταίρων της ε-
ταιρείας τους για κάθε πταίσµα κατά την προετοιµασία
και την πραγµατοποίηση της διάσπασης. 

2. Στην περίπτωση της κοινής και της µερικής διάσπα-
σης, κάθε εµπειρογνώµονας του άρθρου 62 ευθύνεται έ-
ναντι των µετόχων ή των εταίρων των εταιρειών που µε-
τέχουν στη διάσπαση για κάθε πταίσµα του κατά την εκ-
πλήρωση των καθηκόντων του.

3. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρο-
νται στις παραγράφους 1 και 2 για ζηµία τρίτων κατά τις
γενικές διατάξεις.

4. Οι αξιώσεις των παραγράφων 1 και 2 εισάγονται στο
καθ’ ύλην αρµόδιο δικαστήριο και µπορεί να ασκούνται
από ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικα-
στήριο του άρθρου 5, που δικάζει κατά την εκούσια δι-
καιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου ή, ειδικά αν πρόκει-
ται για ανώνυµη εταιρεία, µε αίτηση µετόχου ή µετόχων
που κατά τη συντέλεση της κοινής ή της µερικής διάσπα-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70 κατεί-
χαν το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχιστον του µετοχι-
κού κεφαλαίου. Για τον ορισµό ειδικού εκπροσώπου, το
δικαστήριο πρέπει να πιθανολογήσει την ύπαρξη της α-
ξίωσης των αιτούντων. Η απόφαση του δικαστηρίου δεν
υπόκειται σε ένδικα µέσα. Σε περίπτωση άσκησης αξιώ-
σεων κατά περισσότερων υπόχρεων, είναι δυνατό να ο-
ριστεί ο ίδιος ή διαφορετικοί ειδικοί εκπρόσωποι.

5. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλ-
λεται σε δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του στη µερίδα στο
Γ.Ε.ΜΗ. της εταιρείας ή των εταιρειών, µε τη συµµετοχή
στην οποία ή στις οποίες σχετίζεται η προβαλλόµενη ζη-
µία των δικαιούχων, και, κατά περίπτωση, στην ιστοσελί-
δα της ίδιας εταιρείας αυτής ή των ίδιων εταιρειών αυ-
τών, µαζί µε πρόσκληση του ειδικού εκπροσώπου προς
τους µετόχους ή τους εταίρους της εταιρείας αυτής ή
των εταιρειών αυτών να δηλώσουν στον ίδιο αν επιθυ-
µούν να ασκήσει αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον
το καταστατικό ή η εταιρική σύµβαση της εταιρείας αυ-
τής ή των εταιρειών αυτών προβλέπει και άλλους τρό-
πους ενηµέρωσης των µετόχων ή των εταίρων για τη
διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσεων των εταί-
ρων, αυτοί εφαρµόζονται ανάλογα και στην πρόσκληση
του πρώτου εδαφίου. Οι µέτοχοι ή οι εταίροι πρέπει να
προβούν στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση της δηµο-
σιότητας που προβλέπεται στην παρούσα. Κατά τη διάρ-
κεια αυτής της προθεσµίας η παραγραφή των αξιώσεών
τους αναστέλλεται.

6. Η απόφαση της παραγράφου  4 καθορίζει την αµοι-
βή του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από
τους µετόχους ή τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλο-
γικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην εταιρεία,
µε τη συµµετοχή στην οποία σχετίζεται η προβαλλόµενη
ζηµία τους. Διαφορετική συµφωνία για αµοιβή µεταξύ
του ειδικού εκπροσώπου και των µετόχων ή των εταίρων
που εκπροσωπεί δεν αποκλείεται. 
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Άρθρο 72
Ακυρότητα της διάσπασης

1. Η διάσπαση που συντελέστηκε σύµφωνα µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 70 κηρύσσεται άκυρη µε δικαστι-
κή απόφαση εφόσον:
α. παραλείφθηκε η έγκριση της διάσπασης από έστω

µία από τις εταιρείες που µετέχουν σ’ αυτή, µε απόφαση
της συνέλευσης ή των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης
και της περίπτωσης των µετόχων ή των εταίρων που α-
ποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
66, ή η απόφαση µε την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση εί-
ναι ανυπόστατη, 
β. έστω µία από τις αποφάσεις της περίπτωση α΄ είναι

άκυρη ή ακυρώσιµη.
2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου  1 εξαλει-

φθεί ή ιαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση
της αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπα-
σης, η διάσπαση δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δι-
καστήριο τάσσει προθεσµία για την άρση των λόγων α-
κυρότητας της διάσπασης, εφόσον η άρση είναι εφικτή.
Η προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται. Εφόσον πα-
ρασχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί
να διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εται-
ρικών υποθέσεων.

3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της διά-
σπασης ασκείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών α-
πό την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 70 και υπάγεται στη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας. Μπορεί να υποβληθεί από κάθε
µέτοχο ή εταίρο εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον
δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης της εταιρείας
αυτής για την έγκριση της διάσπασης ή αντιτάχθηκε στη
λήψη της. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου  1, καθώς
και όταν πρόκειται για άκυρη απόφαση της περίπτωσης
β΄ της παραγράφου  1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί και
από πιστωτές εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον έ-
χουν έννοµο συµφέρον. Εφόσον πρόκειται για ακυρώσι-
µη απόφαση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου  1, η
αίτηση µπορεί να υποβληθεί µόνο από µέτοχο ή µετό-
χους ή από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν συνολι-
κά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή
των δικαιωµάτων ψήφου εταιρείας που διασπάστηκε, ε-
φόσον δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης για
την έγκριση της διάσπασης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη
της. 

4. Όπου συντρέχει περίπτωση σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1, η ακυρότητα ή η ακυρωσία ή το ανυπόστατο
της απόφασης της συνέλευσης ή των εταίρων κρίνεται
αποκλειστικά από το δικαστήριο που δικάζει την αίτηση
της παραγράφου  3.

5. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου  1, το δικαστή-
ριο µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα της διάσπα-
σης, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλογη σε σχέση
µε το ελάττωµα της απόφασης της συνέλευσης ή των ε-
ταίρων. Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για κοινή
διάσπαση ή µερική διάσπαση, ο αιτών έχει χρηµατική α-
ξίωση κατά της εταιρείας, της οποίας είναι µέτοχος ή ε-
ταίρος µετά τη συντέλεση της διάσπασης, προς αποκα-
τάσταση της ζηµίας που του προκάλεσε το συγκεκριµέ-
νο ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο
της δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτο-
χοι ή εταίροι που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη

της ακυρότητας της διάσπασης, επειδή δεν διαθέτουν το
απαιτούµενο ποσοστό µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου
σύµφωνα µε την παράγραφο 3. Στην περίπτωση των δύο
προηγούµενων εδαφίων, περισσότερες υπόχρεες εται-
ρείες ευθύνονται ανάλογα µε την κατανοµή που προβλέ-
πεται στη σύµβαση κοινής διάσπασης ή µερικής διάσπα-
σης για τις εταιρικές συµµετοχές του δικαιούχου. 

6. Εφόσον η επωφελούµενη εταιρεία είναι ανώνυµη ε-
ταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά,
δεν κηρύσσεται ακυρότητα της διάσπασης στην περί-
πτωση β΄ της παραγράφου  1, αλλά εφαρµόζεται ανάλο-
γα το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου  5 όταν πρόκει-
ται για κοινή διάσπαση ή µερική διάσπαση και η αξίωση
που αναφέρεται σε αυτό µπορεί να ασκηθεί από κάθε µέ-
τοχο ή εταίρο που δεν έλαβε µέρος στη λήψη της από-
φασης ή αντιτάχθηκε σε αυτήν, µέσα σε προθεσµία ενός
(1) έτους που αρχίζει από την καταχώριση της διάσπα-
σης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 70.

7. Στις περιπτώσεις του πρώτου εδαφίου της παραγρά-
φου  5 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου  6, κα-
θώς και όταν πρόκειται για απόσχιση κλάδου, δεν θίγο-
νται αξιώσεις κατά το κοινό δίκαιο µεταξύ της διασπώµε-
νης εταιρείας και της επωφελούµενης ή των επωφελού-
µενων εταιρειών.

8. Ακύρωση, µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής
πράξης, µε την οποία εγκρίθηκε η διάσπαση σύµφωνα µε
τις παραγράφους 2 και 4 του άρθρου 69, δεν επιφέρει α-
νατροπή των αποτελεσµάτων της διάσπασης ούτε απο-
τελεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις απο-
ζηµίωσης κατά τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις του
παρόντος δεν θίγονται. 

9. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της διά-
σπασης και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δη-
µοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρ-
µόζεται το άρθρο 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύστερα α-
πό σχετικό αίτηµα ή και αυτεπάγγελτα, όλα τα αναγκαία
κατά την κρίση του µέτρα για την προστασία των συµφε-
ρόντων που τίθενται σε διακινδύνευση. 

10. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την
ακυρότητα της διάσπασης, µπορεί να ασκηθεί µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση σύµφωνα
µε την παράγραφο 9.

11. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της διά-
σπασης δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών των επωφε-
λούµενων εταιρειών που έγιναν µετά την καταχώριση
της διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 70 και πριν από τη δηµοσίευση της απόφα-
σης σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Για τις υποχρεώσεις
των επωφελούµενων εταιρειών από συναλλαγές του
προηγούµενου εδαφίου ευθύνεται εις ολόκληρον η δια-
σπώµενη εταιρεία. 

Άρθρο 73
Μη δίκαιη σχέση ανταλλαγής

1. Η κοινή ή η µερική διάσπαση που συντελέστηκε
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, δεν µπο-
ρεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι η σχέση ανταλ-
λαγής των εταιρικών συµµετοχών δεν είναι δίκαιη και
λογική. Οµοίως, η απόσχιση κλάδου που συντελέστηκε
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70 δεν µπο-
ρεί να κηρυχθεί άκυρη για τον λόγο ότι ο αριθµός των ε-
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ταιρικών συµµετοχών της επωφελούµενης ή των επωφε-
λούµενων εταιρειών που διατίθενται στη διασπώµενη ε-
ταιρεία δεν είναι δίκαιος και λογικός.

2. Σε αυτή την περίπτωση, όταν πρόκειται για κοινή ή
µερική διάσπαση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή εταίρος
µπορεί να αξιώσει από την εταιρεία, της οποίας οι µέτο-
χοι ή εταίροι ωφελούνται από τη µη δίκαιη σχέση ανταλ-
λαγής, την καταβολή αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση ορί-
ζεται από το δικαστήριο της παραγράφου  1 του άρθρου
5. Η σχετική αξίωση παραγράφεται µέσα σε προθεσµία
έξι (6) µηνών από τη συντέλεση της κοινής ή της µερικής
διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
70.

3. Αξιώσεις κατά το κοινό δίκαιο µεταξύ της διασπώµε-
νης εταιρείας και της επωφελούµενης ή των επωφελού-
µενων εταιρειών στην απόσχιση κλάδου δεν θίγονται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Η ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 74

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την ελαττωµα-
τική ίδρυση, οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέπουν
τη διάσπαση µε απορρόφηση, εφαρµόζονται ανάλογα
στη διάσπαση µε σύσταση νέας εταιρείας ή νέων εται-
ρειών. Ως επωφελούµενες εταιρείες νοούνται οι νέες ε-
ταιρείες.

2. Στο σχέδιο διάσπασης που καταρτίζεται από το διοι-
κητικό συµβούλιο ή τους διαχειριστές της διασπώµενης
εταιρείας, αναφέρονται, εκτός από τα στοιχεία του άρ-
θρου 59, η µορφή, η επωνυµία και η έδρα της νέας εται-
ρείας ή των νέων εταιρειών.

3. Το σχέδιο διάσπασης µαζί µε το καταστατικό της νέ-
ας εταιρείας ή των νέων εταιρειών εγκρίνονται από τη
συνέλευση ή από τους εταίρους της διασπώµενης εται-
ρείας.

4. Η διάσπαση γίνεται µε πράξη της διασπώµενης εται-
ρείας, η οποία υποβάλλεται στον τύπο του άρθρου 67, ύ-
στερα από την έγκριση της παραγράφου  3. Η πράξη αυ-
τή περιλαµβάνει όλα τα στοιχεία της παραγράφου  2 και
το καταστατικό ή τα καταστατικά των νέων εταιρειών. 

5. Στην κοινή και στη µερική διάσπαση, αν οι εταιρικές
συµµετοχές καθεµίας από τις νέες εταιρείες διανέµο-
νται στους µετόχους ή στους εταίρους της διασπώµενης
εταιρείας σε αναλογία προς τα δικαιώµατά τους στο κε-
φάλαιο της εταιρείας αυτής, δεν απαιτείται η τήρηση
των διατάξεων της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου  2
του άρθρου 59, του άρθρου 61, του άρθρου 62, καθώς
και των περιπτώσεων γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου  1
του άρθρου 63.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΝΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 75

Σε περίπτωση διάσπασης µε απορρόφηση και µε σύ-
σταση νέας εταιρείας ή νέων εταιρειών, εφαρµόζονται
κατά περίπτωση οι γενικές και ειδικές διατάξεις που διέ-
πουν τη διάσπαση µε απορρόφηση και το άρθρο 74.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 76
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1.Τα άρθρα 77 έως 82 εφαρµόζονται, όταν στη διάσπα-
ση µετέχει προσωπική εταιρεία των περιπτώσεων δ΄, ε΄,
και ζ΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 2.

2. Οι ίδιες διατάξεις εφαρµόζονται και όταν στη διά-
σπαση µετέχει ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία της
περίπτωσης στ΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 2, εκτός
αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που διέπουν
αυτή την εταιρική µορφή.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρό-
ντος στη µετέχουσα στη διάσπαση προσωπική εταιρεία ή
ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία, εφαρµόζονται οι
διατάξεις του έβδοµου µέρους του ν. 4072/2012.

Άρθρο 77
Διάσπαση µε τη συµµετοχή λυθείσας 

προσωπικής εταιρείας 

H συµµετοχή σε διάσπαση λυθείσας προσωπικής εται-
ρείας επιτρέπεται µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1 του άρθρου 3, εκτός αν οι εταίροι έχουν συµφωνήσει,
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 4072/
2012, να µην ακολουθήσει εκκαθάριση.

Άρθρο 78
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης

1. Σε περίπτωση διάσπασης προσωπικής εταιρείας, το
σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέρει, εκτός από τα
στοιχεία του άρθρου 59, και τους εταίρους της διασπώ-
µενης εταιρείας που, ως εταίροι της επωφελούµενης
προσωπικής εταιρείας, ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη της. Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέρει επί-
σης το ποσοστό συµµετοχής των εταίρων της διασπώµε-
νης εταιρείας στην επωφελούµενη εταιρεία.

2. Σε περίπτωση διάσπασης εταιρείας, στην οποία µε-
τέχουν εταίροι που δεν ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη της, αυτοί µετέχουν στην επωφελούµενη εταιρεία
ως ετερόρρυθµοι εταίροι. Παρέκκλιση από το προηγού-
µενο εδάφιο επιτρέπεται µόνο µε ρητή συγκατάθεση
των εταίρων αυτών, η οποία παρέχεται κατά τον χρόνο
λήψης της απόφασης του άρθρου 80. 

Άρθρο 79
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση για τη διάσπαση

1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
λήψη της απόφασης του άρθρου 80 και λήγει µε τη λήψη
της. 

2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 61, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον οι εταίροι της
προσωπικής εταιρείας που µετέχει στη διάσπαση είναι
συγχρόνως και διαχειριστές της.
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Άρθρο 80
Απόφαση των εταίρων 

1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας µε
την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή της σε διάσπαση,
λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική σύµβαση µπορεί να
προβλέπει τη λήψη της απόφασης µε πλειοψηφία τριών
τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου αριθµού των εταί-
ρων.

2. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, ο εταί-
ρος της διασπώµενης ή επωφελούµενης προσωπικής ε-
ταιρείας που ευθύνεται προσωπικά για τα χρέη της, µπο-
ρεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του υπό τον όρο ότι θα
λάβει τη θέση ετερόρρυθµου εταίρου στην επωφελούµε-
νη εταιρεία. 

3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δευ-
τέρου εδαφίου της παραγράφου  1, έχει δικαίωµα εξό-
δου από τη διασπώµενη ή την επωφελούµενη προσωπική
εταιρεία. Το ίδιο δικαίωµα έχει και ο εταίρος, για τον ο-
ποίο δεν έγινε δεκτός ο όρος της παραγράφου 2. Το δι-
καίωµα εξόδου της παρούσας δεν µπορεί να περιοριστεί
από την εταιρική σύµβαση.

Άρθρο 81
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης 

από εµπειρογνώµονες

1. Η εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης από ε-
µπειρογνώµονες είναι υποχρεωτική για την προσωπική
εταιρεία που µετέχει στη διάσπαση, µόνο ύστερα από αί-
τηµα ενός (1) τουλάχιστον από τους εταίρους της. Το
σχετικό αίτηµα υποβάλλεται πέντε (5) το αργότερο ηµέ-
ρες πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 79. Στην περίπτωση αυτή, η από-
φαση του άρθρου 80 λαµβάνεται µετά την κοινοποίηση
της έκθεσης που συντάσσουν οι εµπειρογνώµονες
στους εταίρους. 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου  1, τα έξοδα για
την εξέταση του σχεδίου σύµβασης διάσπασης βαρύ-
νουν την εταιρεία.

Άρθρο 82
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων

της διασπώµενης εταιρείας

1. Σε περίπτωση διάσπασης προσωπικής εταιρείας µε
απορρόφησή της από επωφελούµενη εταιρεία, της οποί-
ας οι µέτοχοι ή οι εταίροι δεν ευθύνονται προσωπικά για
τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των εταίρων της διασπώ-
µενης εταιρείας που ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη
της, παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τη
συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο
1 του άρθρου 70, εκτός αν η αξίωση κατά της διασπώµε-
νης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.

2. Η ευθύνη της παραγράφου  1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών της διασπώµενης εταιρείας που συγκα-
τατέθηκαν εγγράφως στη διάσπαση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου  1 εφαρµόζονται
οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη
διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξι-

πρόθεσµη µετά τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, η παράγραφος 1 αρ-
χίζει από το χρονικό σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση κα-
θίσταται ληξιπρόθεσµη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΜΕ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 83
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 84 έως 88 εφαρµόζονται όταν στη διάσπα-
ση µετέχει ανώνυµη εταιρεία.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στη µετέχουσα στη διάσπαση ανώνυµη εταιρεία εφαρ-
µόζονται οι διατάξεις του ν. 4548/2018.

3. Σε περίπτωση κοινής διάσπασης στην οποία συµµε-
τέχουν µόνον ανώνυµες εταιρίες, εφαρµόζεται αναλό-
γως το άρθρο 37.

Άρθρο 84
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση

από τους µετόχους

Το δικαίωµα των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο
63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που
αρχίζει έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνε-
δρίαση της γενικής συνέλευσης που καλείται να αποφα-
σίσει για τη διάσπαση και λήγει µε το τέλος της συνέ-
λευσης αυτής.

Άρθρο 85
Ιδιαίτερες κατηγορίες µετόχων

Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες µετοχών,
η απόφαση της γενικής συνέλευσης για τη διάσπαση τε-
λεί υπό την έγκριση της ή των κατ’ ιδίαν κατηγοριών µε-
τόχων, τα δικαιώµατα των οποίων θίγονται από τη διά-
σπαση. Η έγκριση παρέχεται µε απόφαση της ιδιαίτερης
συνέλευσης των µετόχων της κατηγορίας που θίγεται, η
οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις για την α-
παρτία και την πλειοψηφία, αντίστοιχα, των παραγρά-
φων 3 και 4 του άρθρου 130 και της παρ. 2 του άρθρου
132 του ν. 4548/2018. 

Άρθρο 86
Οµολογιούχοι δανειστές 

Εφόσον υπάρχουν οµολογιούχοι δανειστές, εφαρµό-
ζεται σ’ αυτούς η διάταξη του άρθρου 65, εκτός αν αυτοί
εγκρίνουν τη διάσπαση είτε ατοµικά είτε, αν είναι οργα-
νωµένοι σε οµάδα, µε απόφαση που λαµβάνεται από τη
συνέλευση των οµολογιούχων της κάθε οµάδας.

Άρθρο 87
Λοιποί τίτλοι

Στους κατόχους άλλων τίτλων, εκτός µετοχών, από
τους οποίους απορρέουν ειδικά δικαιώµατα, παρέχονται
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από την επωφελούµενη ή τις επωφελούµενες εταιρείες
δικαιώµατα ισοδύναµα τουλάχιστον µε εκείνα που είχαν
στη διασπώµενη εταιρεία, εκτός αν κάθε κάτοχος άλλων
τίτλων συγκατατίθεται στην τροποποίηση των δικαιωµά-
των του.

Άρθρο 88
Διάσπαση ανώνυµης εταιρείας, οι µετοχές 
της οποίας κατέχονται στο σύνολό τους

από τις επωφελούµενες εταιρείες

1. Αν το σύνολο των µετοχών ή άλλων τίτλων της δια-
σπώµενης ανώνυµης εταιρείας που παρέχουν δικαίωµα
ψήφου στη γενική συνέλευση ανήκουν στις επωφελού-
µενες εταιρείες, δεν απαιτείται απόφαση της γενικής
συνέλευσης της διασπώµενης εταιρείας που εγκρίνει τη
διάσπαση, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 του
άρθρου 66, εφόσον:
α. η δηµοσιότητα του σχεδίου σύµβασης συγχώνευ-

σης σύµφωνα µε το άρθρο 60 πραγµατοποιείται, από κα-
θεµία από τις εταιρείες που µετέχουν στη διάσπαση, έ-
ναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συντέλεση της
διάσπασης σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου
70,
β. οι µέτοχοι ή οι εταίροι των εταιρειών που µετέχουν

στη διάσπαση έχουν το δικαίωµα, έναν (1) τουλάχιστον
µήνα πριν από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 70, να λαµβάνουν γνώση,
στην έδρα της εταιρείας τους, των εγγράφων που προ-
βλέπονται στη διάταξη της παραγράφου  1 του άρθρου
63. Για τους σκοπούς της παρούσας περίπτωσης εφαρ-
µόζονται οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 63,
γ. το διοικητικό συµβούλιο της διασπώµενης εταιρείας

ενηµέρωσε τα διοικητικά συµβούλια ή τους διαχειριστές
των επωφελούµενων εταιρειών σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 3 του άρθρου 61.

2. Η παράγραφος 1 δεν εφαρµόζεται, εφόσον ένας ή
περισσότεροι µέτοχοι της διασπώµενης ανώνυµης εται-
ρείας, οι οποίοι εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του
καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, ζητήσουν µέχρι
τη συντέλεση της διάσπασης τη σύγκληση έκτακτης γε-
νικής συνέλευσης, ορίζοντας αντικείµενο ηµερήσιας
διάταξης τη λήψη απόφασης για έγκριση της διάσπασης
σύµφωνα µε το άρθρο 66. 

3. Για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία άσκησης του
δικαιώµατος της παραγράφου  2 εφαρµόζεται η παρ. 1
του άρθρου 141 του ν. 4548/2018.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Άρθρο 89
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 87 και 88 εφαρµόζονται όταν στη διάσπα-
ση µετέχει εταιρεία περιορισµένης ευθύνης.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα,
στη µετέχουσα στη διάσπαση εταιρεία περιορισµένης
ευθύνης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3190/1955.

Άρθρο 90
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης –

γραπτή έκθεση και ενηµέρωση

1. Σε περίπτωση επωφελούµενης εταιρείας περιορι-
σµένης ευθύνης, το σχέδιο σύµβασης διάσπασης αναφέ-
ρει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, τη µερίδα
συµµετοχής, καθώς και τα εταιρικά µερίδια που αποκτά
κάθε µέτοχος ή εταίρος της διασπώµενης εταιρείας στην
επωφελουµένη. Εφόσον η διασπώµενη εταιρεία είναι α-
νώνυµη ή ετερόρρυθµη κατά µετοχές, η ονοµαστική αξία
της εταιρικής συµµετοχής δεν χρειάζεται να συµπίπτει
µε την ονοµαστική αξία της µετοχής. 

2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 61, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο των
εταίρων της εταιρείας περιορισµένης ευθύνης που µετέ-
χει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

Άρθρο 91
Έγκριση της διάσπασης

από τη συνέλευση των εταίρων 

1. Η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµβάνε-
ται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρθρου
38 του ν. 3190/1955.

2. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της συνέλευ-
σης των εταίρων της παραγράφου  1 και λήγει µε το
τέλος της συνέλευσης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩ
Ν ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Άρθρο 92

1. Τα άρθρα 93 έως 95 εφαρµόζονται όταν στη διάσπα-
ση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία. 

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα,
στη µετέχουσα στη διάσπαση ιδιωτική κεφαλαιουχική ε-
ταιρεία εφαρµόζονται οι διατάξεις του δεύτερου µέρους
του ν. 4072/2012.

Άρθρο 93
Σχέδιο σύµβασης διάσπασης –
Γραπτή έκθεση και ενηµέρωση

1. Εφόσον στη διάσπαση µετέχει ιδιωτική κεφαλαιου-
χική εταιρεία, το σχέδιο σύµβασης διάσπασης περιλαµ-
βάνει, εκτός από τα στοιχεία του άρθρου 59, και αιτιολό-
γηση της σχέσης ανταλλαγής, ώστε να είναι δίκαιη και
λογική. Η σχέση ανταλλαγής αφορά το σύνολο των ει-
σφορών των εταίρων των εταιρειών που µετέχουν στη
διάσπαση, είτε πρόκειται για κεφαλαιακές είτε εξωκεφα-
λαιακές ή εγγυητικές εισφορές. 

2. Εφόσον η επωφελούµενη είναι ιδιωτική κεφαλαιου-
χική εταιρεία, τα εταιρικά µερίδια που προκύπτουν από
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τη διάσπαση αντιστοιχούν στο είδος της εισφοράς, το ο-
ποίο εκπροσωπούσαν τα παλαιά εταιρικά µερίδια της
διασπώµενης ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας.

3. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους
για τη διάσπαση, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 61, ούτε ενηµέρωση των εταίρων σύµφωνα µε την
παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου, εφόσον το σύνολο των
εταίρων της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας που µε-
τέχει στη διάσπαση είναι συγχρόνως και διαχειριστές
της.

Άρθρο 94
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση 

από τους εταίρους

Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο
63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που
αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της συνέλευσης
των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη διάσπα-
ση και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 95
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων 

µε εγγυητικές εισφορές

1. Εφόσον σε διασπώµενη ιδιωτική κεφαλαιουχική ε-
ταιρεία υπάρχουν µερίδια που αντιστοιχούν σε εγγυητι-
κές εισφορές και οι εταίροι που κατέχουν τα µερίδια αυ-
τά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα χρέη της επωφε-
λούµενης ή των επωφελούµενων εταιριών που ανέλα-
βαν τα χρέη της διασπώµενης εταιρείας, οι αξιώσεις κα-
τά των εταίρων αυτών για τα χρέη της ιδιωτικής κεφα-
λαιουχικής εταιρείας παραγράφονται ύστερα από τρία
(3) έτη από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 70, εκτός αν η αξίωση κα-
τά της εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.

2. Η ευθύνη της παραγράφου  1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας
που συγκατατέθηκαν εγγράφως στη διάσπαση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου  1 εφαρµόζονται
οι γενικές διατάξεις για την αναστολή και τη διακοπή της
παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξιπρόθεσµη µετά
τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 70, η παραγραφή αρχίζει από το χρονι-
κό σηµείο κατά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθε-
σµη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) 

Άρθρο 96

Στη διάσπαση µε συµµετοχή ευρωπαϊκής εταιρείας
(SE) εφαρµόζονται αναλογικά τα άρθρα 83 έως 88 του
παρόντος σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονι-
σµού 2157/2001 και τις διατάξεις του ν. 3412/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 97
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 98 έως 103 εφαρµόζονται όταν στη διά-
σπαση µετέχει αστικός συνεταιρισµός.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα,
στο συνεταιρισµό που µετέχει στη διάσπαση εφαρµόζο-
νται οι διατάξεις του ν. 1667/1986.

Άρθρο 98
Περιεχόµενο του σχεδίου σύµβασης διάσπασης

Το σχέδιο σύµβασης διάσπασης του άρθρου 59 αναφέ-
ρει, εφόσον συντρέχει περίπτωση, και την προτεινόµενη
σχέση ανταλλαγής λαµβάνοντας υπόψη την υποχρεωτι-
κή και τις προαιρετικές συνεταιριστικές µερίδες, καθώς
και το ύψος της ευθύνης των µελών του επωφελούµε-
νου συνεταιρισµού για τις υποχρεώσεις του.

Άρθρο 99
Έγκριση της διάσπασης 

1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρι-
σµού για τη διάσπαση, σύµφωνα µε το άρθρο 66, λαµβά-
νεται µε την απαρτία και την πλειοψηφία που προβλέπο-
νται αντίστοιχα στην παράγραφο 4 και στο δεύτερο εδά-
φιο της παρ. 6 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986.

2. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο
άρθρο 63 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίο-
δο που αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης της παραγράφου  1 και λήγει µε το τέλος
της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 100
Δικαίωµα εξόδου

1. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, ο συνέ-
ταιρος που διαφώνησε µε την απόφαση του άρθρου 66
έχει δικαίωµα εξόδου από τον συνεταιρισµό. Το δικαίω-
µα εξόδου του προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να
περιοριστεί από το καταστατικό και ιδίως δεν υπόκειται
σε όρο του καταστατικού για ελάχιστη υποχρεωτική πα-
ραµονή στον συνεταιρισµό. Περιορισµός της αξίωσης
του συνεταίρου προς απόδοση της αξίας της µερίδας
του από ειδικές διατάξεις του νόµου δεν θίγεται. 

2. Σε περίπτωση κοινής ή µερικής διάσπασης, µέτοχος
ή εταίρος της διασπώµενης και απορροφώµενης από συ-
νεταιρισµό εταιρείας άλλης µορφής, ο οποίος δεν ευθύ-
νεται προσωπικά για τα χρέη της και διαφώνησε µε την
απόφαση του άρθρου 66, δικαιούται να ζητήσει την εξα-
γορά των µετοχών ή των µεριδίων του ή την έξοδό του
από τη διασπώµενη εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή, εφαρµοζόµενες
αναλογικά. Ο ίδιος µέτοχος ή εταίρος δικαιούται επίσης
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να µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε τρίτους
κατά παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισάγουν απα-
γορεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυνατότητα
µεταβίβασης.

Άρθρο 101
Αποτελέσµατα της διάσπασης

Η διάσπαση µε επωφελούµενο συνεταιρισµό συντε-
λείται µε µόνη την καταχώριση που προβλέπεται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 70. Οι λοιπές διατυπώσεις δη-
µοσιότητας που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 1667/1986 δεν θίγονται. 

Άρθρο 102
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων

1. Σε περίπτωση κοινής διάσπασης συνεταιρισµού µε
απορρόφηση από εταιρεία ή µε σύσταση νέας εταιρείας,
της οποίας οι µέτοχοι ή εταίροι δεν ευθύνονται προσωπι-
κά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των συνεταίρων για
τα χρέη του συνεταιρισµού παραγράφονται ύστερα από
ένα (1) έτος από τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, εκτός αν η αξίωση
κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε βραχύτερη παρα-
γραφή. 

2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών του διασπώµενου συνεταιρισµού που συ-
γκατατέθηκαν εγγράφως στη διάσπαση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη
διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξι-
πρόθεσµη µετά τη συντέλεση της διάσπασης σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70, η παραγραφή αρχί-
ζει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η αξίωση καθί-
σταται ληξιπρόθεσµη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗ 

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) 

Άρθρο 103

Για τη διάσπαση µε τη συµµετοχή ευρωπαϊκής συνε-
ταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ) εφαρµόζονται αναλογικά
τα άρθρα 97 έως 102 του παρόντος σε συνδυασµό µε τις
διατάξεις του Κανονισµού (ΕΚ) 1435/2003 και του µέ-
ρους Δ΄ του ν. 4099/2012.

ΜΕΡΟΣ Δ΄
ΜΕΤΑΤΡΟΠΉ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Άρθρο 104

Μετατροπή είναι η πράξη µε την οποία µία εταιρεία,
χωρίς να λυθεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, µεταβάλλει
τη νοµική µορφή της, διατηρώντας τη νοµική της προσω-
πικότητα. 

Άρθρο 105
Εφαρµογή της διαδικασίας για την ίδρυση 

της νέας εταιρικής µορφής

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος για τη
µετατροπή εφαρµόζεται ανάλογα, στο µέτρο που είναι
αναγκαίο, η διαδικασία ίδρυσης της νέας νοµικής µορ-
φής.

Άρθρο 106
Λεπτοµερής γραπτή έκθεση και ενηµέρωση 

για τη µετατροπή

1. Το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές της υπό
µετατροπή εταιρείας, συντάσσουν λεπτοµερή έκθεση, η
οποία περιέχει σχέδιο της απόφασης της συνέλευσης ή
των εταίρων για τη µετατροπή. Η έκθεση επεξηγεί και δι-
καιολογεί από νοµική και οικονοµική άποψη τη µεταβολή
της νοµικής µορφής της εταιρείας και ειδικότερα τη θέ-
ση των µετόχων ή των εταίρων στην εταιρεία µε τη νέα
νοµική της µορφή. Εφόσον η υπό µετατροπή εταιρεία α-
νήκει σε όµιλο σύµφωνα µε το Παράρτηµα Α΄ του
ν. 4308/2014, το διοικητικό συµβούλιο ή οι διαχειριστές
παρέχουν πληροφορίες αναφορικά και µε τις άλλες εται-
ρείες του οµίλου, η νοµική και οικονοµική θέση των οποί-
ων είναι απαραίτητη για την εξήγηση και τη δικαιολόγη-
ση της µετατροπής. 

2. Η έκθεση της παραγράφου 1 καταχωρίζεται στο
Γ.Ε.ΜΗ., δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό του τόπο και υ-
ποβάλλεται στη συνέλευση ή στους εταίρους, συµπερι-
λαµβανοµένων σε κάθε περίπτωση των µετόχων ή των
εταίρων που αποφασίζουν σύµφωνα µε την παράγραφο
2 του άρθρου 108.

3. Η έκθεση δεν είναι απαραίτητο να περιλαµβάνει
πληροφορίες και στοιχεία η δηµοσιοποίηση των οποίων
µπορεί να προκαλέσει σηµαντική βλάβη στην υπό µετα-
τροπή εταιρεία ή, στην περίπτωση του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου  1, σε άλλη εταιρεία του οµίλου. Στην
περίπτωση αυτή, η έκθεση εξηγεί τους λόγους για τους
οποίους οι οικείες πληροφορίες και τα στοιχεία παραλεί-
πονται. 

4. Δεν απαιτείται έκθεση του διοικητικού συµβουλίου ή
των διαχειριστών σύµφωνα µε την παράγραφο 1, εφό-
σον οι µέτοχοι ή οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων
που παρέχουν δικαίωµα ψήφου συµφωνούν εγγράφως
να µην καταρτιστεί έκθεση. Το σχετικό έγγραφο πρέπει
να έχει θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται
στο άρθρο 446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από
δικηγόρο.

Άρθρο 107
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για εξέταση

από τους µετόχους ή τους εταίρους

1. Κάθε µέτοχος ή εταίρος έχει το δικαίωµα να λαµβά-
νει γνώση στην έδρα της υπό µετατροπή εταιρείας, κατά
τη χρονική περίοδο που ορίζεται στο άρθρο 120, στις πα-
ραγράφους 2 και 3 του άρθρου 129 και στην παράγραφο
4 του άρθρου 136 κατά περίπτωση, των εξής τουλάχι-
στον εγγράφων:
α. της έκθεσης της παραγράφου  1 του άρθρου 106,
β. των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και
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των ετήσιων εκθέσεων διαχείρισης του διοικητικού συµ-
βουλίου ή των διαχειριστών της υπό µετατροπή εταιρεί-
ας των τριών (3) τελευταίων ετών,
γ. κατά περίπτωση, της έκθεσης της παραγράφου  2

του άρθρου 123.
2. Κάθε µέτοχος ή εταίρος µπορεί να λάβει πλήρες α-

ντίγραφο ή, αν το επιθυµεί, απόσπασµα των εγγράφων
που προβλέπονται στην παράγραφο 1, ατελώς και µε α-
πλή αίτηση προς την εταιρεία. Εφόσον µέτοχος ή εταί-
ρος έχει δώσει τη συγκατάθεσή του για τη χρήση, από
την υπό µετατροπή εταιρεία, των ηλεκτρονικών µέσων
για τη διαβίβαση των πληροφοριών, τα εν λόγω αντίγρα-
φα ή αποσπάσµατα µπορεί να παρασχεθούν στον συγκε-
κριµένο µέτοχο ή εταίρο µέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-
µείου.

3. H υπό µετατροπή εταιρεία απαλλάσσεται από την υ-
ποχρέωση να καταστήσει τα αναφερόµενα στην παρά-
γραφο 1 έγγραφα διαθέσιµα στην έδρα της, εφόσον, για
συνεχή χρονική περίοδο που είναι η ίδια µε εκείνη που α-
ναφέρεται στην παράγραφο 1, τα καταστήσει διαθέσιµα
στην ιστοσελίδα της. Η παράγραφος 2 δεν εφαρµόζεται,
εφόσον η ιστοσελίδα παρέχει στους µετόχους ή στους
εταίρους τη δυνατότητα, καθόλη τη διάρκεια της περιό-
δου που αναφέρεται στο προηγούµενο εδάφιο, να µετα-
φορτώνουν και να εκτυπώνουν τα έγγραφα που αναφέ-
ρονται στην παράγραφο 1. Στην τελευταία περίπτωση, η
εταιρεία υποχρεούται να θέτει τα έγγραφα στη διάθεση
των µετόχων ή των εταίρων στην έδρα της. Η εταιρεία
µε τη νέα νοµική της µορφή διατηρεί τις πληροφορίες
στην ιστοσελίδα της για περίοδο δύο (2) ετών από την η-
µεροµηνία λήψης της απόφασης για τη µετατροπή. Προ-
σωρινή διακοπή της πρόσβασης στην ιστοσελίδα, η ο-
ποία προκαλείται από τεχνικούς ή άλλους λόγους, δεν
θίγει το κύρος των πράξεων που έχουν αναρτηθεί σε αυ-
τή.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης µπορεί η απαλλαγή που προβλέπεται στο πρώτο ε-
δάφιο της παραγράφου 3 να εξαρτάται από όρους και
περιορισµούς, που είναι απαραίτητοι για να προστατευ-
τεί η ασφάλεια της ιστοσελίδας και η γνησιότητα των εγ-
γράφων.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυ-
ξης µπορεί να καθορίζονται οι συνέπειες που έχει η προ-
σωρινή διακοπή πρόσβασης στην ιστοσελίδα, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3, εφόσον η διακοπή προκαλείται από
τεχνικούς ή άλλους λόγους.

Άρθρο 108
Απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων 

1. Για τη µετατροπή απαιτείται απόφαση της συνέλευ-
σης ή των εταίρων, µε το περιεχόµενο του άρθρου 109.
Η απόφαση λαµβάνεται όπως ορίζεται στον νόµο και στο
καταστατικό της υπό µετατροπή εταιρείας.

2. Εφόσον υπάρχουν περισσότερες κατηγορίες εταιρι-
κών συµµετοχών, η απόφαση για τη µετατροπή υποβάλ-
λεται σε έγκριση από κάθε κατηγορία µετόχων ή εταί-
ρων, τα δικαιώµατα των οποίων επηρεάζει η µετατροπή.

Άρθρο 109
Ελάχιστο περιεχόµενο της απόφασης για τη µετατροπή

Η απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων για τη µε-

τατροπή, σύµφωνα µε το άρθρο 108, περιλαµβάνει του-
λάχιστον:
α. τη νοµική µορφή και την επωνυµία της εταιρείας µε

τη νέα νοµική της µορφή,
β. το είδος, την αξία και τον τρόπο διάθεσης των εται-

ρικών συµµετοχών στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της
µορφή,
γ. τους όρους που αποτελούν υποχρεωτικό περιεχό-

µενο του καταστατικού σύµφωνα µε τις διατάξεις που
διέπουν την εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή,
δ. εφόσον συντρέχει περίπτωση, τα δικαιώµατα που

παρέχονται από την εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορ-
φή στους µετόχους ή στους εταίρους που έχουν ειδικά
δικαιώµατα, καθώς και στους δικαιούχους άλλων δικαιω-
µάτων ή τα µέτρα που προτείνονται γι’ αυτούς.

Άρθρο 110
Επωνυµία

Εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό από τις οικεί-
ες διατάξεις της εταιρικής νοµοθεσίας, η επωνυµία της
εταιρείας µπορεί να διατηρηθεί και µε τη νέα νοµική της
µορφή µε αντίστοιχη προσαρµογή των ενδείξεων που
προσδιορίζουν τη µορφή αυτή.

Άρθρο 111
Διατυπώσεις δηµοσιότητας Πράξεις και στοιχεία 

που υποβάλλονται σε δηµοσιότητα 

1. Η µετατροπή υποβάλλεται στις διατυπώσεις δηµο-
σιότητας του ν. 3419/2005.

2. Στη δηµοσιότητα της παραγράφου  1 υποβάλλεται η
απόφαση της συνέλευσης ή των εταίρων της υπό µετα-
τροπή εταιρείας, η οποία λαµβάνεται σύµφωνα µε τα άρ-
θρα 108 και 109, και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, το
συµβολαιογραφικό έγγραφο στον τύπο του οποίου έχει
υποβληθεί το καταστατικό της εταιρείας µε τη νέα νοµι-
κή της µορφή, καθώς και η εγκριτική απόφαση που προ-
βλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 112.

Άρθρο 112
Προληπτικός έλεγχος νοµιµότητας 

1. Με την επιφύλαξη της παρ. 5 του άρθρου 9 του
ν. 4548/2018, η δηµοσιότητα προϋποθέτει σε κάθε περί-
πτωση προηγούµενο έλεγχο της νοµιµότητας όλων των
πράξεων και διατυπώσεων που επιβάλλει ο παρών στην
υπό µετατροπή εταιρεία. Ο έλεγχος νοµιµότητας του
προηγούµενου εδαφίου περιορίζεται στην τήρηση των
διατάξεων του παρόντος, της εταιρικής νοµοθεσίας που
διέπει την υπό µετατροπή εταιρεία, του καταστατικού
αυτής και των διατάξεων του ν. 3419/2005.

2. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας άλλης µορφής
σε ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εταιρεία (SE) και αντί-
στροφα, η δηµοσιότητα σύµφωνα µε την παράγραφο 1
του άρθρου 111 προϋποθέτει προηγούµενη εγκριτική α-
πόφαση του περιφερειάρχη του οργανισµού τοπικής αυ-
τοδιοίκησης δεύτερου βαθµού, στην περιφέρεια του ο-
ποίου έχει την έδρα της η υπό µετατροπή εταιρεία. Η ε-
γκριτική απόφαση εκδίδεται µετά την ολοκλήρωση του
ελέγχου νοµιµότητας της παραγράφου 1, χωρίς να απαι-
τείται στην περίπτωση αυτή η διενέργεια πρόσθετου ε-
λέγχου νοµιµότητας και από συναρµόδια υπηρεσία
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Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 3. 
3. Εφόσον δεν πρόκειται για τη µετατροπή εταιρείας

άλλης µορφής σε ανώνυµη εταιρεία ή ευρωπαϊκή εται-
ρεία (SE) και αντίστροφα, η δηµοσιότητα στο Γ.Ε.ΜΗ.
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, ενεργείται από τις αρµό-
διες υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. που προβλέπονται στην παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 3419/2005, χωρίς την έκδοση προη-
γούµενης εγκριτικής απόφασης. Η υποβολή σε δηµοσιό-
τητα πραγµατοποιείται µετά την ολοκλήρωση του ελέγ-
χου νοµιµότητας της παραγράφου 1, για τη διενέργεια
του οποίου µόνη αρµόδια είναι η υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ., στην
περιφέρεια της οποίας έχει την έδρα της η υπό µετατρο-
πή εταιρεία.

Άρθρο 113
Αποτελέσµατα της µετατροπής

1. Η µετατροπή συντελείται µε µόνη την καταχώριση,
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄της περίπτωσης α΄
της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3419/2005, της απόφα-
σης της συνέλευσης ή των εταίρων για τη µετατροπή.

2. Εφόσον το καταστατικό της εταιρείας µε τη νέα νο-
µική της µορφή έχει υποβληθεί στον τύπο του συµβολαι-
ογραφικού εγγράφου, η µετατροπή συντελείται µε µόνη
την καταχώριση, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση αα΄ της
περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3419/2005, του συµβολαιογραφικού εγγράφου.

3. Από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δηµοσιότη-
τας σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτω-
ση, επέρχονται αυτοδίκαια και έναντι όλων τα εξής απο-
τελέσµατα: 
α. η µετατραπείσα εταιρεία διατηρεί τη νοµική της

προσωπικότητα και συνεχίζεται µε τη νέα νοµική της
µορφή χωρίς να πραγµατοποιείται µεταβίβαση της περι-
ουσίας της, µε ειδική ή καθολική διαδοχή,
β. οι διοικητικές άδειες που έχουν εκδοθεί υπέρ της

µετατραπείσας εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται,
γ. οι µέτοχοι ή οι εταίροι της µετατραπείσας εταιρείας

µετέχουν στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή,
σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν αυτή,
δ. δικαιώµατα τρίτων στις εταιρικές συµµετοχές της

µετατραπείσας εταιρείας διατηρούνται στις εταιρικές
συµµετοχές µε τη νέα νοµική της µορφή.

4. Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται αυτοδίκαια και χω-
ρίς άλλη διατύπωση στο όνοµα της εταιρείας µε τη νέα
νοµική της µορφή.

Άρθρο 114
Προστασία των πιστωτών και των κατόχων ειδικών

προνοµίων χωρίς δικαίωµα ψήφου

1. Μέσα σε είκοσι (20) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων δηµοσιότητας της παραγράφου  1 του
άρθρου 111, οι πιστωτές της εταιρείας µε τη νέα νοµική
της µορφή, των οποίων οι απαιτήσεις είχαν γεννηθεί
πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς να έχουν καταστεί λη-
ξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίωµα να ζητήσουν κατάλλη-
λες εγγυήσεις από την εταιρεία, εφόσον αποδεικνύουν
επαρκώς ότι η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας εξαι-
τίας της µετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέ-
τοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν ήδη λάβει τέτοι-
ες εγγυήσεις.

2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της
παραγράφου  1 επιλύεται από το µονοµελές Πρωτοδι-

κείο της έδρας της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορ-
φή, το οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει µε τη διαδικα-
σία των άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου πιστωτή.
Η αίτηση κατατίθεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) η-
µερών, η οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυ-
πώσεων δηµοσιότητας της παραγράφου 1 του άρθρου
111. Με την απόφασή του το δικαστήριο µπορεί να λάβει
τα κατά την κρίση του επαρκή και πρόσφορα µέτρα για
την εξασφάλιση της απαίτησης του αιτούντος.

3. Κάτοχοι ειδικών δικαιωµάτων χωρίς δικαίωµα ψή-
φου έχουν αξίωση για την παροχή ανάλογων κατά το δυ-
νατόν δικαιωµάτων στην εταιρεία υπό τη νέα µορφή.

Άρθρο 115
Ευθύνη

1. Κάθε µέλος του διοικητικού συµβουλίου ή κάθε δια-
χειριστής της υπό µετατροπή εταιρείας ευθύνεται έναντι
των µετόχων ή των εταίρων αυτής για κάθε πταίσµα του
κατά την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της µε-
τατροπής.

2. Δεν θίγεται η ευθύνη των προσώπων που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 1 για ζηµία τρίτων κατά τις γενικές
διατάξεις.

3. Οι αξιώσεις της παραγράφου 1 εισάγονται στο καθ’
ύλην αρµόδιο δικαστήριο και µπορεί να ασκούνται από
ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικαστή-
ριο του άρθρου 5, που δικάζει κατά την εκούσια δικαιο-
δοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου ή, αν πρόκειται για µετα-
τροπή ανώνυµης εταιρείας σε άλλη εταιρική µορφή, µε
αίτηση µετόχου ή µετόχων που κατά τη συντέλεση της
µετατροπής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 113 κατείχαν το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχι-
στον του µετοχικού κεφαλαίου. Για τον ορισµό ειδικού
εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει να πιθανολογήσει
την ύπαρξη της αξίωσης των αιτούντων. Η απόφαση του
δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Σε περίπτω-
ση άσκησης αξιώσεων κατά περισσότερων υποχρέων, εί-
ναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή διαφορετικοί ειδικοί εκ-
πρόσωποι.

4. Η απόφαση που διορίζει ειδικό εκπρόσωπο υποβάλ-
λεται σε δηµοσιότητα, µε επιµέλειά του, στη µερίδα της
εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτωση, στην ιστο-
σελίδα της εταιρείας, µαζί µε πρόσκληση του ειδικού εκ-
προσώπου προς τους µετόχους ή τους εταίρους της ε-
ταιρείας να δηλώσουν στον ίδιο, αν επιθυµούν να ασκή-
σει αξιώσεις για λογαριασµό τους. Εφόσον το καταστα-
τικό ή η εταιρική σύµβαση της εταιρείας προβλέπει και
άλλους τρόπους ενηµέρωσης των µετόχων ή των εταί-
ρων για τη διεξαγωγή συνέλευσης ή τη λήψη αποφάσε-
ων των εταίρων, αυτοί εφαρµόζονται ανάλογα και στην
πρόσκληση του πρώτου εδαφίου. Οι µέτοχοι ή οι εταίροι
πρέπει να προβούν στην ανωτέρω δήλωση µέσα σε απο-
κλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την ολοκλήρωση
της δηµοσιότητας που προβλέπεται στην παρούσα. Κατά
τη διάρκεια αυτής της προθεσµίας η παραγραφή των α-
ξιώσεών τους αναστέλλεται.

5. Η απόφαση της παραγράφου  3 καθορίζει την αµοι-
βή του ειδικού εκπροσώπου, η οποία του οφείλεται από
τους µετόχους ή τους εταίρους που εκπροσωπεί αναλο-
γικά µε το ποσοστό συµµετοχής καθενός στην υπό µετα-
τροπή εταιρεία κατά τη συντέλεση της µετατροπής σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113. Δια-
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φορετική συµφωνία για αµοιβή µεταξύ του ειδικού εκ-
προσώπου και των µετόχων ή των εταίρων που εκπρο-
σωπεί δεν αποκλείεται.

Άρθρο 116
Ακυρότητα της µετατροπής

1. Η µετατροπή που συντελέστηκε σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 κηρύσσεται άκυρη µε
δικαστική απόφαση, εφόσον η απόφαση της συνέλευσης
ή των εταίρων, συµπεριλαµβανοµένης και της περίπτω-
σης των µετόχων ή των εταίρων που αποφασίζουν σύµ-
φωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 105, είναι άκυρη
ή ακυρώσιµη.

2. Εφόσον το ελάττωµα της παραγράφου 1 εξαλειφθεί
ή ιαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της
αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της µετατροπής,
η µετατροπή δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικα-
στήριο τάσσει προθεσµία για την άρση των λόγων ακυ-
ρότητας της µετατροπής, εφόσον η άρση είναι εφικτή. Η
προθεσµία αυτή µπορεί να παρατείνεται. Εφόσον παρα-
σχεθεί η ανωτέρω προθεσµία, το δικαστήριο µπορεί να
διατάξει µέτρα για την προσωρινή ρύθµιση των εταιρι-
κών υποθέσεων.

3. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της µετα-
τροπής ασκείται µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από
την καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 113, κατά περίπτωση και υπά-
γεται στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας. Σε περί-
πτωση ακυρότητας της παραγράφου  1, η αίτηση µπορεί
να υποβληθεί από µετόχους ή από εταίρους, εφόσον δεν
έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης ή αντιτάχθηκαν
στη λήψη της, καθώς και από πιστωτή, εφόσον έχει έν-
νοµο συµφέρον. Σε περίπτωση ακυρωσίας της παραγρά-
φου  1, η αίτηση µπορεί να υποβληθεί µόνον από µέτοχο
ή από µετόχους ή από εταίρο ή από εταίρους που εκπρο-
σωπούν συνολικά το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του
κεφαλαίου ή των δικαιωµάτων ψήφου στην υπό µετατρο-
πή εταιρεία, εφόσον δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της α-
πόφασης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη της. 

4. Όπου συντρέχει περίπτωση κατά την παράγραφο 1,
η ακυρότητα ή η ακυρωσία της απόφασης της συνέλευ-
σης ή των εταίρων κρίνεται αποκλειστικά από το δικα-
στήριο που δικάζει την αίτηση της παραγράφου  3.

5. Το δικαστήριο µπορεί να µην κηρύξει την ακυρότητα
της µετατροπής, εφόσον κρίνει ότι αυτή είναι δυσανάλο-
γη σε σχέση µε το ελάττωµα της απόφασης της συνέ-
λευσης ή των εταίρων. Σ’ αυτή την περίπτωση, ο αιτών έ-
χει χρηµατική αξίωση κατά της εταιρείας προς αποκατά-
σταση της ζηµίας που του προκάλεσε το συγκεκριµένο
ελάττωµα, η οποία πρέπει να ασκηθεί µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία ενός (1) έτους από το αµετάκλητο της
δικαστικής απόφασης. Την ίδια αξίωση έχουν µέτοχοι ή
εταίροι που δεν µπορούν να ζητήσουν την κήρυξη της α-
κυρότητας της µετατροπής, επειδή δεν διαθέτουν το α-
παιτούµενο ποσοστό µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.

6. Ακύρωση µε δικαστική απόφαση, της διοικητικής
πράξης, µε την οποία εγκρίθηκε η µετατροπή σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 112, δεν επιφέρει ανα-

τροπή των αποτελεσµάτων της µετατροπής ούτε αποτε-
λεί λόγο κήρυξης της ακυρότητάς της. Αξιώσεις αποζη-
µίωσης σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις ή τις διατάξεις
του παρόντος δεν θίγονται. 

7. Η αίτηση για την κήρυξη της ακυρότητας της µετα-
τροπής και η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα δη-
µοσιεύονται στο Γ.Ε.ΜΗ.. Στην απόφαση αυτή δεν εφαρ-
µόζεται το άρθρο 763 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας.
Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο λαµβάνει, ύστερα α-
πό σχετικό αίτηµα ή και αυτεπάγγελτα, τα αναγκαία κα-
τά την κρίση του µέτρα για την προστασία των συµφερό-
ντων που τίθενται σε διακινδύνευση. 

8. Τριτανακοπή κατά της απόφασης που κηρύσσει την
ακυρότητα της µετατροπής, µπορεί να ασκηθεί µέσα σε
προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση, σύµφω-
να µε την παράγραφο 7.

9. Η απόφαση που κηρύσσει την ακυρότητα της µετα-
τροπής δεν θίγει το κύρος των συναλλαγών της εταιρεί-
ας που έγιναν µετά την καταχώριση της µετατροπής στο
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρ-
θρου 113 και πριν από τη δηµοσίευση της απόφασης
σύµφωνα µε την παράγραφο 7 του παρόντος. 

Άρθρο 117
Μη δίκαιος καθορισµός των εταιρικών συµµετοχών

στην εταιρεία µε τη νέα µορφή

1. Η µετατροπή που συντελέστηκε σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113 δεν µπορεί να κηρυ-
χθεί άκυρη για τον λόγο ότι η εταιρική συµµετοχή στην
εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή δεν αποτελεί δίκαιο
και λογικό αντάλλαγµα για την εταιρική συµµετοχή στην
εταιρεία πριν τη µετατροπή.

2. Σ’ αυτή την περίπτωση, κάθε θιγόµενος µέτοχος ή ε-
ταίρος µπορεί να αξιώσει από την εταιρεία την καταβολή
αποζηµίωσης. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικαστήριο
της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η σχετική αξίωση πα-
ραγράφεται µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από τη συ-
ντέλεση της µετατροπής, σύµφωνα µε τις παραγράφους
1 και 2 του άρθρου 113.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 118
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 119 έως 127 εφαρµόζονται εφόσον η υπό
µετατροπή εταιρεία είναι προσωπική εταιρεία των περι-
πτώσεων δ΄, ε΄ και ζ΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 2.

2. Τα ανωτέρω άρθρα εφαρµόζονται και όταν η υπό µε-
τατροπή εταιρεία είναι ετερόρρυθµη κατά µετοχές εται-
ρεία της περίπτωσης στ΄της παραγράφου  1 του άρθρου
2, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις διατάξεις που
διέπουν αυτή την εταιρική µορφή.

3. Με την επιφύλαξη ειδικότερης διάταξης του παρό-
ντος στην υπό µετατροπή προσωπική εταιρεία εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του έβδοµου µέρους του
ν. 4072/2012.
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Άρθρο 119
Μετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας

H µετατροπή λυθείσας προσωπικής εταιρείας επιτρέ-
πεται µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου  1 του άρ-
θρου 3, εκτός αν οι εταίροι έχουν συµφωνήσει, σύµφωνα
µε την παρ. 1 του άρθρου 268 του ν. 4072/2012, να µην
ακολουθήσει εκκαθάριση.

Άρθρο 120
Διαθεσιµότητα των εγγράφων για έλεγχο

από τους εταίρους – γραπτή έκθεση για τη µετατροπή

1. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 107 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει οκτώ (8) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη
λήψη της απόφασης του άρθρου 121 και λήγει µε τη λή-
ψη της.

2. Δεν απαιτείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους,
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 106, εφόσον
το σύνολο των εταίρων της υπό µετατροπή εταιρείας εί-
ναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

Άρθρο 121
Απόφαση των εταίρων 

1. Η απόφαση των εταίρων προσωπικής εταιρείας για
τη µετατροπή της λαµβάνεται µε οµοφωνία. Η εταιρική
σύµβαση µπορεί να προβλέπει τη λήψη της απόφασης µε
πλειοψηφία τριών τετάρτων (3/4) τουλάχιστον του όλου
αριθµού των εταίρων.

2. Εφόσον εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας ευθύ-
νεται προσωπικά, µετά τη µετατροπή, για τα χρέη της ε-
ταιρείας µε τη νέα της νοµική µορφή απαιτείται η ρητή
συναίνεσή του. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση µετατροπής
σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εφόσον εταίρος της
υπό µετατροπή εταιρείας πρόκειται να λάβει µερίδια που
αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαιακές εισφορές.

3. Ο εταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση του δεύ-
τερου εδαφίου της παραγράφου 1, έχει δικαίωµα εξόδου
από την εταιρεία. Το δικαίωµα εξόδου της παρούσας δεν
µπορεί να περιοριστεί από την εταιρική σύµβαση. 

Άρθρο 122
Περιεχόµενο και τύπος της απόφασης 

1. Η απόφαση των εταίρων για τη µετατροπή και η ε-
ταιρική σύµβαση της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορ-
φή πρέπει να περιλαµβάνουν και τους εταίρους που, ως
εταίροι της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή ευθύ-
νονται προσωπικά για τα χρέη της, εφόσον συντρέχει
περίπτωση τέτοιας ευθύνης.

2. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία, η
απόφαση της παραγράφου 1 και το καταστατικό της ε-
ταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή πρέπει να περιλαµ-
βάνουν και τη σύνθεση του πρώτου διοικητικού συµβου-
λίου της εταιρείας και των ελεγκτών της πρώτης εταιρι-
κής χρήσης. Στην ίδια απόφαση και στο καταστατικό
µπορεί επίσης να περιλαµβάνεται και ο διορισµός προέ-
δρου, αντιπροέδρου, διευθύνοντος ή εντεταλµένου συµ-
βούλου ή προσώπων µε άλλη ιδιότητα και αρµοδιότητες
για το πρώτο διοικητικό συµβούλιο. 

3. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία ή
σε εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και, µε τους όρους
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου  2 του άρθρου
49 του ν. 4072/2012, σε περίπτωση µετατροπής σε ιδιω-
τική κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλη πε-
ρίπτωση που προβλέπεται από τον νόµο, η απόφαση της
παραγράφου 1 πρέπει να περιβληθεί τον τύπο του συµ-
βολαιογραφικού εγγράφου. 

Άρθρο 123
Ελάχιστο κεφάλαιο – εξακρίβωση της αξίας 
της περιουσίας της υπό µετατροπή εταιρείας 

1. Σε περίπτωση µετατροπής σε κεφαλαιουχική εται-
ρεία απαιτείται προηγούµενη εξακρίβωση της αξίας της
περιουσίας της υπό µετατροπή εταιρείας από τα πρόσω-
πα της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4548/2018.

2. Η έκθεση εξακρίβωσης που συντάσσεται σύµφωνα
µε την παράγραφο 1 υποβάλλεται σε δηµοσιότητα µε α-
νάλογη εφαρµογή της παρ. 8 του άρθρου 17 του
ν. 4548/2018. 

3. Στην περίπτωση της παραγράφου  1, το κεφάλαιο
της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή δεν µπορεί να
είναι µεγαλύτερο, χωρίς νέες εισφορές, από το ποσό
που προκύπτει, αν από τη συνολική αξία των περιουσια-
κών στοιχείων της υπό µετατροπή εταιρείας αφαιρεθούν
οι υποχρεώσεις της. Εφόσον το κεφάλαιο της εταιρείας
µε τη νέα νοµική της µορφή υπολείπεται από το ελάχι-
στο όριο που προβλέπεται από το νόµο ή το καταστατικό
για την εταιρεία αυτή, η διαφορά καλύπτεται µε νέες ει-
σφορές.

Άρθρο 124
Είσοδος νέων εταίρων

Στην εταιρεία µε τη νέα νοµική της µορφή µπορεί να
εισέλθουν νέοι µέτοχοι ή εταίροι σύµφωνα µε τους κα-
νόνες που διέπουν τη λειτουργία της. 

Άρθρο 125
Αυτοδίκαιη µετατροπή ετερόρρυθµης εταιρείας

σε οµόρρυθµη εταιρεία

1. Ετερόρρυθµη εταιρεία µετατρέπεται αυτοδίκαια σε
οµόρρυθµη εταιρεία σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισµού
ή θανάτου του µοναδικού ετερόρρυθµου εταίρου.

2. Οι διαχειριστές υποχρεούνται να αναγγείλουν στο
Γ.Ε.ΜΗ. τα περιστατικά της παραγράφου  1.

Άρθρο 126
Αυτοδίκαιη µετατροπή οµόρρυθµης εταιρείας

σε ετερόρρυθµη εταιρεία

1. Οµόρρυθµη εταιρεία µετατρέπεται αυτοδίκαια σε ε-
τερόρρυθµη εταιρεία, στις περιπτώσεις:
α. εισόδου νέου εταίρου µε την ιδιότητα του ετερόρ-

ρυθµου εταίρου,
β. µετατροπής της ιδιότητας ενός έστω οµόρρυθµου ε-

ταίρου σε ετερόρρυθµο εταίρο. 
2. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου  1 εφαρµόζο-

νται αναλόγως οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 114.
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Άρθρο 127
Παραγραφή αξιώσεων κατά οµόρρυθµων

και ετερόρρυθµων εταίρων 

1. Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης ή ετερόρ-
ρυθµης εταιρείας σε κεφαλαιουχική, οι αξιώσεις κατά
των οµόρρυθµων και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, κα-
τά των ετερόρρυθµων εταίρων, παραγράφονται ύστερα
από πέντε (5) έτη από τη συντέλεση της µετατροπής,
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113,
κατά περίπτωση, εκτός αν η αξίωση κατά της οµόρρυθ-
µης ή ετερόρρυθµης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη
παραγραφή.

2. Σε περίπτωση µετατροπής οµόρρυθµης εταιρείας σε
ετερόρρυθµη σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου  1 του άρθρου 126, οι αξιώσεις κατά των οµόρ-
ρυθµων εταίρων που µετατράπηκαν σε ετερόρρυθµους
παραγράφονται ύστερα από πέντε (5) έτη από τη συντέ-
λεση της µετατροπής, εκτός αν η αξίωση κατά της οµόρ-
ρυθµης εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη παραγραφή.

3. Η ευθύνη των παραγράφων 1 και 2 δεν υφίσταται έ-
ναντι των δανειστών της µετατραπείσας εταιρείας που
συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µετατροπή.

4. Στις προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστο-
λή και τη διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση κατα-
στεί ληξιπρόθεσµη µετά τη συντέλεση της µετατροπής
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113,
κατά περίπτωση, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό
σηµείο, κατά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθε-
σµη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

Άρθρο 128
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 129 έως 133 εφαρµόζονται εφόσον η υπό
µετατροπή εταιρεία είναι κεφαλαιουχική εταιρεία των
περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου  1 του άρ-
θρου 2.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα
στην υπό µετατροπή κεφαλαιουχική εταιρεία εφαρµόζο-
νται οι οικείες διατάξεις της εταιρικής νοµοθεσίας. 

Άρθρο 129
Γραπτή έκθεση - Διαθεσιµότητα των εγγράφων 
για εξέταση από τους µετόχους ή τους εταίρους

1. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, δεν απαι-
τείται γραπτή έκθεση προς τους εταίρους για τη µετα-
τροπή, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 106,
εφόσον το σύνολο των εταίρων της υπό µετατροπή εται-
ρείας είναι συγχρόνως και διαχειριστές της.

2. Σε περίπτωση µετατροπής ανώνυµης εταιρείας, το
δικαίωµα των µετόχων που προβλέπεται στο άρθρο 107,
µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρ-
χίζει έναν (1) τουλάχιστον µήνα πριν από τη συνεδρίαση
της συνέλευσης που καλείται να αποφασίσει για τη µε-
τατροπή και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.

3. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης

ευθύνης ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, το δικαί-
ωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρθρο 107 µπο-
ρεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο που αρχίζει
το αργότερο µε τη σύγκληση της συνέλευσης των εταί-
ρων που καλείται να αποφασίσει για τη µετατροπή και
λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυτής.

Άρθρο 130
Απόφαση των εταίρων 

1. Σε περίπτωση µετατροπής εταιρείας περιορισµένης
ευθύνης, η απόφαση της συνέλευσης των εταίρων λαµ-
βάνεται σύµφωνα µε την πλειοψηφία της παρ. 1 του άρ-
θρου 38 του ν. 3190/1955.

2. Η µετατροπή οποιασδήποτε κεφαλαιουχικής εται-
ρείας σε οµόρρυθµη εταιρεία πραγµατοποιείται µε οµό-
φωνη απόφαση του συνόλου των µετόχων ή των εταί-
ρων της. Μη εµφανισθέντες στη συνέλευση µέτοχοι ή ε-
ταίροι µπορούν να εγκρίνουν την απόφαση για τη µετα-
τροπή εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο
446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
Όροι του καταστατικού της υπό µετατροπή εταιρείας
που επιτρέπουν τη λήψη απόφασης για µετατροπή της
µε πλειοψηφία δεν λαµβάνονται υπόψη. 

3. Εφόσον µέτοχος ή εταίρος της υπό µετατροπή εται-
ρείας ευθύνεται προσωπικά, µετά τη µετατροπή, για τα
χρέη της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή, απαιτεί-
ται η ρητή συναίνεσή του. Το ίδιο ισχύει σε περίπτωση
µετατροπής σε ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, εφόσον
µέτοχος ή εταίρος της υπό µετατροπή εταιρείας πρόκει-
ται να λάβει µερίδια που αντιστοιχούν σε εξωκεφαλαια-
κές εισφορές.

4. Μέτοχος ή εταίρος που διαφώνησε µε τη µετατρο-
πή, δικαιούται να ζητήσει την εξαγορά των µετοχών ή
των µεριδίων του ή, κατά περίπτωση, την έξοδό του από
την υπό µετατροπή εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις
που διέπουν την οικεία εταιρική µορφή, που εφαρµόζο-
νται αναλόγως. Ο ίδιος µέτοχος ή εταίρος δικαιούται ε-
πίσης να µεταβιβάσει τις µετοχές ή τα µερίδιά του σε
τρίτους κατά παρέκκλιση καταστατικών όρων που εισά-
γουν απαγορεύσεις ή δεσµεύσεις αναφορικά µε τη δυ-
νατότητα µεταβίβασης.

Άρθρο 131
Περιεχόµενο και τύπος της απόφασης 

για τη µετατροπή - ελάχιστο κεφάλαιο – µετοχές 
και εταιρικά µερίδια της µετατραπείσας εταιρείας 

1. Για το περιεχόµενο και τον τύπο της απόφασης της
συνέλευσης των µετόχων ή των εταίρων για τη µετατρο-
πή, εφαρµόζεται αναλόγως το άρθρο 122.

2. Σε περίπτωση µετατροπής σε ανώνυµη εταιρεία, σε
εταιρεία περιορισµένης ευθύνης και σε ιδιωτική κεφα-
λαιουχική εταιρεία, για το ελάχιστο κεφάλαιο και την ε-
ξακρίβωση της αξίας της περιουσίας εφαρµόζεται ανα-
λόγως το άρθρο 123.

Άρθρο 132
Είσοδος νέων µετόχων ή εταίρων

Στην εταιρεία µε τη νέα της νοµική µορφή µπορεί να
εισέλθουν νέοι µέτοχοι ή εταίροι σύµφωνα µε τους κα-
νόνες που διέπουν τη λειτουργία της. 
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Άρθρο 133
Παραγραφή αξιώσεων κατά εταίρων ιδιωτικής 

κεφαλαιουχικής εταιρείας µε εγγυητικές εισφορές

1. Σε περίπτωση µετατροπής ιδιωτικής κεφαλαιουχι-
κής εταιρείας, εφόσον υπάρχουν µερίδια που αντιστοι-
χούν σε εγγυητικές εισφορές και οι εταίροι που κατέ-
χουν τα µερίδια αυτά δεν ευθύνονται προσωπικά για τα
χρέη της εταιρείας που γεννώνται µετά τη µετατροπή
της, οι αξιώσεις κατά των εταίρων αυτών για τα χρέη της
ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας παραγράφονται ύ-
στερα από τρία (3) έτη από τη συντέλεση της µετατρο-
πής σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου
113, κατά περίπτωση, εκτός αν η αξίωση κατά της ιδιωτι-
κής κεφαλαιουχικής εταιρείας υπόκειται σε βραχύτερη
παραγραφή.

2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών της µετατραπείσας ιδιωτικής κεφαλαιου-
χικής εταιρείας που συγκατατέθηκαν εγγράφως στη µε-
τατροπή.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη
διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξι-
πρόθεσµη µετά τη συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα
µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 113, κατά περί-
πτωση, η παραγραφή αρχίζει από το χρονικό σηµείο, κα-
τά το οποίο η αξίωση καθίσταται ληξιπρόθεσµη. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

Άρθρο 134
Ειδικές διατάξεις για τη µετατροπή ευρωπαϊκής

εταιρείας (SE) σε ανώνυµη εταιρεία και αντίστροφα

Για τη µετατροπή ευρωπαϊκής εταιρείας (SE) σε ανώ-
νυµη εταιρεία και αντίστροφα εφαρµόζονται αναλογικά
τα άρθρα 128-133, στο µέτρο που αφορούν την ανώνυµη
εταιρεία, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού
2157/2001 και τις διατάξεις του ν. 3412/2005.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Άρθρο 135
Εφαρµοζόµενες διατάξεις

1. Τα άρθρα 136 έως 139 εφαρµόζονται κατά τη µετα-
τροπή αστικού συνεταιρισµού της περίπτωσης θ΄ της πα-
ραγράφου  1 του άρθρου 2 σε άλλη εταιρεία, εκτός αν ο-
ρίζεται διαφορετικά.

2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθµιση στον παρόντα,
στον υπό µετατροπή συνεταιρισµό εφαρµόζονται οι δια-
τάξεις του ν. 1667/1986.

Άρθρο 136
Έγκριση της µετατροπής – δικαίωµα εξόδου

1. Η απόφαση της γενικής συνέλευσης του συνεταιρι-
σµού, σύµφωνα µε το άρθρο 108, λαµβάνεται µε την α-

παρτία και την πλειοψηφία που προβλέπονται αντίστοιχα
στην παράγραφο 4 και στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6
του άρθρου 5 του ν. 1667/1986.

2. Ο συνεταίρος που διαφώνησε µε την απόφαση της
παραγράφου 1 έχει δικαίωµα εξόδου από το συνεταιρι-
σµό. Το δικαίωµα εξόδου του προηγούµενου εδαφίου
δεν µπορεί να περιοριστεί από το καταστατικό και ιδίως
δεν υπόκειται σε όρο του καταστατικού για ελάχιστη υ-
ποχρεωτική παραµονή στο συνεταιρισµό. Περιορισµός
της αξίωσης του συνεταίρου για απόδοση της αξίας της
µερίδας του από ειδικές διατάξεις του νόµου δεν θίγε-
ται. 

3. Για τη µετατροπή εταιρείας σε συνεταιρισµό απαι-
τείται οµόφωνη απόφαση του συνόλου των µετόχων ή
των εταίρων, εφόσον το καταστατικό του συνεταιρισµού
προβλέπει ευθύνη των συνεταίρων για τα χρέη του συ-
νεταιρισµού που υπερβαίνει την αξία κάθε συνεταιριστι-
κής µερίδας. Μη εµφανισθέντες στη συνέλευση µέτοχοι
ή εταίροι µπορούν να εγκρίνουν την απόφαση για τη µε-
τατροπή εγγράφως. Το σχετικό έγγραφο πρέπει να έχει
θεωρηθεί από τα πρόσωπα που προβλέπονται στο άρθρο
446 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή από δικηγόρο.
Όροι του καταστατικού της υπό µετατροπή εταιρείας
που επιτρέπουν τη λήψη απόφασης για µετατροπή της
µε πλειοψηφία δεν λαµβάνονται υπόψη. 

4. Το δικαίωµα των συνεταίρων που προβλέπεται στο
άρθρο 107 µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίο-
δο που αρχίζει το αργότερο µε τη σύγκληση της γενικής
συνέλευσης της παραγράφου  1 και λήγει µε το πέρας
αυτής.

Άρθρο 137
Αποτελέσµατα της µετατροπής

Η µετατροπή συνεταιρισµού συντελείται µε την κατα-
χώριση που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
113. Οι λοιπές διατυπώσεις δηµοσιότητας που προβλέ-
πονται από τις διατάξεις του ν. 1667/1986 δεν θίγονται.

Άρθρο 138
Παραγραφή αξιώσεων κατά συνεταίρων

1. Σε περίπτωση µετατροπής συνεταιρισµού σε εται-
ρεία, της οποίας οι µέτοχοι ή εταίροι δεν ευθύνονται
προσωπικά για τα χρέη της, οι αξιώσεις κατά των συνε-
ταίρων για τα χρέη του συνεταιρισµού παραγράφονται
ύστερα από ένα (1) έτος από τη συντέλεση της µετατρο-
πής σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 113, ε-
κτός αν η αξίωση κατά του συνεταιρισµού υπόκειται σε
βραχύτερη παραγραφή. 

2. Η ευθύνη της παραγράφου 1 δεν υφίσταται έναντι
των δανειστών του συνεταιρισµού που συγκατατέθηκαν
εγγράφως στη µετατροπή.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι
διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή και τη
διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί ληξι-
πρόθεσµη µετά τη συντέλεση της µετατροπής σύµφωνα
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 113, η παραγραφή αρ-
χίζει από το χρονικό σηµείο κατά το οποίο η αξίωση κα-
θίσταται ληξιπρόθεσµη.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΣΕτ) 
ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ

Άρθρο 139

Για τη µετατροπή ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εται-
ρείας (ΕΣΕτ) σε αστικό συνεταιρισµό και αντίστροφα ε-
φαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις του πρώτου εδαφί-
ου της παραγράφου  3 του άρθρου 130, των άρθρων 135
έως 138 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Κανονισµού
(ΕΚ) 1435/2003 και του Μέρους Δ΄ του ν. 4099/2012.

ΜΕΡΟΣ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 140
Διατηρούµενες σε ισχύ διατάξεις

1. Ειδικές διατάξεις εταιρικού δικαίου που ρυθµίζουν
θέµατα µετασχηµατισµών άλλων εταιρικών µορφών από
εκείνες της παραγράφου  1 του άρθρου 2, ιδίως όσον α-
φορά το επιτρεπτό, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία
πραγµατοποίησης και τα αποτελέσµατά τους, παραµέ-
νουν σε ισχύ.

2. Ειδικές διατάξεις που ρυθµίζουν ζητήµατα µετασχη-
µατισµών, για συγκεκριµένες κατηγορίες επιχειρήσεων
ή για επιχειρήσεις που υπόκεινται σε ειδική εποπτεία ή
προβλέπουν µεταξύ άλλων την έκδοση ειδικής εγκριτι-
κής απόφασης, παραµένουν σε ισχύ. Για όσα θέµατα δεν
ρυθµίζονται από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφί-
ου, εφαρµόζονται οι διατάξεις του παρόντος.

3. Εταιρικοί µετασχηµατισµοί του παρόντος, οι οποίοι
πραγµατοποιούνται από ή στους οποίους µετέχει πιστω-
τικό ίδρυµα ή άλλο νοµικό πρόσωπο που εµπίπτει στο πε-
δίο εφαρµογής του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄154)
διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος συµπληρωµα-
τικά προς τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 2515/1997,
οι οποίες παραµένουν σε ισχύ.

Άρθρο 141
Μεταβατικές διατάξεις

1. Ο παρών νόµος εφαρµόζεται σε:
α) συγχωνεύσεις στις οποίες η ηµεροµηνία του σχεδί-

ου του άρθρου 7 είναι µεταγενέστερη της ενάρξεως
ισχύος του, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που µετέ-
χουν στη συγχώνευση,
β) διασπάσεις στις οποίες η ηµεροµηνία του σχεδίου

του άρθρου 59 είναι µεταγενέστερη της ενάρξεως
ισχύος του, για οποιαδήποτε από τις εταιρείες που µετέ-
χουν στη διάσπαση,
γ) µετατροπές στις οποίες η απόφαση του άρθρου 108

λαµβάνεται µετά την έναρξης ισχύος του.
2. Μετασχηµατισµοί οι οποίοι δεν εµπίπτουν στις δια-

τάξεις των παραγράφων 1 έως 3 συνεχίζουν να διέπο-
νται από τις προϊσχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 142
Παραποµπές

Όπου διάταξη νόµου παραπέµπει στις περί συγχωνεύ-
σεων, διασπάσεων ή µετατροπών διατάξεις του
κ.ν. 2190/1920, των νόµων 3190/1955, 4072/2012 και
1667/1986 ή άλλων νοµοθετηµάτων, όσον αφορά εταιρι-
κές µορφές που εµπίπτουν στην παράγραφο 1 του άρ-
θρου 2, από την έναρξη ισχύος του παρόντος η παραπο-
µπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατά-
ξεις του παρόντος. 

Άρθρο 143
Τροποποίηση του ν .2515/1997

Η παρ. 16 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 (Α΄ 154) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«16. Οι διατάξεις των παραγράφων 4 έως και 12 εφαρ-
µόζονται επί διασπάσεων πιστωτικών ιδρυµάτων, οι ο-
ποίες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις οικείες διατά-
ξεις για τους εταιρικούς µετασχηµατισµούς, καθώς και
επί εισφοράς από λειτουργούν πιστωτικό ίδρυµα κλά-
δου, µέρους, τµήµατος ή υποκαταστήµατός του σε άλλο
λειτουργούν ή νεοσυσταθέν πιστωτικό ίδρυµα.»

Άρθρο 144
Τροποποίηση του ν. 3419/2005

Στον ν. 3419/2005 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η περίπτωση β΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 15

αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των περί µετατρο-

πής διατάξεων του νόµου για τους εταιρικούς µετασχη-
µατισµούς, οι οποίες ρυθµίζουν τη συντέλεση των περι-
πτώσεων µετατροπών που διέπονται απ’ αυτόν, συντε-
λείται η µετατροπή των υπόχρεων εταιρειών σε ανώνυ-
µες εταιρείες, σε εταιρείες περιορισµένης ευθύνης, σε ι-
διωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, σε αστικούς συνε-
ταιρισµούς και σε εταιρείες που αναφέρονται στις περι-
πτώσεις γ΄, δ΄ και ε΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 1.»

β) Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου  1 του άρθρου 15
αντικαθίσταται ως εξής:

«δ. Με την επιφύλαξη εφαρµογής των περί συγχώνευ-
σης και διάσπασης διατάξεων του νόµου για τους εταιρι-
κούς µετασχηµατισµούς, οι οποίες ρυθµίζουν τη συντέ-
λεση συγχωνεύσεων και διασπάσεων που διέπονται απ’
αυτόν, συντελείται η συγχώνευση ή η διάσπαση, µε µόνη
την εγγραφή και πριν από τη διαγραφή της εταιρείας που
απορροφάται ή διασπάται.» 

Άρθρο 145
Τροποποιήσεις του ν. 4099/2012 

Στον ν. 4099/2012 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Το σχέδιο συγχώνευσης καταχωρίζεται και δηµοσι-

εύεται στην οικεία υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε το άρ-
θρο 16 του ν. 3419/2005, και κατά περίπτωση στην ιστο-
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σελίδα του συνεταιρισµού της παραγράφου  1. Στη σχε-
τική ανακοίνωση, η οποία δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό
τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., περιέχονται και τα στοιχεία της παρα-
γράφου  2 του άρθρου 24 του Κανονισµού.»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 καταργείται.
γ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 152 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Πριν από τη γενική συνέλευση, που προβλέπεται

στην παράγραφο 6 του άρθρου 35 του Κανονισµού, εµπει-
ρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το άρθρο 17
του ν. 4548/2018 πιστοποιούν κατ’ αναλογία, ότι τηρού-
νται οι κανόνες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου  1
του άρθρου 22 του Κανονισµού.»
δ) Η παράγραφος 2 του άρθρου 154 αντικαθίσταται ως

εξής:
«2. Πριν από τη γενική συνέλευση, η οποία καλείται να

εγκρίνει το σχέδιο µετατροπής της ΕΣΕτ σε συνεταιρισµό
και το καταστατικό του σύµφωνα µε το άρθρο 76 του Κα-
νονισµού, εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται σύµφω-
να µε το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 βεβαιώνουν ότι η Ε-
ΣΕτ διαθέτει ενεργητικό ισοδύναµο τουλάχιστον προς το
κεφάλαιό της.».

Άρθρο 146
Τροποποίηση του ν. 4548/2018

Στον ν. 4548/2018 επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«2. Η τροποποίηση του καταστατικού, η λύση της ανώ-

νυµης εταιρείας ύστερα από απόφαση της γενικής συνέ-
λευσης και η αναβίωσή της εγκρίνονται ύστερα από τη
διενέργεια ελέγχου νοµιµότητας από την περιφερειακή ε-
νότητα της έδρας της εταιρείας, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις του παρόντος και του ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Ο έλεγ-
χος νοµιµότητας περιορίζεται στην τήρηση των διατάξε-
ων του παρόντος, του καταστατικού και των διατάξεων
του ν. 3419/2005 και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για
τη διενέργεια της καταχώρισης και την πραγµατοποίηση
της δηµοσιότητας από την αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Σε
περίπτωση µεταβολών των καταχωρίσεων της εταιρείας
στο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο, όπως
µεταβολών στην εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσε-
ων προσαρµογής του καταστατικού, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις της παραγράφου  4 του άρθρου 4, η αρµόδια υπη-
ρεσία Γ.Ε.ΜΗ. προβαίνει σε τυπικό έλεγχο (έλεγχο πλη-
ρότητας) του άρθρου 7 του ν. 3419/2005 των υποβληθέ-
ντων εγγράφων. Τυπικός έλεγχος (έλεγχος πληρότητας)
νοείται η διαπίστωση ότι τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι
πλήρη και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόµου,
χωρίς έλεγχο του περιεχοµένου τους.»
β) Η παρ. 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης εγκρίνει, ύ-

στερα από έλεγχο νοµιµότητας, τις διασυνοριακές συγ-
χωνεύσεις, σύµφωνα µε τον ν. 3777/2009 (Α΄ 127).»
γ) Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου  2 του άρθρου 117

αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Η συγχώνευση µε απορρόφηση ανώνυµης εταιρείας

από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το εκατό τοις ε-
κατό (100%) των µετοχών της, η απόφαση της απορρο-
φώσας ανώνυµης εταιρείας για τη συγχώνευση µε απορ-
ρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας κατέ-
χει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο των µε-
τοχών ή µεριδίων της, καθώς και η απόφαση διασπώµενης

ανώνυµης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν οι επωφε-
λούµενες εταιρείες κατέχουν τις µετοχές της στο σύνολό
τους , σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις.»
δ) Ο τίτλος του άρθρου 171 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 171
Αναβίωση της λυθείσας εταιρείας»

ε) Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 171 καταργού-
νται.

Άρθρο 147
Καταργούµενες διατάξεις

Με την επιφύλαξη της παραγράφου  4 του άρθρου
141, από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργού-
νται:
α) τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920, 
β) τα άρθρα 51 και 53-55 του ν. 3190/1955, 
γ) το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έ-

ως 115 και τα άρθρα 282, 282Α και 283 του ν. 4072/2012, 
δ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο

16 του ν. 1667/1986, 
ε) η παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 2166/1993, 
στ) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκει-

ται στις διατάξεις του παρόντος.

ΤΜΗΜΑ Β΄
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪ-
ΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ
ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

(ΕΕ L 133)

Άρθρο 148
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Αντικείµενο- πεδίο εφαρµογής- εξαιρέσεις

1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 είναι η προσαρµο-
γή της νοµοθεσίας στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απρι-
λίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολο-
γίων στο πλαίσιο των δηµόσιων συµβάσεων.

2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα ηλεκτρονικά τιµο-
λόγια που εκδίδονται κατά την εκτέλεση των συµβάσε-
ων, οι οποίες υπάγονται στους νόµους 3978/2011
(Α΄137), 4412/2016 (Α΄147) και 4413/2016 (Α΄ 148) και,
ειδικότερα, καταλαµβάνει: α) συµβάσεις οι οποίες συνά-
πτονται στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας και
των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός φόρου προστιθέ-
µενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι ίση ή ανώτερη από τα κατώ-
τατα όρια, σύµφωνα µε το άρθρο 24 του ν. 3978/2011, β)
δηµόσιες συµβάσεις και συµβάσεις έργων, εκπόνησης
µελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επι-
στηµονικών υπηρεσιών, προµηθειών και γενικών υπηρε-
σιών των οποίων η εκτιµώµενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., είναι
ίση προς ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5
και 235 του ν. 4412/2016, γ) συµβάσεις παραχώρησης
έργων και υπηρεσιών των οποίων η εκτιµώµενη αξία ι-
σούται µε ή υπερβαίνει τα πέντε εκατοµµύρια διακόσιες
είκοσι πέντε χιλιάδες (5.225.000) ευρώ, όπως το όριο
αυτό αναθεωρείται σύµφωνα µε το εδάφιο β΄ της περί-
πτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4413/2016.
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3. Ο παρών δεν καταλαµβάνει τα ηλεκτρονικά τιµολό-
για που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συµβάσεων που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011, στις ο-
ποίες η σύναψη και η εκτέλεση της σύµβασης έχουν χα-
ρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να συνοδεύονται από
ειδικά µέτρα ασφαλείας κατ' εφαρµογή των κείµενων
νοµοθετικών, κανονιστικών ή διοικητικών διατάξεων και
µε τον όρο ότι τα ουσιώδη εθνικά συµφέροντα δεν µπο-
ρούν να προστατευτούν µε λιγότερο οχληρά µέτρα.

Άρθρο 149
(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι εξής ορι-
σµοί:

1) «ηλεκτρονικό τιµολόγιο»: τιµολόγιο που έχει εκδο-
θεί, διαβιβαστεί και παραληφθεί σε διαρθρωµένη ηλε-
κτρονική µορφή, η οποία επιτρέπει την αυτόµατη και η-
λεκτρονική επεξεργασία του, 

2) «βασικά στοιχεία ηλεκτρονικού τιµολογίου»: σύνο-
λο ουσιαστικών στοιχείων πληροφόρησης τα οποία πρέ-
πει να περιέχονται σε ηλεκτρονικό τιµολόγιο, προκειµέ-
νου να είναι δυνατή η διασυνοριακή διαλειτουργικότητα,
συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων πληροφοριών για
τη διασφάλιση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία,

3) «υπόδειγµα σηµασιολογικών δεδοµένων»: διαρ-
θρωµένο σύνολο λογικά αλληλένδετων όρων και των εν-
νοιών τους που προσδιορίζουν τα βασικά στοιχεία ενός
ηλεκτρονικού τιµολογίου,

4) «συντακτική δοµή»: µηχαναγνώσιµη γλώσσα ή διά-
λεκτος που χρησιµοποιείται για να αναπαριστά τα στοι-
χεία δεδοµένων που περιέχονται στο ηλεκτρονικό τιµο-
λόγιο,

5) «συντακτικές δεσµεύσεις»: κατευθυντήριες γραµ-
µές σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο ένα υπόδειγµα
σηµασιολογικών δεδοµένων για ένα ηλεκτρονικό τιµο-
λόγιο µπορεί να παρουσιάζεται στις διάφορες συντακτι-
κές δοµές,

6) «αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτουσες αρχές, ό-
πως ορίζονται στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο
3 του ν. 4413/2016,

7) «µη κεντρικές αναθέτουσες αρχές»: οι αναθέτου-
σες αρχές, όπως ορίζονται στην περίπτωση 3 της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

8) «κεντρική υπηρεσία προµηθειών»: η Κεντρική Αρχή
Αγορών (ΚΑΑ) όπως ορίζεται στην περίπτωση 17 της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016,

9) «αναθέτοντες φορείς»: οι αναθέτοντες φορείς, ό-
πως ορίζονται στην υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 1
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και στο άρθρο
4 του ν. 4413/2016 ,

10) «διεθνές πρότυπο»: διεθνές πρότυπο, όπως ορίζε-
ται στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κα-
νονισµού (ΕΕ) 1025/2012 της 22ης Οκτωβρίου 2012
(ΕΕ L 316),

11) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο, όπως
ορίζεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 1025/2012,

12) «ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµο-
λογίων»: το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 16931-1: 2017, Ηλε-
κτρονική Τιµολόγηση-Μέρος 1: Σηµασιολογικό µοντέλο
δεδοµένων των στοιχείων πυρήνα ηλεκτρονικού τιµολο-

γίου, τα στοιχεία αναφοράς του οποίου έχουν δηµοσιευ-
τεί στην Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2017/1870 της Επι-
τροπής της 16ης Οκτωβρίου 2017 (L 266) και ο κατάλο-
γος συντακτικών δοµών µε στοιχεία αναφοράς «CEN/TS
16931-2:2017, Ηλεκτρονική τιµολόγηση — Μέρος 2: Κα-
τάλογος συντακτικών δοµών που συµµορφώνονται µε το
πρότυπο EN 16931-1», όπως αυτός παρατίθεται στο πα-
ράρτηµα της παραπάνω απόφασης. Τα ευρωπαϊκά τυπο-
ποιητικά έγγραφα ΕΝ 16931-1: 2017 και CEN/TS
16931-2:2017 έχουν ενταχθεί στο εθνικό σύστηµα τυπο-
ποίησης και ισχύουν ως ΕΛΟΤ ΕΝ 16931-1: 2017 και Ε-
ΛΟΤ CEN/TS 16931-2:2017,

13) «πωλητής»: οικονοµικός φορέας στον οποίο έχει
ανατεθεί η σύµβαση, σύµφωνα µε την περίπτωση 18 της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3978/2011, τις περιπτώσεις
11 και 43 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016 και
της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4413/2016,

14) «αγοραστής»: η αναθέτουσα αρχή και ο αναθέτων
φορέας σύµφωνα µε τις περιπτώσεις 6 έως 9, αντίστοι-
χα, του παρόντος. 

Άρθρο 150
(άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ )

Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιµολογίου

Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιµολογίου είναι
µεταξύ άλλων:
α) αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιµολογί-

ου,
β) χρονική περίοδος του τιµολογίου,
γ) στοιχεία του πωλητή, 
δ) στοιχεία του αγοραστή,
ε) στοιχεία του δικαιούχου πληρωµής,
στ) στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του πω-

λητή,
ζ) στοιχεία αναφοράς της σύµβασης,
η) λεπτοµερή στοιχεία παράδοσης,
θ) οδηγίες για την πληρωµή,
ι) στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση,
ια) πληροφορίες για το συγκεκριµένο στοιχείο του τι-

µολογίου,
ιβ) συνολικά ποσά του τιµολογίου,
ιγ) ανάλυση του Φ.Π.Α..

Άρθρο 151
(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Παραλαβή και επεξεργασία ηλεκτρονικών τιµολογίων

Οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτοντες φορείς υπο-
χρεούνται να παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται η-
λεκτρονικά τιµολόγια που είναι σύµφωνα µε το ευρωπαϊ-
κό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων, όπως
αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 του άρθρου 149.

Άρθρο 152
(άρθρο 8 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Προστασία δεδοµένων

1. Η ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία για την προστασία
των δεδοµένων δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρό-
ντος.

2. Εφόσον δεν ορίζεται κάτι διαφορετικό από το ενω-
σιακό ή εθνικό δίκαιο και µε την επιφύλαξη των διατάξε-
ων του Γενικού Κανονισµού για την Προστασία Δεδοµέ-
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νων (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (ΕΕ L 119), προ-
σωπικά δεδοµένα που έχουν συλλεχθεί για τον σκοπό
έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων µπορεί να χρησιµο-
ποιηθούν µόνο για τον σκοπό αυτόν ή για συµβατούς
σκοπούς.

3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανο-
νισµού για την Προστασία Δεδοµένων (ΕΕ) 2016/679, οι
όροι δηµοσιοποίησης, για λόγους διαφάνειας και λογο-
δοσίας, προσωπικών δεδοµένων τα οποία συγκεντρώθη-
καν στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής τιµολόγησης είναι
σύµφωνοι µε τον σκοπό της δηµοσίευσης και τη βασική
αρχή περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Άρθρο 153
(άρθρο 9 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ)

Χρήση ηλεκτρονικών τιµολογίων όσον αφορά τον Φ.Π.Α.

Οι διατάξεις του παρόντος τµήµατος εφαρµόζονται µε
την επιφύλαξη των άρθρων 1-22 του ν. 3763/2009 (Α΄80)
και του άρθρου 9 του ν. 4308/2014 (Α΄ 251). 

Άρθρο 154
Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης ύστερα από γνώµη της Ανε-
ξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε το περιεχόµενο και τη µορφή του
ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των δηµόσιων
συµβάσεων σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδο-
σης ηλεκτρονικών τιµολογίων. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης, Οικονοµικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενηµέρωσης, Υποδοµών και Μεταφορών, Ε-
θνικής Άµυνας και Εσωτερικών καθορίζονται η αρχιτε-
κτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και
πληρωµής ηλεκτρονικού τιµολογίου, οι απαιτήσεις δια-
λειτουργικότητας και διασύνδεσης µε ολοκληρωµένα
πληροφοριακά συστήµατα του δηµοσίου, οι τεχνικές
προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδοµένων, ο
χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 151, ο οποίος δεν
µπορεί να υπερβαίνει την 18η Απριλίου 2019 για τις κε-
ντρικές κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές αρχές αγο-
ρών και την 18η Απριλίου 2020 για τις µη κεντρικές ανα-
θέτουσες αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και κάθε
άλλο τεχνικό και ειδικό θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή
του άρθρου 151.

Άρθρο 155
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του Τµήµατος Α΄ (άρθρα 1-147) αρχίζει την
15η Απριλίου 2019.

Η ισχύς του Τµήµατος Β΄ (άρθρα 148-154) αρχίζει από
τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως, εκτός εάν άλλως ορίζεται στις επιµέρους
διατάξεις. 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2019

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αλ. Χαρίτσης

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΑΜΥΝΑΣ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Ν. Παππάς Ευάγγ. Αποστολάκης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευτ. Αχτσιόγλου Μ. Καλογήρου

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ευκλ. Τσακαλώτος Χρ. Σπίρτζης

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αστ. Πιτσιόρλας Γ. Χουλιαράκης 

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Αικ. Παπανάτσιου
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Αριθµ. 42/3/2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµίας και Α-
νάπτυξης «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση
του νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας
2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλε-
κτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσε-
ων»

Α. Με το υπόψη σχέδιο νόµου προβλέπονται τα ακό-
λουθα:

ΤΜΗΜΑ ΠΡΏΤΟ

Αναµορφώνεται το νοµοθετικό πλαίσιο των εταιρικών
µετασχηµατισµών.

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:

1.α. Παρατίθενται οι µορφές εταιρικών µετασχηµατι-
σµών (συγχώνευση, διάσπαση και µετατροπή) και τα
υποκείµενα των εταιρικών µετασχηµατισµών.
β. Διατηρούνται σε ισχύ υφιστάµενες διατάξεις της

φορολογικής νοµοθεσίας σχετικά µε την εφαρµογή του
προτεινόµενου νοµοθετικού πλαισίου περί των εταιρι-
κών µετασχηµατισµών, κ.λπ.. (άρθρα 1-5)

2. α. Αναφέρονται οι µορφές συγχώνευσης και παρατί-
θενται οι σχετικοί ορισµοί («συγχώνευση µε απορρόφη-
ση», «συγχώνευση µε σύσταση νέας εταιρείας»).
β. Περιγράφεται η διαδικασία της συγχώνευσης εται-

ρειών είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέας εται-
ρείας. (Προβλέπεται η υποχρέωση σύνταξης σχεδίου
σύµβασης συγχώνευσης, ρυθµίζονται θέµατα προστα-
σίας - των δικαιωµάτων των εργαζοµένων κ.λπ.).
γ. Προβλέπονται ειδικές διατάξεις για τη συγχώνευση

και διάσπαση, µε συµµετοχή (i) προσωπικών εταιρειών,
(ii) ανώνυµων εταιρειών, (iii) εταιρειών περιορισµένης ευ-
θύνης, (iν) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, (ν) ευ-
ρωπαϊκής εταιρείας (SE), (νi) αστικών συνεταιρισµών και
(vii) ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΣΕτ). 

(άρθρα 6-53 και 76-103)
3.α. Προσδιορίζονται οι µορφές που δύναται να προ-

σλάβει τυχόν διάσπαση εταιρειών (κοινή διάσπαση η ο-
ποία υφίσταται και σήµερα, µερική διάσπαση και απόσχι-
ση κλάδου) τα κύρια χαρακτηριστικά τους καθώς και ο
τρόπος πραγµατοποίησής τους.
β. Προβλέπεται, όπως και στη συγχώνευση, η σύνταξη

εκ µέρους των διοικητικών συµβουλίων ή των διαχειρι-
στών των εταιρειών σχεδίου σύµβασης διάσπασης.
γ. Καθορίζεται το πλαίσιο προστασίας των δικαιωµά-

των των εργαζοµένων και των πιστωτών των εταιρειών
που µετέχουν στη διάσπαση. Προβλέπεται µεταξύ άλ-
λων, ότι απαιτήσεις πιστωτών κατά των εις ολόκληρον
ευθυνόµενών εταιρειών (διασπώµενων, λοιπών επωφε-
λούµενών, απόσχισης κλάδου, κ.λπ.), παραγράφονται
µετά την παρέλευση πενταετίας από την συντέλεση της
διάσπασης ή της απόσχισης κλάδου.

δ. Αναφέρονται τα αποτελέσµατα της διάσπασης µε-
ταξύ της διασπώµενης και των επωφελούµενων εταιρει-
ών καθώς και έναντι τρίτων καθώς και οι λόγοι ακυρότη-
τας της διάσπασης. (άρθρα 54-75)

4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την µετατροπή εται-
ρειών ως πράξη µε την οποία µία εταιρεία, χωρίς να λυ-
θεί και να τεθεί υπό εκκαθάριση, µεταβάλλει τη νοµική
µορφή της, διατηρώντας τη νοµική της προσωπικότητα. 

(άρθρα 104 -147)

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ

Ενσωµατώνονται στην Ελληνική νοµοθεσία διατάξεις
της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, σχετικά µε
την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµο-
σίων συµβάσεων. Ειδικότερα µεταξύ άλλων:

- Προσδιορίζονται το αντικείµενο και το πεδίο εφαρµο-
γής των προτεινόµενων ρυθµίσεων µε τις προβλεπόµε-
νες εξαιρέσεις.

- Καθορίζονται τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού
τιµολογίου. 

- Υποχρεούνται οι αναθέτουσες αρχές και οι αναθέτο-
ντες φορείς να παραλαµβάνουν και να επεξεργάζονται
ηλεκτρονικά τιµολόγια που είναι σύµφωνα µε το ευρω-
παϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιµολογίων.

- Τίθενται, οι εξουσιοδοτικές διατάξεις έκδοσης των
κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε την ε-
φαρµογή του ηλεκτρονικού τιµολογίου στο πλαίσιο των
δηµοσίων συµβάσεων. (άρθρα 148 -155)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις, σύµφωνα µε το ε-

πισπεύδον Υπουργείο, δεν προκαλούνται δηµοσιονοµι-
κές επιπτώσεις επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και
των προϋπολογισµών των φορέων της Γενικής Κυβέρνη-
σης.

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2019

Η Γενική Διευθύντρια

Ιουλία Γ. Αρµάγου
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 «ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

 

ΤΜΗΜΑ Α’ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ 

ΕΛΕΝΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103893310, 461, 303 

E-MAIL: GEORGOPOULOS@GGE.GR, EATHANASAKI@GGE.GR  

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

Με το παρόν σχέδιο νόμου αναμορφώνεται το δίκαιο των εταιρικών 

μετασχηματισμών και για πρώτη φορά συστηματοποιείται σε ένα ενιαίο 

νομοθετικό κείμενο. Συγκεκριμένα συστηματοποιούνται όλοι οι 

επιτρεπόμενοι εταιρικοί μετασχηματισμοί, αντιμετωπίζονται  ασάφειες και 

κενά του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, εξαλείφονται φαινόμενα 

δυσαρμονίας με το ενωσιακό δίκαιο και ενσωματώνονται μορφές 

μετασχηματισμών που προβλέπονται σε αναπτυξιακούς-φορολογικούς 

νόμους και με το υφιστάμενο πλαίσιο θεωρούνται «καταχρηστικοί». 

Υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο για κάθε είδους μετασχηματισμό (διάσπαση, 

απόσχιση, μετατροπή) και δεν μένει πλέον κανένα κενό που να δημιουργεί 

οποιοδήποτε εμπόδιο στην επιχειρηματική δράση.   
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

Το γεγονός ότι έως σήμερα δεν υπήρχε ένα ενιαίο νομοθέτημα που να ρυθμίζει το 

ζήτημα των μετασχηματισμών, καταδεικνύει την αναγκαιότητα και χρησιμότητα του 

σχεδίου νόμου για την  οικονομική ζωή της χώρας. Η πολυνομία, η ασάφεια και η 

ελλειμματική κάλυψη περιπτώσεων επέτρεπαν την δημιουργία «καταχρηστικών» 

περιπτώσεων, την «ανάμειξη» του φορολογικού δικαίου σε ζητήματα που άπτονται του 

εταιρικού δικαίου και εν τέλει τη δημιουργία  διοικητικών βαρών και την ταλαιπωρία 

των επιχειρηματιών που επιθυμούσαν να προβούν σε οποιοδήποτε μετασχηματισμό της 

επιχείρησής τους.  

 

1.2 Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Οι κύριοι στόχοι είναι η συγκέντρωση των ρυθμίσεων σε ένα ενιαίο συστηματοποιημένο 

νομοθέτημα και η κατάργηση των επιμέρους διατάξεων σε άλλα νομοθετήματα 

(2190/20, 3190/55, 4072/12). Με τον τρόπο αυτό θα διευκολυνθεί η βιωσιμότητα, η 

εξυγίανση και η περαιτέρω ανάπτυξη χιλιάδων επιχειρήσεων, οι οποίες  λόγω του 

συνεχώς αυξανόμενου ανταγωνισμού και του  μεταβαλλόμενου οικονομικού 

περιβάλλοντος βρίσκονται μπροστά σε αδιέξοδα. Ο νέος νόμος θα αποτελέσει το 

κατάλληλο νομικό εργαλείο για την αποτελεσματική πραγμάτωση των στόχων   και την  

διασφάλιση της απρόσκοπτης συνέχειας των μετασχηματιζόμενων νομικών προσώπων.  

 

 

1.3 Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα 

και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο 

της επιρροής 

Α) Άμεσα επηρεάζονται όλοι οι επιχειρηματίες που έχουν  εταιρείες οποιουδήποτε 

νομικού τύπου. Συγκεκριμένα οι επιχειρηματίες θα έχουν τη δυνατότητα να 

μετασχηματίσουν την επιχείρησή τους σε μια μεγαλύτερη οντότητα ή να  τη 

διαφυλάξουν από ενδεχόμενο κίνδυνο πτώχευσης ή λύσης της. 

Β) Έμμεσα προστατεύονται τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πιστωτών και των 

εταίρων των μετασχηματιζόμενων εταιρειών.  
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2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα 

προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Δεν έχει γίνει στο παρελθόν αντίστοιχη προσπάθεια. Έως σήμερα οι μετασχηματισμοί 

αποτελούσαν επιμέρους ρυθμίσεις των επιμέρους νομοθετημάτων που αφορούσαν το 

εταιρικό δίκαιο ή άλλους νόμους αναπτυξιακού χαρακτήρα, εποπτείας του Υπουργείου 

Οικονομικών.   

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου 

προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και 

αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.  

 

Βασικό νομοθετικό πρότυπο του σχεδίου νόμου αποτέλεσε το υψηλής νομοτεχνικής 

ποιότητας, σύγχρονο και λεπτομερές γερμανικό δίκαιο  των μετασχηματισμών (άνω 

των 300 άρθρων), όπως ισχύει σήμερα, το οποίο ρυθμίζει όλες τις μορφές 

μετασχηματισμών για όλους τους εταιρικούς τύπους (Umwandlungsgesetz της 28-10-

1994, όπως ισχύει). 

 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να 

εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την 

εφαρμογή της 

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη 

ρύθμιση 

 

Η ρύθμιση αφορά τις ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΕΕ κατά μετοχές, Κοινοπραξίες, 

Ευρωπαϊκές Εταιρείες, Αστικούς Συνεταιρισμούς &  Ευρωπαϊκές Συνεταιριστικές 

Εταιρείες. 

 

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της 

αγοράς 

 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αναμένεται να συντελέσουν στην εξυγίανση και ανάπτυξη 

πολλών επιχειρήσεων και τη δημιουργία μεγαλύτερων οντοτήτων. 
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3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους». 

 

Δεν έχει εφαρμογή.  

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες 

της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

 Δημιουργείται ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας των μετασχηματιζομένων 

επιχειρήσεων  

 Δημιουργείται ενιαίο και ομοιότυπο πλαίσιο μετασχηματισμών για όλες τις νομικές 

μορφές 

 

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα 

οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 
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4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά, λαμβάνοντας υπόψη 

ομάδες, όπως ιδίως ΑμΕΑ (άτομα με αναπηρία), μονογονεϊκές οικογένειες, πρόσφυγες 

κ.λπ.. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από 

την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για 

τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση 

των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του 

περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει) 
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Δεν έχει εφαρμογή. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της 

Δημόσιας Διοίκησης 

 

Δεν υπάρχουν  

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο 

απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν) 

 

Δεν υπάρχουν  

 

7. Νομιμότητα 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Άρθρα 5 & 12 Συντάγματος. 

 

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου 

Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Δεν υπάρχει 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Σχετικές πρόνοιες (συγχωνεύσεις και διασπάσεις) για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις 

Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης συντρέχουν στο μέρος ΙΙ της κωδικοποιημένης 

Οδηγίας 2017/1132 (Τίτλος ΙΙ – Συγχωνεύσεις και διασπάσεις Κεφαλαιουχικών 

Εταιρειών – Άρθρα 87 έως 160). Η Οδηγία 2017/1132 κωδικοποίησε τις Οδηγίες 

82/891/ΕΟΚ, 89/666/ΕΟΚ, 2005/56/ΕΚ, 2009/101/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ (αντικατάσταση 

και κατάργηση της 78/855/ΕΟΚ),  & 2012/30/ΕΕ (αντικατάσταση και κατάργηση της 

77/91/ΕΟΚ).   

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
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Δεν υπάρχει. 

 

8. Αρμοδιότητα 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας 

 

Υπεύθυνος φορέας για τον σχεδιασμό και την προώθηση του Σχεδίου Νόμου είναι 

αποκλειστικά το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.  

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης 

 

 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 

 Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Δ/νσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου 

& Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση 

 

 Δ/νση Εταιρειών της Γενικής Δ/νσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης  

 Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. των Επιμελητηρίων 

 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας 

 

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα, 

υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου, 

αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης 

Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη 

σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη 

 

Δεν προβλέπεται 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.) 
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Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη 

ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την 

προτεινόμενη. 

 

 Ν.4548/18 

1.Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται  

2.Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται  

3. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 49 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται  

4.Ο τίτλος του άρθρου 171 του ν. 4548/2018 αντικαθίσταται  

5. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 171 του ν. 4548/2018 καταργούνται. 

Ν.3419/05 

1. Η περίπτωση β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται  

2. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ν. 3419/2005, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται 

Ν.3412/2005 

1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 12 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

3. Το άρθρο 14 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 

4. Το άρθρο 16 του ν. 3412/2005, όπως ισχύει, αντικαθίσταται  

Ν.4099/2012 

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται. 

2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 145 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, καταργείται. 

3. Το άρθρο 146 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται . 

4. Το άρθρο 147 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, αντικαθίσταται.  

5. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 148 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται. 

7. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 152 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται. 

8. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 152 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται. . 

9. Η πρώτη παράγραφος του άρθρου 154 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται.  

10. Η δεύτερη παράγραφος του άρθρου 154 του ν. 4099/2012, όπως ισχύει, 

αντικαθίσταται. 

Κ.Ν.2190/20, Ν.3190/55, Ν.4072/12 & Ν.1667/86 
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Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 141, καταργούνται από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος σχεδίου νόμου: 

α) τα άρθρα 66 έως 89 του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύουν, 

β) τα άρθρα 51 και 53-55 του ν. 3190/1955, όπως ισχύουν, 

γ) το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 87, τα άρθρα 106 έως 115 και τα άρθρα 282, 282Α 

και 283 του ν. 4072/2012, όπως ισχύουν, 

δ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 10 και το άρθρο 16 του ν. 1667/1986, όπως 

ισχύουν, 

ε) κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος 

νόμου. 

 

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην 

έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει 

 

 Τρόπος και διαδικασία μετασχηματισμού 

 Απαιτούμενα έγγραφα, πράξεις και στοιχεία ή δικαιολογητικά για υπαγωγή 

σε μετασχηματισμό 

 Ξεκάθαρες απαιτήσεις δημοσιότητας στο ΓΕΜΗ 

 Ξεκάθαρες υποχρεώσεις των μελών/εταίρων/μετόχων και διοικήσεων των 

νομικών οντοτήτων 

 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως 

υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή 

αυτή 

 

Δεν υπάρχουν 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα 

μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση 

 

Επί του σχεδίου νόμου εκλήθησαν να  συμμετάσχουν στη διαβούλευση οι εξής: 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας, Δικηγορικός Σύλλογος 

Αθηνών, Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 

Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας, Σύνδεσμος ΑΕ και ΕΠΕ, Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών 

Λογιστών, Ένωση Εισηγμένων Εταιρειών, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Οικονομικό 

Επιμελητήριο Ελλάδος 

 

114



 

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη 

 

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο διενέργειας διαβουλεύσεων 

http://www.opengov.gr/  από 11-25 Οκτωβρίου 2018, όπου είχε τη δυνατότητα 

οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να κάνει τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου. 

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά 

τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή 

επιμέρους θεμάτων της 

 

Στη διαβούλευση αναρτήθηκαν 10 σχόλια  τα οποία αφορούσαν σε διευκρινίσεις επί 

των  κάτωθι άρθρων:  

Άρθρο 2: Το σχόλιο αφορά στην πρόταση ένταξης των Αγροτικών Συνεταιρισμών στο 

πεδίο εφαρμογής του νόμου. 

Άρθρο 4: Τα σχόλια αφορούν σε διευκρινίσεις που θα έπρεπε να γίνουν ως προς  τη 

σχέση της συγκεκριμένης διάταξης   με τους αναπτυξιακούς νόμους. 

Άρθρο 10: Το σχόλιο αφορά στη διαδικασία διορισμού των εμπειρογνωμόνων για την 

εξέταση των σχεδίων σύμβασης. 

Άρθρο 11: Το σχόλιο αφορά στην παρατήρηση ότι από τη συγκεκριμένη διάταξη του 

σχεδίου νόμου δεν προκύπτει αν οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων που θα 

μεταφερθούν στην απορροφώσα είναι από εκτίμηση, όπως προβλεπόταν στον ν. 2190. 

Άρθρο 86: Το σχόλιο αφορά σε τυπογραφικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε. 

Άρθρο 119: Το σχόλιο αφορά σε λανθασμένη παραπομπή, η οποία διορθώθηκε.  

Άρθρο 123: Το σχόλιο αφορά στη διαδικασία καθορισμού του κεφαλαίου για την 

εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας. 

 

 

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ  

 

11. Γενική Αξιολόγηση 

11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει 

κάθε μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου 

 

11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη 

διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα 
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11.3 Αναφέρατε χωριστά για κάθε μία «άλλη διάταξη» τους λόγους για τους οποίους 

έχει συμπεριληφθεί στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου 

 

11.4. Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης 

διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και 

τους πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

11.5. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή 

κάθε «άλλης διάταξης».  

 

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση 

12.1. Αναφέρατε επιγραμματικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που εκλήθησαν να λάβουν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία 

προτεινόμενη «άλλη διάταξη», τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, 

τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη, 

αιτιολογώντας τις επιλογές αυτές. 

 

12.2. Αναφέρατε επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και 

κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της και προσαρτήστε στο 

παρόν τις απόψεις των φορέων που έλαβαν μέρος στη διαβούλευση για κάθε μία «άλλη 

διάταξη» χωριστά. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ B’ 

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ:   ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ :   ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  210-3893 321 

E-MAIL: KTZANETOPOULOS@EPROCUREMENT.GOV.GR 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ: 

 «ΕΤΑΙΡΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΟΥ 

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 

2014/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 16ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ» 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

 

Οι διατάξεις του παρόντος αποτελούν προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων. 
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Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 

 

1. Αναγκαιότητα 

 

1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά 

αναγκαία την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης 

 

H Ψηφιακή Ατζέντα για την Ευρώπη, ένας από τους πυλώνες της Στρατηγικής 

Ευρώπη 2020, προσδιορίζει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιακή 

ενιαία αγορά ως κρίσιμα στοιχεία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας 

της ΕΕ. Η εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις 

υλοποιεί μια από τις προτεραιότητες του ψηφιακού θεματολογίου, εμβληματικής 

πρωτοβουλίας της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, που συνίσταται στη ψηφιοποίηση 

της δημόσιας διοίκησης και στη μετάβαση σε μια δημόσια διοίκηση «χωρίς χαρτί». 

Ο περιορισμός του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της δυνατότητας λογιστικού 

ελέγχου και η αύξηση της διαφάνειας, ως συνεπακόλουθα της εφαρμογής της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις, αποτελούν παράγοντες 

ανάπτυξης, καθώς εισάγουν τον εκσυγχρονισμό και την αποδοτικότητα στη 

δημόσια διοίκηση, με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, 

η καθιέρωση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημόσιων 

συμβάσεων θα συμβάλλει στην αυτοματοποίηση και άλλων διαδικασιών μετά την 

ανάθεση, με δευτερογενή αποτελέσματα, όπως ηλεκτρονικές παραγγελίες, 

ηλεκτρονικές πληρωμές και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση (end-to-end e-

procurement). 

Σήμερα, στα κράτη μέλη υπάρχουν και χρησιμοποιούνται διάφορα παγκόσμια, 

εθνικά, περιφερειακά και ιδιόκτητα πρότυπα ηλεκτρονικών τιμολογίων, τα 

περισσότερα  από τα οποία, δεν είναι διαλειτουργικά μεταξύ τους. Η πληθώρα μη 

διαλειτουργικών προτύπων καταλήγει σε υπερβολική πολυπλοκότητα, έλλειψη 

ασφάλειας δικαίου και πρόσθετο κόστος λειτουργίας για τους οικονομικούς φορείς 

που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά τιμολόγια σε περισσότερα του ενός κράτη μέλη. 

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές 

δημόσιες συμβάσεις είναι υποχρεωμένοι συχνά να συμμορφώνονται με νέο 

πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων κάθε φορά που εισέρχονται σε νέα 

αγορά. Οι αποκλίνουσες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια συνιστούν φραγμούς πρόσβασης στην αγορά 

διασυνοριακών δημόσιων συμβάσεων και αποτελούν εμπόδια στις συναλλαγές. 
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1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση 

συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των 

επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων 

 

Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης είναι  προώθηση της υιοθέτησης της 

ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων, τη διασφάλιση 

της σημασιολογικής διαλειτουργικότητας και τη βελτίωση  της ασφάλειας δικαίου. 

Τα οφέλη από την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων μεγιστοποιούνται όταν η 

δημιουργία, αποστολή, μετάδοση, παραλαβή και επεξεργασία του τιμολογίου 

μπορούν να αυτοματοποιηθούν πλήρως. Η χρήση ενός κοινού ευρωπαϊκού 

προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων και η κατάρτιση καταλόγου με 

περιορισμένο αριθμό συντακτικών δομών αποτελούν εγγύηση ότι επιτυγχάνονται 

τα οφέλη αυτά στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Επιπλέον, η επακόλουθη 

διαλειτουργικότητα των συστημάτων τιμολόγησης, καθώς και η εναρμόνιση των 

διαδικασιών ηλεκτρονικής σύναψης συμβάσεων συνιστούν σημαντικά μέτρα για 

την εξάλειψη φραγμών που εμποδίζουν σήμερα τον ανταγωνισμό. 

 

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει 

άμεσα και αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και 

προσδιορίστε τον λόγο της επιρροής. 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση επηρεάζει : 

Α) άμεσα τους α) οικονομικούς φορείς που επιθυμούν την χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων κατά την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων και β) τις αναθέτουσες 

αρχές και αναθέτοντες φορείς (κεντρικοί ή μη) που υποχρεούνται να 

παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται ηλεκτρονικά τιμολόγια.  

Β) έμμεσα όλη τη δημόσια διοίκηση η οποία σταδιακά ψηφιοποιείται.     

 

2. Καταλληλότητα 

2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του 

ίδιου ή παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα 

επιτυχή και τα προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών 

 

Δεν υπάρχει 

 

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή 

παρόμοιου προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον 
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υπάρχει) και αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη 

χώρα.   

 

Δεν έχει ακολουθηθεί παράδειγμα άλλη χώρας της ΕΕ ή του ΟΟΣΑ. 

 

2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που 

πρέπει να εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη 

ρύθμιση και περιγράψτε για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να 

προσεχθούν κατά την εφαρμογή της. 

 

Απαιτείται η έκδοση των δύο ΚΥΑ του άρθρου 154 του σχεδίου νόμου που 

αφορούν : 

α) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, κατόπιν της γνώμης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), με την οποία ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με το περιεχόμενο και τη 

μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων 

β) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής 

Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών και 

Εθνικής Άμυνας με την οποία καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες 

παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις 

διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά 

συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας 

δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή του άρθρου 151. 

 

Και για τις δύο κανονιστικές αποφάσεις κρίσιμος παράγοντας είναι η έγκαιρη 

έκδοσης τους ώστε να τηρηθεί η καταληκτική ημερομηνία τις 29.4.2019.  

 

3. Συνέπειες στην Οικονομία 

 

3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η 

αξιολογούμενη ρύθμιση. 

 

Σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αντικειμένου, σκοπού και δραστηριότητας οι 

οποίες συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του σχεδίου 

νόμου 
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3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή 

της αγοράς. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την 

αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους» 

 

Δεν έχει εφαρμογή.  

 

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις 

λειτουργίες της παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης 

ρύθμισης στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων  

 

Η δυνατότητα χρήσης ηλεκτρονικών τιμολογίων κατά την εκτέλεση των 

δημοσίων  συμβάσεων δύναται να περιορίσει το κόστος λειτουργίας μιας 

επιχείρησης και να είναι έναυσμα για την περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των 

δραστηριοτήτων της, με τα δύο γεγονότα να μπορούν να οδηγήσουν στην 

αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της.    

  

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί 

η προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους». 

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει προαιρετικό χαρακτήρα για τις επιχειρήσεις. Η 

χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις δημόσιες συμβάσεις μειώνει το διοικητικό 

βάρος των επιχειρήσεων που θα επιλέξουν να αξιοποιήσουν την σχετική 

δυνατότητα. 

 

3.7 Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και 

τα οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις. 

 

Τα υπό 3.5 ανωτέρω ισχύουν ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακριβώς 

λόγω του μικρότερου μεγέθους και των μικρότερων οικονομικών αντοχών τους. 
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3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού 

προϋπολογισμού, που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση. 

 

Το όφελος στον κρατικό προϋπολογισμό προκύπτει από την απλούστευση των 

διοικητικών διαδικασιών και τη μείωση του διοικητικού βάρους που θα επιφέρει η 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγηση στη δημόσια διοίκηση. 

 

3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

εθνική οικονομία. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες  

 

4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην 

κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά.  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική 

ομάδα που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά 

προκύπτουν από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. 

 

Δεν έχει εφαρμογή.  

 

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να 

προκύψουν για τον πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση.  

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν 

βελτίωση των υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη. 

 

Δεν έχει εφαρμογή. 

 

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις 

διοικητικές διαδικασίες. 
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Το άρθρο 151 της ρύθμισης. 

 

5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον 

 

5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας 

του περιβάλλοντος και τη μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων. 

 

Η ρύθμιση στοχεύει στη ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και στη σταδιακή 

μετάβαση σε μια δημόσια διοίκηση «χωρίς χαρτί». 

 

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει). 

 

Δεν απαιτείται - Δεν υπάρχει. 

 

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης 

 

6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της 

αξιολογούμενης ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της 

αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης. 

 

Η ρύθμιση στοχεύει στη σταδιακή ηλεκτρονικοποίηση της δημόσιας διοίκησης με 

όλα τα αναμενόμενα οφέλη. 

 

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον 

τρόπο απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν). 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

7. Νομιμότητα 

 

7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως 

εντάσσεται η προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Δεν υπάρχουν. 
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7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του 

Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου 

Πάγου ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Δεν υπάρχει. 

 

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού 

δικαίου και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και 

τυχόν νομολογία του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

Η ρύθμιση αφορά στην προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

 

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

8. Αρμοδιότητα 

 

8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την 

προώθηση της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους 

συναρμοδιότητας. 

 

Συναρμόδια υπουργεία για τον σχεδιασμό και την προώθηση του Σχεδίου Νόμου 

είναι το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, το Υπουργείο Οικονομικών, το 

Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, το Υπουργείο 

Υποδομών και Μεταφορών, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και το Υπουργείο 

Εσωτερικών. 

 

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του 

επισπεύδοντος υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης 

ρύθμισης. 

 

Συνεργασία υπήρξε με εκπροσώπους από τα ως άνω Υπουργεία του 8.1 και, 

ειδικότερα όσον αφορά στο επισπεύδον Υπουργείο, εκπροσώπους από τα: 
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 Γραφείο Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Γραφείο Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή 

 Γενική Δ/νση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου 

Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 Γενική Δ/νση Δημοσίων Επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων 

Επενδύσεων & ΕΣΠΑ του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης 

 

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την 

εφαρμογή κάθε ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη 

ρύθμιση. 

 

Όλες οι αναθέτουσες αρχές και αναθέτοντες φορείς (κεντρικοί ή μη) για τις 

δημόσιες συμβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του σχεδίου νόμου. 

 

 8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου 

φορέα, υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου 

συλλογικού οργάνου, αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής 

Επιτροπής της απόφασης Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και 

επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και την οικονομοτεχνική μελέτη. 

 

Δεν προβλέπεται. 

 

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση 

 

9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη 

σύνταξη της προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της 

Κεντρικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). 

 

Τηρήθηκαν οι νομοτεχνικοί κανόνες. 

 

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η 

προτεινόμενη ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων 

συναφών με την προτεινόμενη. 

 

Δεν υπάρχουν. 
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9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση 

στην έννομη τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν 

εμμέσως υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε 

την επιλογή αυτή. 

 

Δεν υπάρχουν. 

 

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή 

 

10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα 

ενδιαφερόμενα μέρη που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την 

προτεινόμενη ρύθμιση. 

 

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο www.opengov.gr για δημόσια διαβούλευση 

προκειμένου να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος φορέας.  

 

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της 

διαβούλευσης, τους συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης 

που επελέγη.  

 

Το σχέδιο νόμου αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο διενέργειας διαβουλεύσεων 

http://www.opengov.gr/ από 29 Οκτωβρίου 2018, όπου είχε τη δυνατότητα 

οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος να κάνει τα σχόλιά του επί του σχεδίου νόμου. Η 

διαβούλευση διήρκησε δέκα (10) ημέρες, δηλαδή μέχρι 08 Νοεμβρίου 2018. 

 

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας 

επιγραμματικά τις κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της 

προτεινόμενης ρύθμισης ή επιμέρους θεμάτων της. 

 

Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης κατατέθηκαν σχόλια από 

έναν μόνο ενδιαφερόμενο. το οποίο όμως ήταν εκτός αντικειμένου και για το 

λόγο αυτό δεν αξιολογήθηκε. 
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10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη 

διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης 

 

Δεν απαιτείται. 
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και 

εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων». 

Τμήμα Α΄ 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ (τηλ. επικοιν. 2103893461) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Οικονομίας και Ανάπτυξης  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & 

Προστασίας Καταναλωτή. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (OPENGOV):  

11 Οκτωβρίου 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

11 Οκτωβρίου 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

25 Οκτωβρίου 2018 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ:  

10 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ: 

 

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Άρθρο  2 1 

Άρθρο 4 3 

Άρθρο 10 1 

Άρθρο  11 1 

Άρθρο  86 1 

Άρθρο 119 1 

Άρθρο 123 2 

ΣΥΝΟΛΟ 10 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Άρθρο 2: Το σχόλιο αφορά στην πρόταση ένταξης των Αγροτικών Συνεταιρισμών 

στο πεδίο εφαρμογής του νόμου. 

Άρθρο 4: Τα σχόλια αφορούν σε διευκρινίσεις που θα έπρεπε να γίνουν ως προς  τη 

σχέση της συγκεκριμένης διάταξης   με τους αναπτυξιακούς νόμους. 

Άρθρο 10: Το σχόλιο αφορά στη διαδικασία διορισμού των εμπειρογνωμόνων για 

την εξέταση των σχεδίων σύμβασης. 

Άρθρο 11: Το σχόλιο αφορά στην παρατήρηση ότι από τη συγκεκριμένη διάταξη του 

σχεδίου νόμου δεν προκύπτει αν οι αξίες των περιουσιακών στοιχείων που θα 

μεταφερθούν στην απορροφώσα είναι από εκτίμηση, όπως προβλεπόταν στον ν. 

2190. 

Άρθρο 86: Το σχόλιο αφορά σε τυπογραφικό λάθος, το οποίο διορθώθηκε. 

Άρθρο 119: Το σχόλιο αφορά σε λανθασμένη παραπομπή, η οποία διορθώθηκε.  

Άρθρο 123: Το σχόλιο αφορά στη διαδικασία καθορισμού του κεφαλαίου για την 

εξακρίβωση της αξίας της περιουσίας της υπό μετατροπή εταιρείας. 

 

Από το σύνολο των 10 σχολίων ενσωματώθηκαν δυο και συγκεκριμένα τα σχόλια 

που έγιναν επί του άρθρου 86 και επί του άρθρου 119.  
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ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 

Έκθεση Δημόσιας Διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και 

εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων». 

Τμήμα Β΄ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: Οικονομίας και Ανάπτυξης  

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Γενική Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (OPENGOV):  

29 Οκτωβρίου 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

29 Οκτωβρίου 2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ:  

8 Νοεμβρίου 2018 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ:  

1 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΧΟΛΙΩΝ ΑΝΑ ΑΡΘΡΟ: 

 

ΑΡΘΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Άρθρο  2 1 

Άρθρο 4 0 

Άρθρο 10 0 

Άρθρο  11 0 

Άρθρο  86 0 

Άρθρο 119 0 

Άρθρο 123 0 

ΣΥΝΟΛΟ 1 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΩΝ 

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ιωάννης Δραγασάκης και ο Αναπληρωτής 

Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, έθεσαν σε δημόσια 

ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου «για την εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου 

προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο 

Δημοσίων Συμβάσεων» και τη σχετική «Αιτιολογική Έκθεση», και κάλεσαν τους κοινωνικούς 

εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο, να συμμετάσχουν, καταθέτοντας τις προτάσεις τους για 

την βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.  

Η διαβούλευση ξεκίνησε στις 29/10/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 16:00 και διήρκησε δέκα 

(10) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 08/11/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00. 

Στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής δημόσιας διαβούλευσης κατατέθηκαν σχόλια από έναν μόνο 

ενδιαφερόμενο. Ο εν λόγω ενδιαφερόμενος, δράττεται της ευκαιρίας και αφού πρώτα 

συμφώνησε με την έκδοση του νομοσχεδίου περί της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στις 

δημόσιες συμβάσεις, τελικά πραγματοποίησε μια αποτίμηση της εικόνας των δημοσίων 

συμβάσεων ως σήμερα, αναφερόμενος σε πρακτικά ζητήματα εφαρμογής του νόμου 

4412/16, καθώς και του ΕΣΗΔΗΣ/ΚΗΜΔΗΣ. Διαπιστώθηκε δηλαδή, ότι το εν λόγω σχόλιο, 

παρότι χρήσιμο, όμως είναι εκτός του αντικειμένου του νομοσχεδίου και για το λόγο αυτό 

δεν αξιολογήθηκε.  
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