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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.

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΠΔ΄, 26 Φεβρουαρίου 2019
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω 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 και λοιπές διατάξεις



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, κα-
θώς επίσης και εταιρείες που κηρύχθηκαν σε πτώχευση,
εφόσον µετά την κήρυξη της πτώχευσης επικυρώθηκε
τελεσίδικα το σχέδιο αναδιοργάνωσης ή εξοφλήθηκαν
όλοι οι πτωχευτικοί πιστωτές, σύµφωνα µε την παρ. 1
του άρθρου 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,
από τις διατάξεις της οικείας εταιρικής νοµοθεσίας. Ειδι-
κά οι περιπτώσεις εισφοράς ή απόσχισης κλάδου ή κλά-
δων από λειτουργούσα επιχείρηση ή εταιρεία, σε άλλη
εταιρεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972
και του ν. 2166/1993, καθώς και της µετατροπής υποκα-
ταστήµατος σε νεοσυσταθείσα εταιρεία που αποτελεί
θυγατρική της εισφέρουσας εταιρείας κατά την έννοια
της παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, συνιστούν α-
ποσχίσεις κλάδου κατά το άρθρο 57 και διέπονται από
τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως, όσον αφορά το επι-
τρεπτό, τις προϋποθέσεις, τις διαδικασίες και τα αποτε-
λέσµατά τους.

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-
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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. 

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.
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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), λογιστές - φοροτεχνικοί κάτο-
χοι επαγγελµατικής ταυτότητας Α΄ Τάξης είτε οικονολ-
µολόγοι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο του Οικονοµικού Ε-
πιµελητηρίου Ελλάδος του άρθρου 3 του ν. 1100/1980
(Α΄ 295).

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-
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. γνώµη για το αν η µέθοδος ή οι µέθοδοι αυτές είναι

κατάλληλες για τη συγκεκριµένη περίπτωση,
γ. γνώµη 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-
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τών κινητών αξιών, οι οποίες έχουν εισαχθεί προς δια-
πραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά ή σε Πολυµερή Μη-
χανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), και την καθιστά δια-
θέσιµη 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-
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 τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων του άρθρου 8, οι πιστωτές των εται-
ρειών που µετέχουν στη συγχώνευση, των οποίων οι α-
παιτήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χω-
ρίς να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίω-
µα να ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να
τους παράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον απο-
δεικνύουν επαρκώς ότι, η οικονοµική κατάσταση των ε-
ταιρειών εξαιτίας της συγχώνευσης, καθιστά απαραίτητη
την παροχή τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν
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.
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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
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 ζηµία που οι τελευταίοι υπέστη-
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σαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης των πρώτων, η
οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους κατά την
προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της συγχώνευ-
σης. 

2. Κάθε εµπειρογνώµονας του άρθρου 10 ευθύνεται έ-
ναντι των µετόχων ή των εταίρων των εταιρειών που µε-
τέχουν στη συγχώνευση για κάθε ζηµία που αυτοί υπέ-
στησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψής του, που
συνιστά παράβαση 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, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.), και µπορεί να ασκού-
νται από ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το
δικαστήριο του άρθρου 5, που δικάζει κατά την εκούσια
δικαιοδοσία, 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.

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
Ακύρωση 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. 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 ή Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγ-
µάτευσης (ΠΜΔ), δεν κηρύσσεται ακυρότητα της συγχώ-
νευσης στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1, αλλά ε-
φαρµόζεται αναλογικά το δεύτερο εδάφιο της παρούσας
και η αξίωση που αναφέρεται σ’ αυτό µπορεί να ασκηθεί
από κάθε µέτοχο που δεν έλαβε µέρος στη λήψη της α-
πόφασης ή αντιτάχθηκε σ’ αυτήν, µέσα σε προθεσµία ε-
νός (1) έτους από την καταχώριση της συγχώνευσης στο
Γ.Ε.ΜΗ. σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18.

5. 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
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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. 

6. 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. 

7. 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.

8. 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 δώδεκα (12) µηνών από τη συντέλεση της
συγχώνευσης, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 18.

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 συγ-
χώνευση 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, ε-
κτός 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 εφαρµόζο-
νται 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 επιτρέπε-
ται µόνο µε ρητή συγκατάθεση των εταίρων αυτών, η ο-
ποία παρέχεται κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης
του άρθρου 14 και περιλαµβάνεται στο σχέδιο της συγ-
χώνευσης.

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 συνε-
χή χρονική περίοδο που αρχίζει δέκα (10) τουλάχιστον
ηµέρες 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
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των εταίρων της προσωπικής εταιρείας που µετέχει στη
συγχώνευση 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
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 28
Εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης 

από εµπειρογνώµονες

1. Η εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης α-
πό εµπειρογνώµονες είναι υποχρεωτική για την προσω-
πική εταιρεία που µετέχει στη συγχώνευση, µόνον ύστε-
ρα από αίτηµα ενός (1) τουλάχιστον από τους εταίρους
της. Το σχετικό αίτηµα υποβάλλεται πέντε (5) το αργότε-
ρο ηµέρες πριν από την παρέλευση της προθεσµίας της
παραγράφου 1 του άρθρου 26. Στην περίπτωση αυτή, η
απόφαση του άρθρου 27 λαµβάνεται µετά την κοινοποίη-
ση της έκθεσης που συντάσσουν οι εµπειρογνώµονες
στους εταίρους. 

2. Στην περίπτωση της παραγράφου 1, τα έξοδα για
την εξέταση του σχεδίου σύµβασης συγχώνευσης βαρύ-
νουν την εταιρεία. 

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
δανειστή της απορροφώµενης εταιρείας, εφόσον αυτός
συγκατατέθηκε εγγράφως στη συγχώνευση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι
γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή
και τη διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί

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.
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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
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, απορροφώµε-
νες εταιρείες νοούνται οι εταιρείες που παύουν να υφί-
στανται (εξαγοραζόµενες) και ως απορροφώσα εταιρεία
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 κατα-
βολή σ’ αυτόν, από την εξαγοράζουσα εταιρεία, αποζη-
µίωσης σε µετρητά. Η αποζηµίωση ορίζεται από το δικα-
στήριο της παραγράφου 1 του άρθρου 5. Η σχετική αξίω-
ση παραγράφεται έξι δώδεκα (12) µήνες, ύστερα από
την καταχώριση στο µητρώο της εγκριτικής απόφασης
της εξαγοράς.
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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.

2. Το δικαίωµα των εταίρων που προβλέπεται στο άρ-
θρο 11, µπορεί να ασκείται για συνεχή χρονική περίοδο
που αρχίζει το αργότερο δέκα (10) ηµέρες πριν από τη
συνέλευση των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για
τη συγχώνευση και λήγει µε το τέλος 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 δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέ-
λευση των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη
συγχώνευση και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυ-
τής.

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
δανειστή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφό-
σον αυτός συγκατατέθηκε εγγράφως στη συγχώνευση.

3. Στην προθεσµία της παραγράφου 1 εφαρµόζονται οι
γενικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα για την αναστολή
και τη διακοπή της παραγραφής. Αν η αξίωση καταστεί
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.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ

ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (SE) 

Αρθρο 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.

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 δέκα (10) ηµέρες πριν από
τη γενική συνέλευση που καλείται να αποφασίσει για τη
συγχώνευση και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυ-
τής.

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
δανειστή του απορροφώµενου συνεταιρισµού, εφόσον
αυτός συγκατατέθηκε 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).
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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
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
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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
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 παραγρά-
φου 2 του άρθρου 56 και της παραγράφου 2 του άρθρου
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,
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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)
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-
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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-
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 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 ή σε Πολυµερή Μη-
χανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ) και την καθιστά διαθέ-
σιµη στους µετόχους σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην
παρούσα, 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-
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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 τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων του άρθρου 8, οι πιστωτές των εται-
ρειών που µετέχουν στη διάσπαση, των οποίων οι απαι-
τήσεις είχαν γεννηθεί πριν από τον χρόνο αυτόν, χωρίς
να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίωµα να
ζητήσουν, οι δε εταιρείες έχουν υποχρέωση να τους πα-
ράσχουν κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν
επαρκώς ότι, η οικονοµική κατάσταση των εταιρειών ε-
ξαιτίας της διάσπασης, καθιστά απαραίτητη την παροχή
τέτοιων εγγυήσεων και εφόσον δεν έχουν 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-
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 υποβάλλονται
για καθεµία εταιρεία που µετέχει στη διάσπαση, η από-
φαση 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 µετέ-
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χει στη διάσπαση, η απόφαση της συνέλευσης των εταί-
ρων 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.

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-
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ταιρείας τους για κάθε ζηµία που οι τελευταίοι υπέστη-
σαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης των πρώτων , η
οποία συνιστά παράβαση των καθηκόντων τους, κατά
την προετοιµασία και την πραγµατοποίηση της διάσπα-
σης. 

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 ζηµία που αυτοί υπέστη-
σαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψής του που συνι-
στά παράβαση 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, σύµφωνα µε τον Κώδικα
Πολιτικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ) 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 κα-
τείχαν το ένα πεντηκοστό (1/50) τουλάχιστον του µετο-
χικού 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 περίπτωση άσκησης α-
ξιώσεων κατά περισσότερων 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 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 αµοιβή
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. 

Άρθρο 72
Ακύρωση 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 εξαλειφθεί

ή ιαθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη συζήτηση της
αίτησης για την κήρυξη της ακυρότητας της διάσπασης,
η διάσπαση δεν κηρύσσεται άκυρη. Επιπλέον, το δικα-
στήριο τάσσει προθεσµία για την άρση των λόγων ακυ-
ρότητας της διάσπασης, 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 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 αί-
τηση µπορεί να υποβληθεί µόνο από µέτοχο ή µετόχους
ή από εταίρο ή εταίρους που εκπροσωπούν συνολικά το
ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον του κεφαλαίου ή των δι-
καιωµάτων ψήφου εταιρείας που διασπάστηκε, εφόσον
δεν έλαβαν µέρος στη λήψη της απόφασης για την έ-
γκριση της διάσπασης ή αντιτάχθηκαν στη λήψη της. 

4. 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. 

5. Εφόσον η επωφελούµενη εταιρεία είναι ανώνυµη ε-
ταιρεία µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά ή
Πολυµερή Μηχανισµό Διαπραγµάτευσης (ΠΜΔ), δεν κη-
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ρύσσεται ακυρότητα της διάσπασης στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 1, αλλά εφαρµόζεται ανάλογα το δεύ-
τερο εδάφιο της παραγράφου 5 όταν πρόκειται για κοινή
διάσπαση ή µερική διάσπαση και η αξίωση που αναφέρε-
ται σε αυτό µπορεί να ασκηθεί από κάθε µέτοχο ή εταίρο
που δεν έλαβε µέρος στη λήψη της απόφασης ή αντιτά-
χθηκε σε αυτήν, µέσα σε προθεσµία ενός (1) έτους που
αρχίζει από την καταχώριση της διάσπασης στο Γ.Ε.ΜΗ.
σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 70.

6. 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.

7. 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. 

8. 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. 

9. 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.

10. 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-
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

δώδεκα (12) 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 Η 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 διά-
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σπαση 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 δέκα (10) 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.

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 εξόδου
από τη διασπώµενη ή την επωφελούµενη προσωπική ε-
ταιρεία. 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
δανειστή της διασπώµενης εταιρείας, εφόσον αυτός συ-
γκατατέθηκε 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. 
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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
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-
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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 δέκα (10) ηµέρες πριν από τη
συνέλευση των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για
τη διάσπαση και λήγει µε το τέλος της συνέλευσης αυ-
τής.

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
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 δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέ-
λευση των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη
διάσπαση 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
δανειστή της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας, εφό-
σον αυτός συγκατατέθηκε 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.

23



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 δέκα (10) ηµέρες πριν από
τη γενική συνέλευση που καλείται να αποφασίσει για τη
διάσπαση 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
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
δανειστή του διασπώµενου συνεταιρισµού, εφόσον αυ-
τός συγκατατέθηκε 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΄ 
ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

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
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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

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
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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
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 τριάντα (30) ηµέρες από την ολοκλήρωση
των διατυπώσεων του άρθρου 111, οι πιστωτές της εται-
ρείας µε τη νέα νοµική µορφή της, των οποίων οι απαιτή-
σεις είχαν γεννηθεί πριν από το χρόνο αυτό, χωρίς να έ-
χουν καταστεί ληξιπρόθεσµες, έχουν το δικαίωµα να ζη-
τήσουν, η δε εταιρεία έχει υποχρέωση να τους παράσχει
κατάλληλες εγγυήσεις, εφόσον αποδεικνύουν επαρκώς
ότι, η οικονοµική κατάσταση της εταιρείας εξαιτίας της
µετατροπής καθιστά απαραίτητη την παροχή τέτοιων εγ-
γυήσεων και εφόσον δεν έχουν λάβει τέτοιες εγγυή-
σεις.

2. Κάθε διαφορά που προκύπτει από την εφαρµογή της
παραγράφου 1 επιλύεται από το µονοµελές Πρωτοδικείο
της έδρας της εταιρείας µε τη νέα νοµική της µορφή, το
οποίο στην περίπτωση αυτή δικάζει µε τη διαδικασία των
άρθρων 682 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, ύστε-
ρα από αίτηση του ενδιαφερόµενου πιστωτή. Η αίτηση
κατατίθεται µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, η
οποία αρχίζει από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων
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 εξα-
σφάλιση 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 ζηµία που
αυτοί υπέστησαν λόγω υπαίτιας πράξης ή παράλειψης
των πρώτων, η οποία συνιστά παράβαση των καθηκό-
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ντων τους κατά την προετοιµασία και την πραγµατοποίη-
ση της µετατροπής.

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, σύµφωνα µε τον Κώδικα Πολι-
τικής Δικονοµίας (Κ.Πολ.Δ.), και µπορεί να ασκούνται α-
πό ειδικό εκπρόσωπο, ο οποίος διορίζεται από το δικα-
στήριο του άρθρου 5, που δικάζει κατά την εκούσια δι-
καιοδοσία, µε αίτηση κάθε διαδίκου ή, αν πρόκειται για
µετατροπή 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) του-
λάχιστον του µετοχικού κεφαλαίου. Για τον ορισµό ειδι-
κού εκπροσώπου, το δικαστήριο πρέπει να πιθανολογή-
σει την ύπαρξη της αξίωσης των αιτούντων. Η απόφαση
του δικαστηρίου δεν υπόκειται σε ένδικα µέσα. Σε περί-
πτωση άσκησης αξιώσεων κατά περισσότερων υποχρέ-
ων, είναι δυνατό να οριστεί ο ίδιος ή διαφορετικοί ειδικοί
εκπρόσωποι.

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 αµοιβή
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-
φορετική συµφωνία για αµοιβή µεταξύ του ειδικού εκ-
προσώπου και των µετόχων ή των εταίρων που εκπρο-
σωπεί δεν αποκλείεται.

Άρθρο 116
Ακύρωση 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. 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.

5. 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. 

6. 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. 

7. 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.

8. 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. 
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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 δώδεκα (12) µηνών από
τη συντέλεση της µετατροπής, σύµφωνα µε τις παρα-
γράφους 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.

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 δέκα (10) 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 ιδιωτική
κεφαλαιουχική εταιρεία, καθώς και σε κάθε άλλη περί-
πτωση 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. 
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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.

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 δανειστή της µετατραπείσας εταιρείας, εφόσον
αυτός συγκατατέθηκε 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 δέκα (10) ηµέρες πριν από τη συνέλευση
των εταίρων που καλείται να αποφασίσει για τη µετατρο-
πή 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-
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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. 

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
δανειστή της µετατραπείσας ιδιωτικής κεφαλαιουχικής
εταιρείας, εφόσον αυτός συγκατατέθηκε 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 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

30



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 δέκα (10) ηµέρες πριν από
τη γενική συνέλευση που καλείται να αποφασίσει για τη
µετατροπή 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
δανειστή του συνεταιρισµού, εφόσον αυτός συγκατατέ-
θηκε 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.

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. 
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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-
σελίδα του συνεταιρισµού της παραγράφου 1. Στη σχετι-
κή 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, ε-
µπειρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται σύµφωνα µε το άρ-
θρο 17 του ν. 4548/2018 πιστοποιούν κατ’ αναλογία, ότι
τηρούνται οι κανόνες της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 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 συνεται-

ρισµό και το καταστατικό του σύµφωνα µε το άρθρο 76
του Κανονισµού, εµπειρογνώµονες, οι οποίοι ορίζονται
σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν. 4548/2018 βεβαιώνουν
ότι η ΕΣΕτ 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 αρµόδια υπη-
ρεσία της Περιφερειακής ενότητας της έδρας της εται-
ρείας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297). Ο έλεγχος νοµιµότητας περιορί-
ζεται στην τήρηση των διατάξεων του παρόντος, του κα-
ταστατικού και των διατάξεων του ν. 3419/2005 και απο-
τελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διενέργεια της κατα-
χώρισης και την πραγµατοποίηση της δηµοσιότητας από
την αρµόδια υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.. Σε περίπτωση µεταβο-
λών των καταχωρίσεων της εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ., που
δεν εµπίπτουν στο πρώτο εδάφιο, όπως µεταβολών στην
εκπροσώπηση της εταιρείας ή δηλώσεων προσαρµογής
του καταστατικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 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 εγγρά-
φων. Τυπικός έλεγχος (έλεγχος πληρότητας) νοείται η
διαπίστωση ότι τα υποβαλλόµενα έγγραφα είναι πλήρη
και ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του νόµου, χωρίς έ-
λεγχο του περιεχοµένου τους.»
β) Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως ε-

ξής:
«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 εταιρεί-

ας από άλλη ανώνυµη εταιρεία που κατέχει το εκατό
τοις εκατό (100%) των µετοχών της, η απόφαση της α-
πορροφώσας ανώνυµης εταιρείας για τη συγχώνευση µε
απορρόφηση άλλης κεφαλαιουχικής εταιρίας της οποίας
κατέχει το ενενήντα τοις εκατό (90%) ή περισσότερο
των µετοχών ή µεριδίων της, καθώς και η απόφαση δια-
σπώµενης ανώνυµης εταιρείας για τη διάσπασή της όταν
οι επωφελούµενες 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 καταργούνται:
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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 ΔΕΥΤΕΡΟ
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

(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.

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
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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-
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.

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 155

Η παρ. 10 του άρθρου 2Α του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), ό-
πως προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 58 του
ν. 4554/2018 αναριθµείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«11. Η έγκριση για τους σκοπούς της παραγράφου 1
χορηγείται σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται οι µε-
ταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες των άρθρων
17- 40 του ν. 3982/2011 (Α΄ 143), στις περιοχές των πα-
ραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 17 του ν. 3325/2005
(Α΄ 68) ή σε περιοχές, στις οποίες επιτρέπονται γεωργι-
κές δραστηριότητες και εκµεταλλεύσεις, καθώς και στη
γη υψηλής παραγωγικότητας, υπό τους όρους που ορί-
ζονται στην κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται,
κατ’ επίκληση της παραγράφου 4.»

Άρθρο 156

Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου
38 του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) προστίθεται το γράµµα α΄
και στο τέλος του πρώτου εδαφίου προστίθεται περίπτω-
ση β΄ ως εξής:

«β. Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης µπορεί να µετα-
τραπεί σε Ανώνυµη Εταιρία µε απόφαση της συνέλευσης
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των εταίρων, που λαµβάνεται µε πλειοφηφία των τριών
πέµπτων (3/5) του συνολικού αριθµού των εταίρων, οι ο-
ποίοι εκπροσωπούν τα τρία πέµπτα (3/5) του εταιρικού
κεφαλαίου, εφόσον µε την ίδια απόφαση αποφασίζεται
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας Περιορι-
σµένης Ευθύνης ύψους τουλάχιστον διακοσίων χιλιά-
δων (200.000) ευρώ µε αντίστοιχη τροποποίηση του κα-
ταστατικού της εταιρείας µε τις ως άνω πλειοψηφίες. Σε
αυτή την περίπτωση, τυχόν δεκαδικός αριθµός που προ-
κύπτει σχετικά µε την πλειοφηφία του αριθµού των εταί-
ρων, στρογγυλοποιείται στην αµέσως επόµενη ακέραιη
µονάδα, εφόσον το κλάσµα είναι τουλάχιστον ίσο µε το

µισό της ή στην αµέσως προηγούµενη µονάδα, εφόσον
το κλάσµα είναι µικρότερο του µισού της.

Άρθρο 157
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. 
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