ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΤΑΙΙΚΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ
ΜΕΟΣ Α’
ΡΕΔΙΟ ΕΦΑΜΟΓΗΣ
Άρκρο 1
Μορφζσ εταιρικϊν μεταςχθματιςμϊν
1. Οι εταιρείεσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, που ζχουν τθν ζδρα τουσ ςτθν Ελλάδα,
μποροφν να υποβλθκοφν ι να μετάςχουν ςτισ ακόλουκεσ μορφζσ μεταςχθματιςμϊν:
(α) Συγχϊνευςθ·
(β) Διάςπαςθ·
(γ) Μετατροπι.
2. Ο παρϊν νόμοσ ρυκμίηει ιδίωσ τισ προχποκζςεισ, τθ διαδικαςία και τα αποτελζςματα των
μεταςχθματιςμϊν τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
3. Πζραν των μορφϊν μεταςχθματιςμϊν τθσ παραγράφου 1, άλλεσ μορφζσ εταιρικϊν
μεταςχθματιςμϊν επιτρζπονται, εφόςον προβλζπονται ρθτά από διάταξθ νόμου.
4. Οι διαςυνοριακζσ ςυγχωνεφςεισ κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν κατά τθν ζννοια των διατάξεων
του ν. 3777/2009 (Αϋ127), όπωσ ιςχφει, διζπονται από τισ διατάξεισ του εν λόγω νόμου.
5. Οι διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν εφαρμόηονται κατά τθ χριςθ των εργαλείων, εξουςιϊν
και μθχανιςμϊν εξυγίανςθσ που προβλζπονται ςτον άρκρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).
6. Παρεκκλίςεισ από τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου επιτρζπονται μόνον όπου προβλζπεται
ρθτά.

Άρκρο 2
Υποκείμενα εταιρικϊν μεταςχθματιςμϊν
1. Σε διαδικαςία εταιρικοφ μεταςχθματιςμοφ κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου μποροφν
να υποβλθκοφν ι να μετάςχουν οι ακόλουκεσ εταιρικζσ μορφζσ:
(α) Ανϊνυμεσ εταιρείεσ·
(β) Εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ·
(γ) Ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ·
(δ) Ομόρρρυκμεσ εταιρείεσ·
(ε) Ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ·
(ςτ) Ετερόρρυκμεσ εταιρείεσ κατά μετοχζσ·
(η) Κοινοπραξίεσ που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 293 του ν.
4072/2012 (Αϋ86)·
(θ) Ευρωπαϊκζσ εταιρείεσ (SE) που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ) 2157/2001·
(κ) Αςτικοί ςυνεταιριςμοί·
(ι) Ευρωπαϊκζσ ςυνεταιριςτικζσ εταιρείεσ (ΕΣΕτ) που προβλζπονται ςτον Κανονιςμό (ΕΚ)
1435/2003.
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2. Οι εταιρείεσ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δφναται να μετάςχουν ςε εταιρικό
μεταςχθματιςμό με οποιαδιποτε από τισ ιδιότθτεσ που προςιδιάηουν ςε αυτόν, δθλαδι ωσ
απορροφϊμενεσ,
απορροφϊςεσ,
ςυγχωνευόμενεσ,
διαςπϊμενεσ,
ειςφζρουςεσ,
επωφελοφμενεσ, ςυνιςτϊμενεσ (νζεσ) ι μετατρεπόμενεσ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου. Όπου ςτον παρόντα νόμο γίνεται αναφορά ςε εταιρικζσ
ςυμμετοχζσ, νοοφνται, κατά περίπτωςθ, εταιρικζσ ςυμμετοχζσ, εταιρικά μερίδια ι μετοχζσ ι
ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ τθσ εταιρείασ που μετζχει ςτον μεταςχθματιςμό.

3. Οι εταιρικοί μεταςχθματιςμοί τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 1 μποροφν να
πραγματοποιθκοφν με τθ ςυμμετοχι εταιρειϊν τθσ παραγράφου 1 τθσ ίδιασ ι και
διαφορετικισ μορφισ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 3
Μεταςχθματιςμοί εταιρειϊν που ζχουν λυκεί
1. Σε εταιρικό μεταςχθματιςμό κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου μποροφν να μετάςχουν
και εταιρείεσ που ζχουν λυκεί λόγω παρόδου του χρόνου διάρκειασ ι με απόφαςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ ι των εταίρων τουσ, κακϊσ επίςθσ και εταιρείεσ που κθρφχκθκαν ςε πτϊχευςθ,
εφόςον μετά τθν κιρυξθ τθσ πτϊχευςθσ επικυρϊκθκε τελεςίδικα το ςχζδιο αναδιοργάνωςθσ ι
εξοφλικθκαν όλοι οι πτωχευτικοί πιςτωτζσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 164
του Πτωχευτικοφ Κϊδικα (ν. 3588/2007, Αϋ153). Η διάταξθ του προθγοφμενου εδαφίου δεν
εφαρμόηεται, εφόςον ζχει αρχίςει θ διανομι του προϊόντοσ τθσ εκκακάριςθσ.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, εφόςον θ απορροφϊςα ι μία από τισ
επωφελοφμενεσ ι τισ νζεσ εταιρίεσ ι θ μετατρεπόμενθ εταιρεία υπό τθ νζα εταιρικι τθσ μορφι
εμπίπτει ςτισ περιπτϊςεισ α’, β’, γ’, θ’, κ’ και ι’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, ο
μεταςχθματιςμόσ αποφαςίηεται υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα ίδια κεφάλαια τθσ εταιρείασ αυτισ
δεν είναι κατϊτερα του ελάχιςτου κεφαλαίου που προβλζπεται για τθν οικεία εταιρικι μορφι.
3. Στισ περιπτϊςεισ των δφο προθγοφμενων παραγράφων, θ ολοκλιρωςθ του
μεταςχθματιςμοφ επάγεται αυτοδικαίωσ τθν αναβίωςθ τθσ απορροφϊςασ ι τθσ
επωφελοφμενθσ ι τθσ μετατρεπόμενθσ εταιρείασ.

Άρκρο 4
Σχζςθ με φορολογικζσ διατάξεισ
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1. Oι διατάξεισ του ν.δ. 1297/1972 (Α’ 217), του ν. 2166/1993 (Α’ 137), του ν. 4172/2013 (Α’167)
και άλλων νόμων, ιδίωσ φορολογικοφ ι αναπτυξιακοφ περιεχομζνου, οι οποίεσ αναφζρονται
ςε μεταςχθματιςμοφσ που αποτελοφν αντικείμενο του παρόντοσ, διατθροφνται ςε ιςχφ ωσ προσ
τισ φορολογικζσ ρυκμίςεισ τουσ και τα παρεχόμενα πλεονεκτιματα ι κίνθτρα. Κατά τα λοιπά, οι
αναφερόμενοι ςτα νομοκετιματα αυτά μεταςχθματιςμοί διζπονται χωρίσ παρεκκλίςεισ από τισ
διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, ιδίωσ όςον αφορά το επιτρεπτό, τισ προχποκζςεισ, τθ
διαδικαςία πραγματοποίθςθσ και τα αποτελζςματά τουσ.
2. Εφόςον ςτισ διατάξεισ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο νόμων
προβλζπονται μορφζσ ι υποκείμενα μεταςχθματιςμϊν που δεν αναφζρονται ςτα άρκρα 1 και
2 του παρόντοσ νόμου ι δεν καταλαμβάνονται από αυτά, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ
μετατροπισ ατομικισ επιχείρθςθσ ςε ανϊνυμθ εταιρεία ι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και
τθσ ειςφοράσ ι απόςχιςθσ κλάδου ι κλάδων από λειτουργοφςα επιχείρθςθ ι εταιρεία, ςε άλλθ
εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.δ. 1297/1972 και του ν. 2166/1993, κακϊσ και τθσ
μετατροπισ υποκαταςτιματοσ ςε νεοςυςτακείςα εταιρεία που αποτελεί κυγατρικι τθσ
ειςφζρουςασ εταιρείασ κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 2 του ν. 4172/2013, οι
μεταςχθματιςμοί αυτοί διζπονται χωρίσ παρεκκλίςεισ, όςον αφορά τισ προχποκζςεισ, τθ
διαδικαςία και τα αποτελζςματά τουσ, από τισ διατάξεισ τθσ οικείασ εταιρικισ νομοκεςίασ ςε
ςυνδυαςμό και με τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.

Άρκρο 5
Επίλυςθ διαφορϊν
1. Για τισ υποκζςεισ που, κατά τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου, υπάγονται ςε δικαςτιριο,
αποκλειςτικά αρμόδιο είναι το Μονομελζσ Πρωτοδικείο, το οποίο δικάηει κατά τθ διαδικαςία
τθσ εκοφςιασ δικαιοδοςίασ, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτον παρόντα νόμο.
2. Είναι δυνατι θ υπαγωγι των υποκζςεων αυτϊν ςε διαιτθςία ι διαμεςολάβθςθ του ν.
4512/2018 (Αϋ5).
ΜΕΟΣ Β’
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ
Κεφάλαιο Ρρϊτο
Γενικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
Άρκρο 6
Μορφζσ ςυγχϊνευςθσ - Οριςμοί
1. Η ςυγχϊνευςθ πραγματοποιείται είτε με απορρόφθςθ είτε με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ.
2. Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ είναι θ πράξθ με τθν οποία μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ

(απορροφϊμενεσ) μεταβιβάηουν ςε μία άλλθ υφιςτάμενθ εταιρεία (απορροφϊςα), κατόπιν
λφςθσ τουσ, χωρίσ να τεκοφν ςε εκκακάριςθ, το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των
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υποχρεϊςεϊν τουσ, με τθ διάκεςθ ςτουσ μετόχουσ ι εταίρουσ των απορροφϊμενων εταιρειϊν
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ και ενδεχομζνωσ με καταβολι ποςοφ ςε
μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν
που διατζκθκαν ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
3. Η ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ διζπεται από τισ διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ 21.
4. Συγχϊνευςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ είναι θ πράξθ με τθν οποία δφο ι περιςςότερεσ
εταιρείεσ (ςυγχωνευόμενεσ) μεταβιβάηουν ςε μία νζα εταιρεία, τθν οποία ςυνιςτοφν, κατόπιν
λφςθσ τουσ, χωρίσ να τεκοφν ςε εκκακάριςθ, το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υποχρεϊςεϊν τουσ, με τθ διάκεςθ ςτουσ μετόχουσ ι εταίρουσ των ςυγχωνευόμενων εταιρειϊν
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ νζασ εταιρείασ και ενδεχομζνωσ με καταβολι ποςοφ ςε μετρθτά, το
οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που
διατζκθκαν ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
5. Η ςυγχϊνευςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ διζπεται από τθ διάταξθ του άρκρου 22.

Κεφάλαιο Δεφτερο
Συγχϊνευςθ με απορρόφθςθ
Άρκρο 7
Σχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
1. Τα διοικθτικά ςυμβοφλια ι οι διαχειριςτζσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ,
ςυντάςςουν ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ.
2. Το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ αναφζρει τουλάχιςτον:
α) τθ νομικι μορφι, τθν επωνυμία, τθν ζδρα, κακϊσ και τον αρικμό Γ.Ε.ΜΗ. των εταιρειϊν
που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ·
β) τθν προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν και το τυχόν ποςό
μετρθτϊν που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 6·
γ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τον τρόπο διάκεςθσ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν
απορροφϊςα εταιρεία·
δ) τθν θμερομθνία από τθν οποία οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ που αποκτοφν οι μζτοχοι ι οι
εταίροι τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν παρζχουν δικαίωμα ςτα
κζρδθ τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ, κακϊσ και ειδικζσ ςυνκικεσ ςχετικά με αυτό το
δικαίωμα·
ε) τθν θμερομθνία από τθν οποία οι πράξεισ τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ ι των
απορροφϊμενων εταιρειϊν κεωροφνται, από λογιςτικι άποψθ, ότι ζχουν διενεργθκεί για
λογαριαςμό τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ,
ςτ) τα δικαιϊματα που παρζχονται από τθν απορροφϊςα εταιρεία ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
εταίρουσ που ζχουν ειδικά δικαιϊματα, κακϊσ και ςτουσ δικαιοφχουσ άλλων δικαιωμάτων ι
τα μζτρα που προτείνονται γι' αυτοφσ·
η) όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτιματα που παρζχονται ςτουσ εμπειρογνϊμονεσ ςφμφωνα με το
άρκρο 10, κακϊσ και ςτα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων ι ςτουσ διαχειριςτζσ ι ςτουσ
εςωτερικοφσ ελεγκτζσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ.
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Άρκρο 8
Δθμοςίευςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
1.Το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ καταχωρίηεται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. για κακεμία από τισ εταιρείεσ
που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ και δθμοςιεφεται ςτον διαδικτυακό τόπο του ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο ν. 3419/2005 (Αϋ297), όπωσ ιςχφει, ζναν (1) μινα τουλάχιςτον πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του ςχεδίου
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ι πριν από τθν θμερομθνία απόφαςθσ των εταίρων επί αυτοφ.
2. Κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, εφόςον, για ςυνεχι περίοδο που αρχίηει ζναν (1) μινα πριν
από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του
ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ι, κατά περίπτωςθ, για ςυνεχι περίοδο που αρχίηει ζναν (1)
μινα πριν από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ των εταίρων επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ, διατθρεί αναρτθμζνο το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
χωρίσ επιβάρυνςθ για το κοινό.
3. Το ςχζδιο διατθρείται δθμοςιευμζνο ςτον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ., κακϊσ και, κατά
περίπτωςθ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ για χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν
από τθν θμερομθνία λιψθσ απόφαςθσ επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ από τθ γενικι
ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ δφναται να κακορίηονται οι
ςυνζπειεσ που ζχει θ προςωρινι διακοπι πρόςβαςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ςφμφωνα με τισ
προθγοφμενεσ παραγράφουσ, εφόςον θ διακοπι προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.

Άρκρο 9
Λεπτομερισ γραπτι ζκκεςθ και ενθμζρωςθ για τθ ςυγχϊνευςθ
1. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ, ςυντάςςουν λεπτομερι ζκκεςθ, ςτθν οποία επεξθγοφν και δικαιολογοφν, από
νομικι και οικονομικι άποψθ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και ειδικότερα τθ ςχζςθ
ανταλλαγισ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν απορροφϊμενθ ι ςτισ απορροφϊμενεσ εταιρείεσ
προσ τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ ςτθν απορροφϊςα εταιρεία. Εφόςον ςυμμετζχουςα ςτθ
ςυγχϊνευςθ εταιρεία ανικει ςε όμιλο κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Α’ του ν. 4308/2014
(Αϋ251), το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ παρζχουν πλθροφορίεσ αναφορικά και με
τισ άλλεσ εταιρείεσ του ομίλου, θ νομικι και οικονομικι κζςθ των οποίων είναι απαραίτθτθ για
τθν εξιγθςθ και τθ δικαιολόγθςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ. Η ζκκεςθ αναφζρει
επίςθσ τισ ειδικζσ δυςχζρειεσ που τυχόν προζκυψαν κατά τθν αποτίμθςθ.
2. Η ζκκεςθ τθσ παραγράφου 1 υποβάλλεται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτουσ εταίρουσ κακεμίασ
από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ.
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3. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων ι τουσ
εταίρουσ, ςυμπεριλαμβανομζνων ςε κάκε περίπτωςθ των μετόχων ι των εταίρων που
αποφαςίηουν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14, κακϊσ και τα διοικθτικά
ςυμβοφλια ι τουσ διαχειριςτζσ των άλλων εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, ϊςτε τα
τελευταία να είναι ςε κζςθ να ενθμερϊςουν τισ οικείεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ των εταιρειϊν
τουσ ι τουσ εταίρουσ, ςχετικά με κάκε ςθμαντικι μεταβολι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
των υποχρεϊςεϊν τουσ που ςθμειϊκθκε ανάμεςα ςτθν θμερομθνία κατάρτιςθσ του ςχεδίου
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και ςτθν θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 14.
4. Η ζκκεςθ δεν είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, θ
δθμοςιοποίθςθ των οποίων δφναται να προκαλζςει ςθμαντικι βλάβθ ςε μία ι περιςςότερεσ
από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ ι, ςτθν περίπτωςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ
παραγράφου 1, ςε άλλθ εταιρεία του ομίλου. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ζκκεςθ εξθγεί τουσ
λόγουσ για τουσ οποίουσ οι οικείεσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία παραλείπονται.
5. Δεν απαιτείται ζκκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 οφτε ενθμζρωςθ των γενικϊν ςυνελεφςεων ι των εταίρων και των άλλων
εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, εφόςον όλοι οι
μζτοχοι ι οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςε κακεμία
από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, ςυμφωνοφν εγγράφωσ να μθν καταρτιςκεί
ζκκεςθ ι να μθν λάβει χϊρα ενθμζρωςθ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα
πρόςωπα που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.

Άρκρο 10
Εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ από εμπειρογνϊμονεσ
1. Για κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, ζνασ ι περιςςότεροι
ανεξάρτθτοι εμπειρογνϊμονεσ εξετάηουν το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και ςυντάςςουν
γραπτι ζκκεςθ που απευκφνεται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ. Οι
εμπειρογνϊμονεσ κεωροφνται ανεξάρτθτοι ζναντι των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ, εφόςον ςυνζτρεχαν ςτο πρόςωπό τουσ για τουλάχιςτον τρία (3) ςυνεχόμενα ζτθ
πριν από τθν θμερομθνία του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ οι απαιτιςεισ ανεξαρτθςίασ του
άρκρου 21 του ν. 4449/2017 (Αϋ7), κακϊσ και τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 17 του ν.
4548/2018 (Αϋ104).
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4, εμπειρογνϊμονεσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1,
μπορεί, κατ’ επιλογι των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, να είναι είτε ορκωτοί
ελεγκτζσ λογιςτζσ και ελεγκτικζσ εταιρείεσ που ζχουν εγγραφεί ςτο δθμόςιο μθτρϊο τθσ
Επιτροπισ Λογιςτικισ Τυποποίθςθσ και Ελζγχων ςφμφωνα με το ν. 4449/2017, οι οποίοι
παρζχουν νόμιμα υπθρεςίεσ ςτθν Ελλάδα, είτε πιςτοποιθμζνοι εκτιμθτζσ κατά τθν ζννοια τθσ
υποπαραγράφου Γ.1 του άρκρου πρϊτου του ν. 4152/2013 (Αϋ107), είτε φοροτεχνικοί Α’
Τάξεωσ, είτε διπλωματοφχοι οικονομολόγοι εγγεγραμμζνοι ςτο Μθτρϊο του Οικονομικοφ
Επιμελθτθρίου, ςφμφωνα με τοn ν. 2515/1997 (Αϋ154).
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3. Ο διοριςμόσ εμπειρογνϊμονα γίνεται ωσ ακολοφκωσ:
α) Εφόςον πρόκειται για εμπειρογνϊμονα επίςθμα εγγεγραμμζνο ςε δθμόςιο μθτρϊο, αρκεί
για τον διοριςμό του απόφαςθ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ.
Με κοινι απόφαςθ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, είναι δυνατι ςτθν
περίπτωςθ αυτι θ επιλογι ενόσ ι περιςςοτζρων εμπειρογνωμόνων, κοινϊν για όλεσ τισ
εταιρείεσ.
β) Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, οι ενδιαφερόμενεσ εταιρείεσ υποβάλλουν πρόταςθ για τον
διοριςμό ενόσ ι περιςςότερων εμπειρογνωμόνων προσ τθν αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. Στθν
αίτθςθ αναφζρονται το όνομα ι θ επωνυμία, θ ιδιότθτα, τα επαγγελματικά προςόντα, θ
εμπειρία και θ ςυμμόρφωςθ με τισ απαιτιςεισ ανεξαρτθςίασ των προτεινόμενων
εμπειρογνωμόνων. Η αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. υποχρεοφται να απαντιςει αν αποδζχεται τον
διοριςμό, εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθ λιψθ τθσ αίτθςθσ. Σε περίπτωςθ
παρζλευςθσ άπρακτθσ τθσ προκεςμίασ του προθγοφμενου εδαφίου, ο διοριςμόσ κεωρείται ότι
ζγινε. Σε περίπτωςθ αρνθτικισ απάντθςθσ, θ αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. αιτιολογεί τθσ
απόρριψθ τθσ πρόταςθσ και θ διαδικαςία επαναλαμβάνεται με τθν υποβολι νζασ πρόταςθσ
των ενδιαφερόμενων εταιρειϊν.
4. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει κάποια από τισ εταιρείεσ των περιπτϊςεων α’, β’, γ’, ςτ’, θ’,
κ’ και ι’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, θ εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ και θ
ςφνταξθ γραπτισ ζκκεςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 διενεργείται από τα πρόςωπα τθσ
παραγράφου 3 του άρκρου 17 του ν. 4548/2018.
5. Στθν ζκκεςθ τθσ παραγράφου 1, οι εμπειρογνϊμονεσ δθλϊνουν ςε κάκε περίπτωςθ αν,
κατά τθ γνϊμθ τουσ, θ προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν είναι
δίκαιθ και λογικι. Στθν ίδια ζκκεςθ περιλαμβάνονται τουλάχιςτον οι ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
α) Η μζκοδοσ ι οι μζκοδοι που υιοκετικθκαν για τον κακοριςμό τθσ προτεινομζνθσ ςχζςθσ
ανταλλαγισ,
β) διλωςθ για το αν θ μζκοδοσ ι οι μζκοδοι αυτζσ είναι κατάλλθλεσ για τθ ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ,
γ) διλωςθ για τισ αξίεσ που προζκυψαν από τθν εφαρμογι κάκε μεκόδου,
δ) γνϊμθ για τθ βαρφτθτα που αποδόκθκε ςε οριςμζνθ ι οριςμζνεσ μεκόδουσ για τον
προςδιοριςμό των παραπάνω αξιϊν, κακϊσ και περιγραφι των τυχόν δυςκολιϊν που
προζκυψαν κατά τθν αποτίμθςθ.
6. Κάκε εμπειρογνϊμονασ ζχει το δικαίωμα να ηθτεί από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ κάκε χριςιμθ πλθροφορία και ζγγραφο και να προβαίνει ςε κάκε απαραίτθτθ
εξζταςθ.

7. Δεν απαιτείται εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ οφτε ζκκεςθ εμπειρογνϊμονα,
εφόςον όλοι οι μζτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςε
κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ ι οι εταίροι αυτϊν, ςυμφωνοφν
εγγράφωσ επ’ αυτοφ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα πρόςωπα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.
Άρκρο 11
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ
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1. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ, κατά
τθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 26, ςτο άρκρο 31, ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 41, ςτο άρκρο 44 και ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 49, κατά
περίπτωςθ, τουλάχιςτον των εξισ εγγράφων:
α) του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ,
β) των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και των ετιςιων εκκζςεων διαχείριςθσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν,
γ) λογιςτικισ κατάςταςθσ που ζχει ςυνταχκεί ςε θμερομθνία που δεν είναι προγενζςτερθ από
τθν πρϊτθ θμζρα του τρίτου μινα πριν από τθν θμερομθνία του ςχεδίου ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ, ςτθν περίπτωςθ που οι τελευταίεσ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
αναφζρονται ςε χριςθ που ζχει λιξει τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία του
ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ. Η λογιςτικι κατάςταςθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον
ιςολογιςμό, κατάςταςθ αποτελεςμάτων και περίλθψθ των λογιςτικϊν μεκόδων που
χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξι τουσ,
δ) των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 9 εκκζςεων των διοικθτικϊν ςυμβουλίων ι των
διαχειριςτϊν κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ,
ε) τθσ ζκκεςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 10.
2. Δεν απαιτείται λογιςτικι κατάςταςθ ςφμφωνα με το ςτοιχείο γ) τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου, εφόςον:
α) θ εταιρεία δθμοςιεφει εξαμθνιαία οικονομικι ζκκεςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που
αφοροφν τισ υποχρεϊςεισ διαρκοφσ και περιοδικισ πλθροφόρθςθσ των εκδοτϊν κινθτϊν
αξιϊν, οι οποίεσ ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά και τθν κακιςτά
διακζςιμθ ςτουσ μετόχουσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ι
β) όλοι οι μζτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςε κακεμία από
τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ ι οι εταίροι αυτϊν, ζχουν ςυμφωνιςει εγγράφωσ
ότι δεν απαιτείται θ ςφνταξθ λογιςτικισ κατάςταςθσ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει
κεωρθκεί από τα πρόςωπα που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ
Δικονομίασ ι από δικθγόρο.
3. Η λογιςτικι κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο ςτοιχείο γ) τθσ παραγράφου 1 ςυντάςςεται
ςφμφωνα με τισ ίδιεσ μεκόδουσ και τθν ίδια διάταξθ και εμφάνιςθ όπωσ οι τελευταίεσ ετιςιεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
Για τθν κατάρτιςθ τθσ λογιςτικισ αυτισ κατάςταςθσ ιςχφουν και τα εξισ:
α) δεν είναι απαραίτθτο να γίνει νζα φυςικι απογραφι των αποκεμάτων·
β) οι επιμετριςεισ που εμφανίηονται ςτον τελευταίο ετιςιο ιςολογιςμό πρζπει να
προςαρμόηονται προσ τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ τθσ ενδιάμεςθσ περιόδου, χωρίσ να
απαιτοφνται νζεσ επιμετριςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ ςτθν λογιςτικι κατάςταςθ
αναγνωρίηονται:
(αα) οι αποςβζςεισ και οι προβλζψεισ τθσ ενδιάμεςθσ περιόδου,
(ββ) οι ςθμαντικζσ αλλαγζσ πραγματικισ αξίασ που δεν εμφανίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία.
4. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να λάβει πλιρεσ αντίγραφο ι, αν το επικυμεί, απόςπαςμα
των εγγράφων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, ατελϊσ και με απλι αίτθςθ προσ τθν
εταιρεία. Εφόςον μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ, από τθν
εταιρεία, θλεκτρονικϊν μζςων για τθ διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν, τα εν λόγω αντίγραφα ι
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αποςπάςματα μποροφν να παραςχεκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο μζτοχο ι εταίρο μζςω
θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
5. Κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ
να καταςτιςει τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 ζγγραφα διακζςιμα ςτθν ζδρα τθσ, εφόςον
αυτι, για ςυνεχι χρονικι περίοδο που είναι θ ίδια με εκείνθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο
1, τα καταςτιςει διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
Η παράγραφοσ 4 δεν εφαρμόηεται, εφόςον θ ιςτοςελίδα παρζχει ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
εταίρουσ τθ δυνατότθτα, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο
εδάφιο, να μεταφορτϊνουν και να εκτυπϊνουν τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
1. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ εταιρεία υποχρεοφται να κζτει τα ζγγραφα ςτθ διάκεςθ των
μετόχων ι των εταίρων ςτθν ζδρα τθσ.
Οι πλθροφορίεσ διατθροφνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ για περίοδο δφο (2) ετϊν από τθν
θμερομθνία λιψθσ απόφαςθσ επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ από τθ γενικι
ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ τθσ. Προςωρινι διακοπι τθσ πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, θ οποία
προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ, δεν κίγει το κφροσ των πράξεων που ζχουν
αναρτθκεί ςε αυτι.
6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, είναι δυνατόν θ απαλλαγι που
προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 να εξαρτάται από όρουσ και περιοριςμοφσ,
που είναι απαραίτθτοι για να προςτατευκεί θ αςφάλεια τθσ ιςτοςελίδασ και θ γνθςιότθτα των
εγγράφων.
7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ δφναται να κακορίηονται οι
ςυνζπειεσ που ζχει θ προςωρινι διακοπι πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 5, εφόςον θ διακοπι προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.

Άρκρο 12
Ρροςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων
Η προςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ.
Άρκρο 13
Ρροςταςία των πιςτωτϊν των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ
1. Μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ του
άρκρου 8, οι πιςτωτζσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, των οποίων οι απαιτιςεισ
είχαν γεννθκεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίσ να ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ, ζχουν το
δικαίωμα να ηθτιςουν κατάλλθλεσ εγγυιςεισ από τισ εταιρείεσ, εφόςον αποδεικνφουν
επαρκϊσ ότι θ οικονομικι κατάςταςθ των εταιρειϊν εξαιτίασ τθσ ςυγχϊνευςθσ κακιςτά
απαραίτθτθ τθν παροχι τζτοιων εγγυιςεων και εφόςον δεν ζχουν ιδθ λάβει τζτοιεσ εγγυιςεισ.
2. Οι εγγυιςεισ που κα χορθγθκοφν ςτουσ πιςτωτζσ τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ μπορεί
να είναι διαφορετικζσ από αυτζσ που κα χορθγθκοφν ςτουσ πιςτωτζσ τθσ απορροφϊμενθσ ι
των απορροφϊμενων εταιρειϊν.
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3. Κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 επιλφεται από το
Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ οποιαςδιποτε από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ, το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι δικάηει κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 682 επ.
του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου πιςτωτι. Η αίτθςθ
κατατίκεται μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν ολοκλιρωςθ των
διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ του άρκρου 8. Με τθν απόφαςι του το δικαςτιριο δφναται να
λάβει τα κατά τθν κρίςθ του επαρκι και πρόςφορα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ
του αιτοφντοσ.
Άρκρο 14
Ζγκριςθ από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ κακεμιάσ από τισ εταιρίεσ που μετζχουν
ςτθ ςυγχϊνευςθ
1. Για τθ ςυγχϊνευςθ απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων κακεμιάσ
από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, θ οποία λαμβάνεται όπωσ ορίηεται ςτον νόμο
και το καταςτατικό τθσ. Η απόφαςθ αφορά τουλάχιςτον τθν ζγκριςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ και, κατά περίπτωςθ, των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ που απαιτοφνται για
τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ.
2. Εφόςον υπάρχουν πολλζσ κατθγορίεσ εταιρικϊν ςυμμετοχϊν, θ απόφαςθ για τθ
ςυγχϊνευςθ υποβάλλεται ςε ζγκριςθ από κάκε κατθγορία μετόχων ι εταίρων, τα δικαιϊματα
των οποίων επθρεάηει θ ςυγχϊνευςθ..

Άρκρο 15
Σφμβαςθ ςυγχϊνευςθσ - Τφποσ
1. Μετά τθ λιψθ αποφάςεων για ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ από τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ ι από
τουσ εταίρουσ όλων των εταιρειϊν που μετζχουν ςε αυτιν, ςφμφωνα με το άρκρο 14,
καταρτίηεται από τουσ εκπροςϊπουσ των οικείων εταιρειϊν ςφμβαςθ ςυγχϊνευςθσ, θ οποία
υποβάλλεται ςτον τφπο του ιδιωτικοφ εγγράφου, κεωρθμζνου από τα πρόςωπα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 446 ΚΠολΔ ι από δικθγόρο.
2. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει εταιρεία οποιαςδιποτε από τισ εταιρικζσ μορφζσ των
περιπτϊςεων α’, β’, θ’, κ’ και ι’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ που προβλζπεται από το νόμο, θ ςφμβαςθ ςυγχϊνευςθσ υποβάλλεται ςτον τφπο
του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου.
Άρκρο 16
Διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ - Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ
1. Η ςυγχϊνευςθ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του ν. 3419/2005 (Αϋ297), όπωσ
ιςχφει, για κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςε αυτι.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018, θ δθμοςιότθτα
προχποκζτει ςε κάκε περίπτωςθ προθγοφμενο ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ όλων των πράξεων και
διατυπϊςεων που επιβάλλει ο παρϊν νόμοσ ςτισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ. Ο
ζλεγχοσ νομιμότθτασ του προθγοφμενου εδαφίου περιορίηεται ςτθν τιρθςθ των διατάξεων του
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παρόντοσ νόμου, τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ που διζπει τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
ςυγχϊνευςθ, του καταςτατικοφ τουσ και των διατάξεων του ν. 3419/2005.
3. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι ευρωπαϊκι εταιρεία (SE), ωσ
απορροφϊμενθ ι ωσ απορροφϊςα, θ δθμοςιότθτα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
προχποκζτει προθγοφμενθ εγκριτικι απόφαςθ του Περιφερειάρχθ του οργανιςμοφ τοπικισ
αυτοδιοίκθςθσ δεφτερου βακμοφ, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει τθν ζδρα τθσ θ
απορροφϊςα εταιρεία. Η εγκριτικι απόφαςθ εκδίδεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
νομιμότθτασ τθσ παραγράφου 2, χωρίσ να απαιτείται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ διενζργεια
πρόςκετου ελζγχου νομιμότθτασ και από τυχόν ςυναρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο.
4. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ δεν μετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι ευρωπαϊκι εταιρεία (SE), θ
δθμοςιότθτα ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ενεργείται από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν. 3419/2005,
χωρίσ τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ εγκριτικισ απόφαςθσ. Η υποβολι ςε δθμοςιότθτα
πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ τθσ παραγράφου 2, για τθν
διενζργεια του οποίου μόνθ αρμόδια είναι θ Υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ
ζχει τθν ζδρα τθσ θ απορροφϊςα εταιρεία.
5. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει, ωσ απορροφϊμενθ ι ωσ απορροφϊςα μία τουλάχιςτον
από τισ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018, θ
εγκριτικι απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.

Άρκρο 17
Ρράξεισ και ςτοιχεία που υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα
1. Σε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, ςτθν οποία μετζχει μία τουλάχιςτον ανϊνυμθ εταιρεία ι
ευρωπαϊκι εταιρεία (SE), ςτθ δθμοςιότθτα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 υποβάλλονται
για κακεμία εταιρεία που μετζχει ςτθ ςυγχϊνευςθ, θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των
εταίρων, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα με το άρκρο 14, μαηί με τθ ςχετικι ςφμβαςθ
ςυγχϊνευςθσ, κακϊσ και τθν εγκριτικι απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3, του
προθγοφμενου άρκρου.
2. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, ςτθ δθμοςιότθτα τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου
υποβάλλεται για κακεμία εταιρεία που μετζχει ςτθ ςυγχϊνευςθ, θ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ
των εταίρων τουσ ι θ απόφαςθ των εταίρων τουσ για τθ ςυγχϊνευςθ, θ οποία λαμβάνεται
ςφμφωνα με το άρκρο 14, μαηί με τθ ςχετικι ςφμβαςθ ςυγχϊνευςθσ.
Άρκρο 18
Αποτελζςματα τθσ ςυγχϊνευςθσ
1. Η ςυγχϊνευςθ ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ, ςφμφωνα με το ςτοιχείο αα’ τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του ν. 3419/2005, τθσ ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ ωσ προσ τθν απορροφϊςα εταιρεία, ακόμα και πριν από τθ διαγραφι από το
Γ.Ε.ΜΗ. τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ.
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2. Από τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο,
επζρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόςο μεταξφ τθσ απορροφϊςασ και τθσ
απορροφϊμενθσ εταιρείασ όςο και ζναντι τρίτων, τα ακόλουκα αποτελζςματα:
α) θ απορροφϊςα εταιρεία υποκακίςταται ωσ κακολικι διάδοχοσ ςτο ςφνολο τθσ περιουςίασ,
δθλαδι ςτο ςφνολο των δικαιωμάτων, των υποχρεϊςεων και γενικά των ζννομων ςχζςεων τθσ
απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των διοικθτικϊν
αδειϊν που ζχουν εκδοκεί υπζρ τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν
β) οι μζτοχοι ι οι εταίροι τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν γίνονται
μζτοχοι ι εταίροι τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ
γ) θ απορροφϊμενθ ι οι απορροφϊμενεσ εταιρείεσ παφουν να υπάρχουν.
3. Οι εκκρεμείσ δίκεσ ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλθ διατφπωςθ από τθν
απορροφϊςα εταιρεία, χωρίσ να επζρχεται λόγω τθσ ςυγχϊνευςθσ βίαιθ διακοπι τουσ και
χωρίσ να απαιτείται διλωςθ για τθν επανάλθψι τουσ.
4. Οι προβλεπόμενεσ ςτο νόμο ιδιαίτερεσ διατυπϊςεισ για τθ μεταβίβαςθ οριςμζνων
περιουςιακϊν ςτοιχείων ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ.
5. Οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ δεν ανταλλάςςονται με εταιρικζσ
ςυμμετοχζσ τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ που κατζχονται:
α) είτε από τθν ίδια τθν απορροφϊςα εταιρεία είτε από πρόςωπο που ενεργεί ςτο όνομά του
αλλά για λογαριαςμό τθσ,
β) είτε από τθν ίδια τθν απορροφϊμενθ εταιρεία, είτε από πρόςωπο που ενεργεί ςτο όνομά
του αλλά για λογαριαςμό τθσ.
Άρκρο 19
Ευκφνθ
1. Τα μζλθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι οι διαχειριςτζσ τθσ απορροφϊςασ και τθσ
απορροφϊμενθσ εταιρείασ ευκφνονται ζναντι των μετόχων ι των εταίρων τθσ εταιρείασ τουσ
για κάκε πταίςμα τουσ κατά τθν προετοιμαςία και τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ.
2. Κάκε εμπειρογνϊμονασ του άρκρου 10 ευκφνεται ζναντι των μετόχων ι των εταίρων των
εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ για κάκε πταίςμα του κατά τθν εκπλιρωςθ των
κακθκόντων του.
3. Δεν κίγεται θ ευκφνθ των προςϊπων που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ για
ηθμία τρίτων κατά τισ γενικζσ διατάξεισ.
4. Οι αξιϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 ειςάγονται ςτο κακ’ φλθν αρμόδιο δικαςτιριο κατά τθν
τακτικι διαδικαςία και δφναται να αςκοφνται από ειδικό εκπρόςωπο, ο οποίοσ διορίηεται από
το δικαςτιριο του άρκρου 5 με αίτθςθ κάκε διαδίκου ι, ειδικά αν πρόκειται για ανϊνυμθ
εταιρεία, με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που κατά τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με
τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18 κατείχαν τουλάχιςτον το ζνα πεντθκοςτό (1/50) του
μετοχικοφ κεφαλαίου. Για τον οριςμό ειδικοφ εκπροςϊπου, το δικαςτιριο πρζπει να
πικανολογιςει τθν φπαρξθ τθσ αξίωςθσ των αιτοφντων. Η απόφαςθ του δικαςτθρίου δεν
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υπόκειται ςε ζνδικα μζςα. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αξιϊςεων κατά περιςςότερων υποχρζων,
είναι δυνατό να οριςτεί ο ίδιοσ ι διαφορετικοί ειδικοί εκπρόςωποι.
5. Η απόφαςθ που διορίηει ειδικό εκπρόςωπο υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα, με επιμζλειά του,
ςτθ μερίδα τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτωςθ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
απορροφϊςασ εταιρείασ, μαηί με πρόςκλθςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου προσ τουσ μετόχουσ ι
τουσ εταίρουσ τθσ απορροφϊςασ ι τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ να δθλϊςουν ςτον ίδιο αν
επικυμοφν να αςκιςει αξιϊςεισ για λογαριαςμό τουσ. Εφόςον το καταςτατικό ι θ εταιρικι
ςφμβαςθ τθσ απορροφϊςασ ι τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ προβλζπει και άλλουσ τρόπουσ
ενθμζρωςθσ των μετόχων ι των εταίρων για τθ διεξαγωγι γενικισ ςυνζλευςθσ ι τθ λιψθ
αποφάςεων των εταίρων, αυτοί εφαρμόηονται ανάλογα και ςτθν πρόςκλθςθ του πρϊτου
εδαφίου. Οι μζτοχοι ι οι εταίροι πρζπει να προβοφν ςτθν ωσ άνω διλωςθ εντόσ αποκλειςτικισ
προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμοςιότθτασ που προβλζπεται ςτθν
παροφςα παράγραφο. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ προκεςμίασ θ παραγραφι των αξιϊςεϊν
τουσ αναςτζλλεται.
6. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 4 κακορίηει τθν αμοιβι του ειδικοφ εκπροςϊπου, θ οποία του
οφείλεται από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ που εκπροςωπεί αναλογικά με το ποςοςτό
ςυμμετοχισ εκάςτου ςτθν απορροφϊςα ι ςτθν απορροφϊμενθ εταιρεία. Διαφορετικι
ςυμφωνία περί αμοιβισ μεταξφ του ειδικοφ εκπροςϊπου και των μετόχων ι των εταίρων που
εκπροςωπεί δεν αποκλείεται.

Άρκρο 20
Ακυρότθτα τθσ ςυγχϊνευςθσ
1. Η ςυγχϊνευςθ που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18
κθρφςςεται άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διατάξεισ:
α) εφόςον παραλείφκθκε θ ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ζςτω από μία από τισ εταιρείεσ που
μετζχουν ςε αυτι, με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων, ι θ απόφαςθ με τθν
οποία εγκρίκθκε θ ςυγχϊνευςθ είναι ανυπόςτατθ,
β) εφόςον ζςτω μία από τισ αποφάςεισ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ είναι άκυρθ ι
ακυρϊςιμθ.
2. Εφόςον το ελάττωμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εξαλειφκεί ι ιακεί με οποιονδιποτε
τρόπο μζχρι τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ ςυγχϊνευςθσ, θ
ςυγχϊνευςθ δεν κθρφςςεται άκυρθ. Επιπλζον, το δικαςτιριο παρζχει προκεςμία για τθν άρςθ
των λόγων ακυρότθτασ τθσ ςυγχϊνευςθσ, εφόςον θ άρςθ είναι εφικτι. Εφόςον παραςχεκεί θ
ανωτζρω προκεςμία, το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει μζτρα για τθν προςωρινι ρφκμιςθ των
εταιρικϊν υποκζςεων.
3. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ ςυγχϊνευςθσ μπορεί να υποβλθκεί από κάκε
μζτοχο ι εταίρο εταιρείασ που ςυγχωνεφκθκε, εφόςον δεν ζλαβε μζροσ ςτθ λιψθ τθσ
απόφαςθσ τθσ εταιρείασ αυτισ για τθν ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ι αντιτάχκθκε ςτθ λιψθ τθσ.
Ειδικά ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1, θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί μόνο από μζτοχο
ι μετόχουσ ι από εταίρο ι εταίρουσ που εκπροςωποφν ςυνολικά το ζνα εικοςτό (1/20)
τουλάχιςτον του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου εταιρείασ που ςυγχωνεφκθκε, εφόςον
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δεν ζλαβαν μζροσ ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ι αντιτάχκθκαν
ςτθ λιψθ τθσ. Η αίτθςθ αςκείται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18.
4. Όπου ςυντρζχει περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, θ ακυρότθτα ι θ ακυρωςία ι το
ανυπόςτατο τθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων κρίνεται αποκλειςτικά από
το δικαςτιριο που δικάηει τθν αίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
5. Στθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1, το δικαςτιριο δφναται να μθν κθρφξει τθν ακυρότθτα
τθσ ςυγχϊνευςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτι είναι δυςανάλογθ ςε ςχζςθ με το ελάττωμα τθσ
απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των εταίρων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο
αιτϊν ζχει χρθματικι αξίωςθ κατά τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ
που του προκάλεςε το ςυγκεκριμζνο ελάττωμα, θ οποία πρζπει να αςκθκεί εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ από το αμετάκλθτο τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Τθν
ίδια αξίωςθ ζχουν μζτοχοι ι εταίροι που δεν μποροφν να ηθτιςουν τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ
τθσ ςυγχϊνευςθσ, επειδι δεν διακζτουν το απαιτοφμενο ποςοςτό μετοχϊν ι δικαιωμάτων
ψιφου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3. Εφόςον θ απορροφϊςα είναι ανϊνυμθ εταιρεία με
μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε ρυκμιηόμενθ αγορά, δεν κθρφςςεται ακυρότθτα τθσ ςυγχϊνευςθσ ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1, αλλά εφαρμόηεται αναλογικά το εδάφιο β τθσ παροφςασ
παραγράφου και θ αξίωςθ που αναφζρεται ςε αυτό μπορεί να αςκθκεί από κάκε μζτοχο που
δεν ζλαβε μζροσ ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ ι αντιτάχκθκε ςε αυτιν, εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1)
ζτουσ από τθν καταχϊριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 18.
6. Ακφρωςθ, με δικαςτικι απόφαςθ, τθσ διοικθτικισ πράξθσ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ
ςυγχϊνευςθ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 16, δεν επιφζρει ανατροπι των
αποτελεςμάτων τθσ ςυγχϊνευςθσ οφτε αποτελεί λόγο κιρυξθσ τθσ ακυρότθτάσ τθσ. Αξιϊςεισ
αποηθμίωςθσ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν κίγονται.
7. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ ςυγχϊνευςθσ και θ απόφαςθ που κθρφςςει τθν
ακυρότθτα δθμοςιεφονται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Στθν απόφαςθ αυτι δεν εφαρμόηεται το άρκρο 763 του
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ το δικαςτιριο λαμβάνει, φςτερα από
ςχετικό αίτθμα ι και αυτεπαγγζλτωσ, όλα τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ του μζτρα για τθν
προςταςία των ςυμφερόντων που τίκενται ςε διακινδφνευςθ.
8. Τριτανακοπι κατά τθσ απόφαςθσ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ ςυγχϊνευςθσ, μπορεί να
αςκθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο.
9. Η απόφαςθ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ ςυγχϊνευςθσ δεν κίγει το κφροσ των
ςυναλλαγϊν τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ που ζγιναν μετά τθν καταχϊριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18 και πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ
απόφαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του παρόντοσ άρκρου. Για τισ υποχρεϊςεισ τθσ
απορροφϊςασ εταιρείασ από ςυναλλαγζσ του προθγοφμενου εδαφίου ευκφνονται εισ
ολόκλθρον οι απορροφϊμενεσ εταιρείεσ.
Άρκρο 21
Μθ δίκαιθ ςχζςθ ανταλλαγισ
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1. Η ςυγχϊνευςθ που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18 δεν μπορεί
να κθρυχκεί άκυρθ για τον λόγο ότι θ ςχζςθ ανταλλαγισ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν δεν είναι
δίκαιθ και λογικι.
2. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κάκε κιγόμενοσ μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να αξιϊςει από τθν
απορροφϊςα εταιρεία τθν καταβολι αποηθμίωςθσ. Η ςχετικι αξίωςθ παραγράφεται εντόσ ζξι
(6) μθνϊν από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18.
3. Αντί τθσ καταβολισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ
απορροφϊςα εταιρεία μπορεί με διλωςι τθσ να εξαγοράςει τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ των
μετόχων ι των εταίρων που άςκθςαν τθν αξίωςθ αποηθμίωςθσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ
αξία των υπό εξαγορά εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ορίηεται από το δικαςτιριο.

Κεφάλαιο Τρίτο
Συγχϊνευςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ
Άρκρο 22
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ - Ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν ελαττωματικι ίδρυςθ, οι γενικζσ και ειδικζσ
διατάξεισ που διζπουν τθ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ εφαρμόηονται ανάλογα ςτθ
ςυγχϊνευςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ. Ωσ απορροφϊμενεσ εταιρείεσ νοοφνται οι εταιρείεσ
που παφουν να υφίςτανται και ωσ απορροφϊςα εταιρεία θ νζα εταιρεία.
2. Η περίπτωςθ αϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7 εφαρμόηεται αναλόγωσ και για τθ νζα
εταιρεία.
3. Το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ μαηί με το καταςτατικό τθσ νζασ εταιρείασ, εγκρίνονται
από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που παφουν να
υφίςτανται, ςυμπεριλαμβανομζνων ςε κάκε περίπτωςθ των μετόχων ι των εταίρων που
αποφαςίηουν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 14, εφαρμοηόμενθ αναλόγωσ.

Κεφάλαιο Τζταρτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι προςωπικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 23
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 24 ζωσ 29 εφαρμόηονται, όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει
προςωπικι εταιρεία των περιπτϊςεων δ’, ε’ και η’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2.
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2. Οι ίδιεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει ετερόρρυκμθ κατά
μετοχζσ εταιρεία τθσ περίπτωςθσ ςτ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, εκτόσ αν
προβλζπεται διαφορετικά ςτισ διατάξεισ που διζπουν αυτι τθν εταιρικι μορφι
3. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερθσ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ ςυγχϊνευςθ προςωπικι εταιρεία ι ετερόρρυκμθ κατά μετοχζσ εταιρεία οι
διατάξεισ του ζβδομου μζρουσ του ν. 4072/2012 (Α’86).
Άρκρο 24
Συγχϊνευςθ με τθ ςυμμετοχι λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ
H ςυμμετοχι ςε ςυγχϊνευςθ λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ επιτρζπεται με τισ προχποκζςεισ
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2, εκτόσ αν οι εταίροι ζχουν ςυμφωνιςει, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 268 του ν. 4072/2012, να μθν ακολουκιςει εκκακάριςθ.

Άρκρο 25
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
1. Σε περίπτωςθ απορρόφθςθσ προςωπικισ εταιρείασ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
αναφζρει, εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 7, και τουσ εταίρουσ τθσ που, ωσ εταίροι τθσ
απορροφϊςασ προςωπικισ εταιρείασ, κα ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ. Το ςχζδιο
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ αναφζρει επίςθσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εταίρων τθσ
απορροφϊμενθσ προςωπικισ εταιρείασ ςτθν απορροφϊςα εταιρεία.
2. Σε περίπτωςθ απορρόφθςθσ εταιρείασ, ςτθν οποία μετζχουν εταίροι που δεν ευκφνονται
προςωπικά για τα χρζθ τθσ, από προςωπικι εταιρεία, οι εταίροι αυτοί μετζχουν ςτθν
απορροφϊςα εταιρεία ωσ ετερόρρυκμοι εταίροι. Παρζκκλιςθ από το προθγοφμενο εδάφιο
επιτρζπεται μόνο με ρθτι ςυγκατάκεςθ των εταίρων αυτϊν, θ οποία παρζχεται κατά τον χρόνο
λιψθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 14.
Άρκρο 26
Γραπτι ζκκεςθ και ενθμζρωςθ για τθ ςυγχϊνευςθ
1. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 11, μπορεί να
αςκείται για ςυνεχι χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον οκτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ
λιψθ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 27 και λιγει με τθ λιψθ τθσ.

2. Δεν απαιτείται γραπτι ζκκεςθ προσ τουσ εταίρουσ για τθ ςυγχϊνευςθ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 9, οφτε ενθμζρωςθ των εταίρων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του
ίδιου άρκρου, εφόςον το ςφνολο των εταίρων τθσ προςωπικισ εταιρείασ που μετζχει ςτθ
ςυγχϊνευςθ είναι ςυγχρόνωσ και διαχειριςτζσ τθσ.

Άρκρο 27
Απόφαςθ των εταίρων
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1. Η απόφαςθ των εταίρων προςωπικισ εταιρείασ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ ςε
ςυγχϊνευςθ, λαμβάνεται με ομοφωνία. Η εταιρικι ςφμβαςθ δφναται να προβλζπει τθ λιψθ
τθσ απόφαςθσ με πλειοψθφία τριϊν τετάρτων (3/4) τουλάχιςτον του όλου αρικμοφ των
εταίρων.
2. Ο εταίροσ απορροφϊμενθσ ι απορροφϊςασ προςωπικισ εταιρείασ που ευκφνεται
προςωπικά για τα χρζθ τθσ, δφναται να παράςχει τθ ςυγκατάκεςι του υπό τον όρο ότι κα
λάβει τθ κζςθ ετερόρρυκμου εταίρου ςτθν απορροφϊςα εταιρεία.
3. Ο εταίροσ που διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1, ζχει
δικαίωμα εξόδου από τθν απορροφϊμενθ ι τθν απορροφϊςα προςωπικι εταιρεία. Το ίδιο
δικαίωμα ζχει και ο εταίροσ, ωσ προσ τον οποίο δεν ζγινε δεκτόσ ο όροσ τθσ παραγράφου 2. Το
δικαίωμα εξόδου τθσ παροφςασ παραγράφου δεν μπορεί να περιοριςκεί από τθν εταιρικι
ςφμβαςθ.
Άρκρο 28
Εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ από εμπειρογνϊμονεσ
1. Η εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ από εμπειρογνϊμονεσ είναι υποχρεωτικι
για τθν προςωπικι εταιρεία που μετζχει ςτθ ςυγχϊνευςθ, μόνον κατόπιν αιτιματοσ ενόσ (1)
τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ τθσ. Το ςχετικό αίτθμα υποβάλλεται το αργότερο πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 26. Στθν
περίπτωςθ αυτι, θ απόφαςθ του άρκρου 27 λαμβάνεται μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ
που ςυντάςςουν οι εμπειρογνϊμονεσ ςτουσ εταίρουσ.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τα ζξοδα για τθν εξζταςθ του ςχεδίου
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ βαρφνουν τθν εταιρεία.
Άρκρο 29
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά εταίρων απορροφϊμενθσ εταιρείασ
1. Σε περίπτωςθ απορρόφθςθσ προςωπικισ εταιρείασ από εταιρεία, τθσ οποίασ οι μζτοχοι ι οι
εταίροι δεν ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι αξιϊςεισ κατά των εταίρων τθσ
απορροφϊμενθσ εταιρείασ που ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ παραγράφονται μετά
πζντε (5) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου
18, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ
παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ
απορροφϊμενθσ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ ςυγχϊνευςθ.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18, θ παραγραφι
αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.
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Κεφάλαιο Ρζμπτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ με
ςυμμετοχι ανωνφμων εταιρειϊν
Άρκρο 30
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 31 ζωσ 38 εφαρμόηονται, όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει ανϊνυμθ
εταιρεία.
2.Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ ςυγχϊνευςθ ανϊνυμθ εταιρεία οι διατάξεισ του ν. 4548/2018.

Άρκρο 31
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ
Το δικαίωμα των μετόχων που προβλζπεται ςτο άρκρο 11, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον ζναν (1) μινα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ που καλείται να αποφαςίςει για τθ ςυγχϊνευςθ και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ
ςυνζλευςθσ.

Άρκρο 32
Ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ μετόχων
Εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ κατθγορίεσ μετοχϊν, θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ
για τθ ςυγχϊνευςθ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ι των κατ` ιδίαν κατθγοριϊν μετόχων, τα
δικαιϊματα των οποίων κίγονται από τθ ςυγχϊνευςθ. Η ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ τθσ
ιδιαίτερθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων τθσ κατθγορίασ που κίγεται, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ για τθν απαρτία και τθν πλειοψθφία, αντίςτοιχα, των παραγράφων 3 και 4 του
άρκρου 130 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 132 του ν. 4548/2018.
Άρκρο 33
Ομολογιοφχοι δανειςτζσ
Εφόςον υπάρχουν ομολογιοφχοι δανειςτζσ, εφαρμόηεται ςε αυτοφσ θ διάταξθ του άρκρου 13,
εκτόσ αν εγκρίνουν τθ ςυγχϊνευςθ είτε ατομικά είτε, ςτθν περίπτωςθ που είναι οργανωμζνοι
ςε ομάδα, με απόφαςθ που λαμβάνεται από τθ ςυνζλευςθ των ομολογιοφχων τθσ κάκε
ομάδασ.

Άρκρο 34
Λοιποί τίτλοι
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Στουσ κατόχουσ άλλων τίτλων, εκτόσ μετοχϊν, από τουσ οποίουσ απορρζουν ειδικά
δικαιϊματα, παρζχονται από τθν απορροφϊςα εταιρεία δικαιϊματα τουλάχιςτον ιςοδφναμα
με εκείνα που είχαν ςτθν απορροφϊμενθ εταιρεία, εκτόσ αν κάκε κάτοχοσ άλλων τίτλων
ςυγκατατίκεται ςτθν τροποποίθςθ των δικαιωμάτων του.

Άρκρο 35
Απορρόφθςθ εταιρείασ από ανϊνυμθ εταιρεία που κατζχει το 100% των μετοχϊν ι μεριδίων
τθσ
1. Η πράξθ με τθν οποία μία ι περιςςότερεσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ μεταβιβάηουν, μετά
από λφςθ τουσ, χωρίσ να ακολουκιςει εκκακάριςθ, το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και
υποχρεϊςεϊν τουσ ςε ανϊνυμθ εταιρεία που κατζχει το ςφνολο των εταιρικϊν μεριδίων ι των
μετοχϊν τουσ ι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτθ
ςυνζλευςθ των εταίρων, είτε αυτοτελϊσ είτε δια μζςου προςϊπων που ενεργοφν ςτο όνομά
τουσ αλλά για λογαριαςμό τθσ, εφαρμόηονται οι διατάξεισ των άρκρων 7 ζωσ και 21, με
εξαίρεςθ τισ διατάξεισ των περιπτϊςεων β’, γ’ και δ’ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 7, των
παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 9, του άρκρου 10, τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 18 και του άρκρου 19 του παρόντοσ νόμου.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, δεν απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ ι τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ,
εφόςον:
α) θ δθμοςιότθτα του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8
πραγματοποιείται, από κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ, ζναν (1)
μινα τουλάχιςτον πριν από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 18 και
β) όλοι οι μζτοχοι τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ ζχουν το δικαίωμα, ζναν (1) μινα τουλάχιςτον
πριν από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18, να
λαμβάνουν γνϊςθ ςτθν ζδρα τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν, των
εγγράφων που προβλζπονται ςτισ περιπτϊςεισ α’, β’ και γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 11
του παρόντοσ νόμου.
3. Η προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται, εφόςον ζνασ ι περιςςότεροι μζτοχοι τθσ
απορροφϊςασ εταιρείασ, οι οποίοι εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, ηθτιςουν, μζχρι τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, τθ ςφγκλθςθ ζκτακτθσ
γενικισ ςυνζλευςθσ, ορίηοντασ ωσ αντικείμενο θμεριςιασ διάταξθσ τθ λιψθ απόφαςθσ για
ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 14 .
4. Ωσ προσ τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 141 του ν. 4548/2018.

Άρκρο 36
Απορρόφθςθ εταιρείασ από ανϊνυμθ εταιρεία που κατζχει το 90% ι περιςςότερο των
μετοχϊν ι μεριδίων τθσ
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1. Σε περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ μίασ ι περιςςότερων κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν με
απορρόφθςι τουσ από άλλθ ανϊνυμθ εταιρεία, ςτθν οποία ανικει το 90% ι περιςςότερο,
αλλά όχι το ςφνολο, των εταιρικϊν μεριδίων, ι των μετοχϊν ι άλλων τίτλων που παρζχουν
δικαίωμα ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτθ ςυνζλευςθ των εταίρων των απορροφϊμενων
εταιρειϊν, είτε αυτοτελϊσ είτε δια μζςου προςϊπων που ενεργοφν ςτο δικό τουσ όνομα αλλά
για λογαριαςμό τθσ, δεν απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ απορροφϊςασ
εταιρείασ, εφόςον:
α) θ δθμοςιότθτα του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 8
πραγματοποιείται, για τθν απορροφϊςα εταιρεία, ζναν (1) μινα τουλάχιςτον πριν από τθν
θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων τθσ
απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του ςχεδίου
ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ, και
β) όλοι οι μζτοχοι τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ ζχουν το δικαίωμα, ζναν (1) μινα τουλάχιςτον
πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων
τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων εταιρειϊν, να λάβουν γνϊςθ των εγγράφων που
προβλζπονται ςτο άρκρο 11 ςτθν ζδρα τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ,.
2. Η προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται εφόςον, ζνασ ι περιςςότεροι μζτοχοι τθσ
απορροφϊςασ εταιρείασ, οι οποίοι εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του καταβεβλθμζνου
μετοχικοφ κεφαλαίου, ηθτιςουν, μζχρι τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ, τθ ςφγκλθςθ ζκτακτθσ
γενικισ ςυνζλευςθσ, ορίηοντασ ωσ αντικείμενο θμεριςιασ διάταξθσ τθ λιψθ απόφαςθσ για τθ
ςυγχϊνευςθ από τθ γενικι ςυνζλευςθ των μετόχων.
3. Ωσ προσ τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 141 του ν. 4548/2018.
Άρκρο 37
Ρράξεισ που εξομοιϊνονται με τθ ςυγχϊνευςθ με απορρόφθςθ
1. Για τθν πράξθ με τθν οποία μία ι περιςςότερεσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ (εξαγοραηόμενεσ)
μεταβιβάηουν, μετά από λφςθ τουσ, χωρίσ να ακολουκιςει εκκακάριςθ, ςε άλλθ ανϊνυμθ
εταιρεία (εξαγοράηουςα), το ςφνολο των περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεϊν τουσ,
ζναντι απόδοςθσ ςτουσ μετόχουσ των εξαγοραηόμενων εταιρειϊν του αντιτίμου των
δικαιωμάτων τουσ (εξαγορά), εφαρμόηονται ανάλογα οι διατάξεισ των άρκρων 30 ζωσ 36.
2. Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, ωσ απορροφϊμενεσ εταιρείεσ νοοφνται
οι εταιρείεσ που παφουν να υφίςτανται (εξαγοραηόμενεσ) και ωσ απορροφϊςα εταιρεία
εννοείται θ εξαγοράηουςα.
Άρκρο 38
Μθ δίκαιο αντάλλαγμα
1. Η πράξθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 37 δεν κθρφςςεται άκυρθ για τον
λόγο ότι το αντίτιμο των δικαιωμάτων των μετόχων των εξαγοραηόμενων εταιρειϊν ζχει
οριςκεί ςε αδικαιολόγθτα χαμθλό ι υψθλό ποςό.
2. Σε περίπτωςθ οριςμοφ του αντιτίμου τθσ παραγράφου 1 ςε αδικαιολόγθτα χαμθλό ποςό,
κάκε μζτοχοσ τθσ εξαγοραηόμενθσ εταιρείασ μπορεί να αξιϊςει τθν καταβολι ςε αυτόν, από
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τθν εξαγοράηουςα εταιρεία, αποηθμίωςθσ ςε μετρθτά. Η αποηθμίωςθ ορίηεται από το
Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ. Η ςχετικι αξίωςθ παραγράφεται μετά ζξι (6)
μινεσ από τθν καταχϊριςθ ςτο μθτρϊο τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ τθσ εξαγοράσ.

Κεφάλαιο Ζκτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ

Άρκρο 39
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 40 και 41 εφαρμόηονται, όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει εταιρεία
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.
2. Eφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ ςυγχϊνευςθ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ οι διατάξεισ του ν. 3190/1955
(Αϋ91).
Άρκρο 40
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
Σε περίπτωςθ απορροφϊςασ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ αναφζρει, εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 7, τθ μερίδα ςυμμετοχισ κακϊσ και
τα εταιρικά μερίδια που κα αποκτιςει κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ απορροφϊμενθσ εταιρείασ
ςτθν απορροφϊςα. Εφόςον θ απορροφϊμενθ εταιρεία είναι ανϊνυμθ ι ετερόρρυκμθ κατά
μετοχζσ, θ ονομαςτικι αξία τθσ εταιρικισ ςυμμετοχισ δεν χρειάηεται να ςυμπίπτει με τθν
ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ.
Άρκρο 41
Ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων
1.Η απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων λαμβάνεται ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία του
ςτοιχείου β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 44 του ν. 3190/1955.
2. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 11, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων τθσ
παραγράφου 1 και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.

.
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Κεφάλαιο Ζβδομο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 42
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 43 ζωσ 45 εφαρμόηονται όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει ιδιωτικι
κεφαλαιουχικι εταιρεία.
2. Eφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ ςυγχϊνευςθ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία οι διατάξεισ των άρκρων 43 επ.
του ν. 4072/2012.
Άρκρο 43
Σχζδιο Σφμβαςθσ Συγχϊνευςθσ
1. Εφόςον ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, το ςχζδιο ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ περιλαμβάνει εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 7 και αιτιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ
ανταλλαγισ, ϊςτε να είναι δίκαιθ και εφλογθ. Η ςχζςθ ανταλλαγισ αφορά το ςφνολο των
ειςφορϊν των εταίρων των ςυγχωνευόμενων ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, είτε
πρόκειται για κεφαλαιακζσ, είτε εξωκεφαλαιακζσ ι εγγυθτικζσ ειςφορζσ.
2. Εφόςον θ απορροφϊςα είναι ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, τα εταιρικά μερίδια που
προκφπτουν από τθ ςυγχϊνευςθ αντιςτοιχοφν ςτο είδοσ τθσ ειςφοράσ, το οποίο
εκπροςωποφςαν τα παλαιά εταιρικά μερίδια τθσ απορροφϊμενθσ ι των απορροφϊμενων
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν.
Άρκρο 44
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ εταίρουσ
Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 11 μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων που
καλείται να αποφαςίςει για τθ ςυγχϊνευςθ και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.
Άρκρο 45
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά εταίρων με εγγυθτικζσ ειςφορζσ
1. Εφόςον ςε απορροφϊμενθ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία υπάρχουν μερίδια που
αντιςτοιχοφν ςε εγγυθτικζσ ειςφορζσ και οι εταίροι που κατζχουν τα μερίδια αυτά δεν
ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ απορροφϊςασ εταιρείασ, οι αξιϊςεισ κατά των εταίρων
αυτϊν για τα χρζθ τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ παραγράφονται μετά τρία (3) ζτθ
από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18, εκτόσ αν θ
αξίωςθ κατά τθσ εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ ιδιωτικισ
κεφαλαιουχικισ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ ςυγχϊνευςθ.
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3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18, θ παραγραφι
αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.

Κεφάλαιο Πγδοο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE)
Άρκρο 46
Για τθ ςυγχϊνευςθ με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE) εφαρμόηονται αναλογικά οι
διατάξεισ των άρκρων 30-38 του παρόντοσ νόμου ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του
Κανονιςμοφ 2157/2001 του Συμβουλίου, τθσ 8θσ Οκτωβρίου 2001, περί του καταςτατικοφ τθσ
ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE) και τισ διατάξεισ του ν. 3412/2005 (Αϋ276).
Κεφάλαιο Ζνατο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι αςτικϊν ςυνεταιριςμϊν

Άρκρο 47
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 48 ζωσ 52 εφαρμόηονται όταν ςτθ ςυγχϊνευςθ μετζχει αςτικόσ
ςυνεταιριςμόσ
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τον
μετζχοντα ςτθ ςυγχϊνευςθ ςυνεταιριςμό οι διατάξεισ του ν. 1667/1986 (Αϋ196).

Άρκρο 48
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ
Το ςχζδιο ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ του άρκρου 7 αναφζρει, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, και
τθν προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υποχρεωτικι και τισ
προαιρετικζσ ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ, κακϊσ και το φψοσ τθσ ευκφνθσ των μελϊν του
απορροφϊντοσ ςυνεταιριςμοφ για τισ υποχρεϊςεισ του.

Άρκρο 49
Ζγκριςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ
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1. Η απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ του ςυνεταιριςμοφ για τθ ςυγχϊνευςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 14, λαμβάνεται με τθν απαρτία και τθν πλειοψθφία που προβλζπονται αντίςτοιχα ςτθν
παράγραφο 4 και ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του ν. 1667/1986.
2. Το δικαίωμα των ςυνεταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 11, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ
παραγράφου 1 και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.

Άρκρο 50
Δικαίωμα εξόδου
1. Ο ςυνεταίροσ που διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του άρκρου 14 ζχει δικαίωμα εξόδου από τον
ςυνεταιριςμό. Το δικαίωμα εξόδου του προθγοφμενου εδαφίου δεν μπορεί να περιοριςκεί από
το καταςτατικό και ιδίωσ δεν υπόκειται ςε όρο του καταςτατικοφ περί ελάχιςτθσ υποχρεωτικισ
παραμονισ ςτον ςυνεταιριςμό. Τυχόν περιοριςμόσ τθσ αξίωςθσ του ςυνεταίρου προσ απόδοςθ
τθσ αξίασ τθσ μερίδασ του από ειδικζσ διατάξεισ του νόμου δεν κίγεται.
2. Μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ απορροφϊμενθσ από ςυνεταιριςμό εταιρείασ άλλθσ μορφισ, ο
οποίοσ δεν ευκφνεται προςωπικά για τα χρζθ τθσ και διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του άρκρου
14, ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τθν εξαγορά των μετοχϊν του ι, τθν ζξοδό του από τθν
απορροφϊμενθ εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν οικεία εταιρικι μορφι,
εφαρμοηόμενεσ αναλογικά. Ο ίδιοσ μζτοχοσ ι εταίροσ δικαιοφται επίςθσ να μεταβιβάςει τισ
μετοχζσ ι τα μερίδιά του ςε τρίτουσ κατά παρζκκλιςθ τυχόν καταςτατικϊν όρων που ειςάγουν
απαγορεφςεισ ι δεςμεφςεισ αναφορικά με τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ.

Άρκρο 51
Αποτελζςματα τθσ ςυγχϊνευςθσ
Η ςυγχϊνευςθ με ςυμμετοχι ςυνεταιριςμοφ ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ που
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 18. Οι λοιπζσ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 1667/1986 δεν κίγονται.

Άρκρο 52
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά ςυνεταίρων
1. Σε περίπτωςθ απορρόφθςθσ ςυνεταιριςμοφ από εταιρεία, τθσ οποίασ οι μζτοχοι ι οι εταίροι
δεν ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι αξιϊςεισ κατά των ςυνεταίρων για τα χρζθ του
ςυνεταιριςμοφ παραγράφονται μετά ζνα (1) ζτοσ από τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ
ςφμφωνα με το άρκρο 51, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά του ςυνεταιριςμοφ υπόκειται ςε βραχφτερθ
παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν του
απορροφϊμενου ςυνεταιριςμοφ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ ςυγχϊνευςθ.
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3. Στθν προκεςμία τθσ ανωτζρω παραγράφου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα
για τθν αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά
τθ ςυντζλεςθ τθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 18, θ παραγραφι
αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.
Κεφάλαιο Δζκατο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ ςυγχϊνευςθ
με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ)
Άρκρο 53
Για τθ ςυγχϊνευςθ με τθ ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ)
εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων 47 ζωσ 52 του παρόντοσ νόμου ςε
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1435/2003 περί του καταςτατικοφ τθσ
ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ και του μζρουσ Δϋ του ν. 4099/2012 (Αϋ 250).

ΜΕΟΣ Γ’
ΔΙΑΣΡΑΣΗ
Κεφάλαιο πρϊτο
Γενικζσ διατάξεισ
Άρκρο 54
Διάςπαςθ
1. Η διάςπαςθ διακρίνεται ςε κοινι διάςπαςθ, μερικι διάςπαςθ και απόςχιςθ κλάδου.
2. Όπου οι διατάξεισ του παρόντοσ μζρουσ παραπζμπουν ςτισ διατάξεισ των άρκρων 6 ζωσ και
22, ωσ εταιρείεσ που ςυγχωνεφονται ι εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ νοοφνται οι
μετζχουςεσ ςτθ διάςπαςθ εταιρείεσ, ωσ απορροφϊςα εταιρεία νοείται κακεμία από τισ
επωφελοφμενεσ από τθ διάςπαςθ εταιρείεσ, ωσ απορροφϊμενθ εταιρεία νοείται θ
διαςπϊμενθ εταιρεία, ωσ ςυγχϊνευςθ νοείται θ διάςπαςθ και ωσ ςχζδιο ςφμβαςθσ
ςυγχϊνευςθσ νοείται το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ ι, κατά περίπτωςθ, το ςχζδιο διάςπαςθσ.
3. Κλάδοσ δραςτθριότθτασ είναι το ςφνολο των ςτοιχείων τόςο του ενεργθτικοφ όςο και του
πακθτικοφ, τα οποία ςυνιςτοφν, από οργανωτικι άποψθ, αυτόνομθ εκμετάλλευςθ, δθλαδι,
ςφνολο ικανό να λειτουργιςει αυτοδφναμα.
Άρκρο 55
Κοινι διάςπαςθ
1. Η κοινι διάςπαςθ πραγματοποιείται είτε με απορρόφθςθ, είτε με ςφςταςθ νζων εταιρειϊν,
είτε με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ μίασ ι περιςςότερων νζων εταιρειϊν.
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2. Κοινι διάςπαςθ με απορρόφθςθ είναι θ πράξθ με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ),
κατόπιν λφςθσ τθσ, χωρίσ να τεκεί ςε εκκακάριςθ, μεταβιβάηει ςε άλλεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ
(επωφελοφμενεσ), το ςφνολο τθσ περιουςίασ τθσ (ενεργθτικό και πακθτικό) ζναντι απόδοςθσ
ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ, εταιρικϊν ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων εταιρειϊν
και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ
των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ
διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ
αξίασ.
3. Κοινι διάςπαςθ με ςφςταςθ νζων εταιρειϊν είναι θ πράξθ με τθν οποία μία εταιρεία
(διαςπϊμενθ), θ οποία κατόπιν λφςθσ τθσ, χωρίσ να τεκεί ςε εκκακάριςθ, μεταβιβάηει ςε άλλεσ
εταιρείεσ που ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ), το ςφνολο τθσ περιουςίασ τθσ
(ενεργθτικό και πακθτικό) ζναντι απόδοςθσ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ, εταιρικϊν
ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν
υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτουσ
μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ
αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
4. Κοινι διάςπαςθ με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ μίασ ι περιςςότερων νζων εταιρειϊν είναι
θ πράξθ με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ), θ οποία κατόπιν λφςθσ τθσ, χωρίσ να τεκεί ςε
εκκακάριςθ, μεταβιβάηει εν μζρει ςε μία ι περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ
(επωφελοφμενεσ με απορρόφθςθ) και εν μζρει ςε μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ που
ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ με ςφςταςθ), το ςφνολο τθσ περιουςίασ τθσ
(ενεργθτικό και πακθτικό) ζναντι απόδοςθσ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ, εταιρικϊν
ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν
υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτουσ
μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ,
τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.

Αρκρο 56
Μερικι διάςπαςθ
1. Η μερικι διάςπαςθ πραγματοποιείται είτε με απορρόφθςθ είτε με ςφςταςθ μίασ ι
περιςςότερων νζων εταιρειϊν είτε με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ μίασ ι περιςςότερων νζων
εταιρειϊν.
2. Μερικι διάςπαςθ με απορρόφθςθ είναι θ πράξθ, με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ)
χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει ςε μία ι περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ (επωφελοφμενεσ),
τον κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ μερικισ διάςπαςθσ κλάδο ι
κλάδουσ δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ
εταιρείασ, εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ επωφελοφμενθσ ι των επωφελοφμενων εταιρειϊν και
ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ
εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
3. Μερικι διάςπαςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν είναι θ πράξθ, με τθν οποία
μία εταιρεία (διαςπϊμενθ), χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει ςε μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ που
ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ) τον κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο
ςχζδιο διάςπαςθσ κλάδο ι κλάδουσ δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
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εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ επωφελοφμενθσ ι των
επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10
% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ
λογιςτικισ τουσ αξίασ.
4. Μερικι διάςπαςθ με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν είναι θ
πράξθ, με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ) χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει, εν μζρει ςε μία ι
περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ (επωφελοφμενεσ με απορρόφθςθ) και εν μζρει ςε μία ι
περιςςότερεσ εταιρείεσ που ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ με ςφςταςθ) τον
κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ κλάδο ι κλάδουσ
δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςτουσ μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ,
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το
οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που
αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, ςε περίπτωςθ
ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
5. Σε περίπτωςθ μερικισ διάςπαςθσ, θ διαςπϊμενθ εταιρεία οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ
διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ που διζπουν τα ςτοιχεία τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ. Eφόςον,
ωσ αποτζλεςμα τθσ μεταβίβαςθσ ενόσ ι περιςςότερων κλάδων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, θ
κακαρι κζςθ τθσ δεν απεικονίηεται πλζον ςφμφωνα με τισ ανωτζρω διατάξεισ ι, κατά
περίπτωςθ, γίνεται κατϊτερθ από το όριο του νόμου, θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι
των εταίρων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ςφμφωνα με το άρκρο 66 περιλαμβάνει και τα
απαιτοφμενα μζτρα, ςυμπεριλαμβανομζνων των απαραίτθτων τροποποιιςεων του
καταςτατικοφ τθσ, για τθν πραγματοποίθςθ τθσ μερικισ διάςπαςθσ. Στα μζτρα αυτά μπορεί να
περιλαμβάνεται και θ μείωςθ του κεφαλαίου τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, θ οποία γίνεται
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν οικεία εταιρικι μορφι και με επιφφλαξθ τθσ
εφαρμογισ του άρκρου 65.

Αρκρο 57
Απόςχιςθ κλάδου
1. Η απόςχιςθ κλάδου πραγματοποιείται είτε με απορρόφθςθ, είτε με ςφςταςθ μίασ ι
περιςςότερων νζων εταιρειϊν, είτε με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ μίασ ι περιςςότερων
νζων εταιρειϊν.
2. Απόςχιςθ κλάδου με απορρόφθςθ είναι θ πράξθ, με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ)
χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει, ςε μία ι περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ (επωφελοφμενεσ)
τον κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ κλάδο ι κλάδουσ
δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςε αυτιν εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ επωφελοφμενθσ ι των
επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10
% τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτθ διαςπϊμενθ
εταιρεία ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.
3. Απόςχιςθ κλάδου με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν είναι θ πράξθ, με τθν οποία
μία εταιρεία (διαςπϊμενθ) χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει, ςε μία ι περιςςότερεσ εταιρείεσ που
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ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ) τον κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο
ςχζδιο διάςπαςθσ κλάδο ι κλάδουσ δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςε αυτιν εταιρικϊν
ςυμμετοχϊν τθσ επωφελοφμενθσ ι των επωφελοφμενων εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε
μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν
που αποδίδονται ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία ι, ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ
λογιςτικισ τουσ αξίασ.
4. Απόςχιςθ κλάδου με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν είναι θ
πράξθ, με τθν οποία μία εταιρεία (διαςπϊμενθ) χωρίσ να λυκεί, μεταβιβάηει, εν μζρει ςε μία ι
περιςςότερεσ υφιςτάμενεσ εταιρείεσ (επωφελοφμενεσ με απορρόφθςθ) και εν μζρει ςε μία ι
περιςςότερεσ εταιρείεσ που ςυνιςτϊνται ταυτόχρονα (επωφελοφμενεσ με ςφςταςθ) τον
κακοριηόμενο ι τουσ κακοριηόμενουσ ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ κλάδο ι κλάδουσ
δραςτθριότθτασ, με τθ διάκεςθ ςε αυτιν εταιρικϊν ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων
εταιρειϊν και ενδεχομζνωσ ποςοφ ςε μετρθτά, το οποίο δεν υπερβαίνει το 10 % τθσ
ονομαςτικισ αξίασ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν που αποδίδονται ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία ι, ςε
περίπτωςθ ζλλειψθσ ονομαςτικισ αξίασ, τθσ λογιςτικισ τουσ αξίασ.

Κεφάλαιο δεφτερο
Διάςπαςθ με απορρόφθςθ
Άρκρο 58
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
Οι διατάξεισ του δεφτερου κεφαλαίου εφαρμόηονται ςτισ πράξεισ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 55, τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 56 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 57.

Άρκρο 59
Σχζδιο Σφμβαςθσ Διάςπαςθσ
1. Τα διοικθτικά ςυμβοφλια ι οι διαχειριςτζσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ
ςυντάςςουν ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ.
2. Το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ αναφζρει τουλάχιςτον:
α) τθ νομικι μορφι, τθν επωνυμία και τθν ζδρα, κακϊσ και τον αρικμό Γ.Ε.ΜΗ. των
εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ·
β) τθν προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν και το τυχόν ποςό ςε
μετρθτά που προβλζπεται ςτα άρκρα 55 και 56 και ςτθν περίπτωςθ τθσ απόςχιςθσ κλάδου
τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ ςτθν επωφελοφμενθ εταιρεία και το τυχόν ποςό ςε μετρθτά που
προβλζπεται ςτο άρκρο 57·
γ)εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τον τρόπο διάκεςθσ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ·
δ) τθν θμερομθνία από τθν οποία οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ που αποκτοφν οι μζτοχοι ι οι
εταίροι τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ι, κατά περίπτωςθ, θ ίδια θ διαςπϊμενθ εταιρεία,
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παρζχουν δικαίωμα ςτα κζρδθ κακεμίασ από τισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ κακϊσ και
ειδικζσ ςυνκικεσ ςχετικά με αυτό το δικαίωμα·
ε) τθν θμερομθνία από τθν οποία οι πράξεισ τθσ διαςπϊμενθσ, και ςτθν περίπτωςθ τθσ
μερικισ διάςπαςθσ και τθσ απόςχιςθσ κλάδου, οι πράξεισ που αφοροφν τον κλάδο
κεωροφνται, από λογιςτικι άποψθ, ότι ζχουν διενεργθκεί για λογαριαςμό κακεμιάσ από τισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ·
ςτ) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ κοινισ και τθσ μερικισ διάςπαςθσ, τα δικαιϊματα που παρζχονται
από κακεμία από τισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ που ζχουν
ειδικά δικαιϊματα, κακϊσ και ςτουσ δικαιοφχουσ άλλων δικαιωμάτων, ι τα μζτρα που
προτείνονται γι' αυτοφσ·
η) όλα τα ιδιαίτερα πλεονεκτιματα που παρζχονται ςτουσ εμπειρογνϊμονεσ ςφμφωνα με το
άρκρο 62, κακϊσ και ςτα μζλθ των διοικθτικϊν ςυμβουλίων ι ςτουσ διαχειριςτζσ ι ςτουσ
εςωτερικοφσ ελεγκτζσ των ςυμμετεχουςϊν ςτθ διάςπαςθ εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ·
θ) τθν ακριβι καταγραφι και κατανομι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεϊν
τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ που μεταβιβάηονται ςε κακεμία από τισ επωφελοφμενεσ
εταιρείεσ·
κ) ςτθν κοινι διάςπαςθ και ςτθν μερικι διάςπαςθ, τθν κατανομι ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν των επωφελοφμενων
εταιρειϊν, κακϊσ και το κριτιριο ςτο οποίο βαςίηεται αυτι θ κατανομι.
3. Εφόςον αναφορικά με ςτοιχεία του ενεργθτικοφ και/ι του πακθτικοφ τθσ διαςπϊμενθσ
εταιρείασ δεν προβλζπεται, με βάςθ το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ, θ μεταβίβαςι τουσ ςε
κάποια από τισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ και θ ερμθνεία του ςχεδίου τθσ ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ δεν κακιςτά δυνατό τον κακοριςμό του τρόπου κατανομισ τουσ, τότε ιςχφουν τα
εξισ:
α) ςτο βακμό που πρόκειται για ςτοιχεία του ενεργθτικοφ, τα ςτοιχεία αυτά ι θ αξία τουσ
κατανζμονται μεταξφ των επωφελοφμενων εταιρειϊν, ανάλογα με τθν κακαρι κζςθ τθσ
ειςφερόμενθσ περιουςίασ ςε κακεμία από τισ εταιρείεσ αυτζσ, ςφμφωνα με το ςχζδιο
ςφμβαςθσ διάςπαςθσ·
β) ςτο βακμό που πρόκειται για ςτοιχεία του πακθτικοφ κακεμία από τισ επωφελοφμενεσ
εταιρείεσ ευκφνεται εισ ολόκλθρον μζχρι του φψουσ τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ ειςφερόμενθσ
ςε αυτιν περιουςίασ.

Άρκρο 60
Δθμοςίευςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ
1.Το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ καταχωρίηεται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. για κακεμία από τισ εταιρείεσ
που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ και δθμοςιεφεται ςτον διαδικτυακό τόπο του ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο ν.3419/2005 και, κατά περίπτωςθ, ςτθν ιςτοςελίδα των εταιρειϊν που μετζχουν
ςτθ διάςπαςθ, ζναν (1) μινα τουλάχιςτον πριν από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ ι πριν από τθν
θμερομθνία απόφαςθσ των εταίρων επϋ αυτοφ.
2. Κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ
τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφόςον, για ςυνεχι περίοδο που αρχίηει ζναν (1) μινα πριν
από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ για τθ λιψθ απόφαςθσ επί του
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ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ ι, κατά περίπτωςθ, για ςυνεχι περίοδο που αρχίηει ζναν (1)
μινα πριν από τθν θμερομθνία τθσ απόφαςθσ των εταίρων επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ, διατθρεί αναρτθμζνο το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ χωρίσ
επιβάρυνςθ για το κοινό.
3. Το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ διατθρείται δθμοςιευμζνο ςτον διαδικτυακό τόπο του
Γ.Ε.ΜΗ., κακϊσ και, κατά περίπτωςθ, ςτθν ιςτοςελίδα των επωφελοφμενων εταιρειϊν, για
χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν από τθν θμερομθνία λιψθσ απόφαςθσ επ' αυτοφ, από τθ γενικι
ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ δφναται να κακορίηονται οι
ςυνζπειεσ προςωρινισ διακοπισ πρόςβαςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., ςφμφωνα με τισ προθγοφμενεσ
παραγράφουσ, εφόςον θ διακοπι αυτι προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.

Άρκρο 61
Λεπτομερισ γραπτι ζκκεςθ και ενθμζρωςθ για τθ διάςπαςθ
1. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ, ςυντάςςουν λεπτομερι ζκκεςθ, ςτθν οποία επεξθγοφν και δικαιολογοφν, από
νομικι και οικονομικι άποψθ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ και ειδικότερα, ςτισ
περιπτϊςεισ τθσ κοινισ και τθσ μερικισ διάςπαςθσ, τθ ςχζςθ ανταλλαγισ των εταιρικϊν
ςυμμετοχϊν ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία προσ τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ ςτισ επωφελοφμενεσ
εταιρείεσ που αποδίδονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, και
ςτθν περίπτωςθ τθσ απόςχιςθσ κλάδου, τον αρικμό των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν
επωφελοφμενθ ι ςτισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ που αποδίδονται ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία.
Στθν ζκκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν κακεμίασ από τισ εταιρείεσ ςτθν
κοινι και ςτθ μερικι διάςπαςθ επεξθγείται και αιτιολογείται το κριτιριο κατανομισ, ςτουσ
μετόχουσ ι εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν των
επωφελοφμενων εταιρειϊν. Εφόςον θ ςυμμετζχουςα ςτθ διάςπαςθ εταιρεία ανικει ςε όμιλο
κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Α’ του ν.4308/2014, το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι
διαχειριςτζσ παρζχουν πλθροφορίεσ αναφορικά και με τισ άλλεσ εταιρείεσ του ομίλου, θ νομικι
και οικονομικι κζςθ των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθν εξιγθςθ και τθ δικαιολόγθςθ του
ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ. Η ζκκεςθ αναφζρει επίςθσ τισ ειδικζσ δυςχζρειεσ που τυχόν
προζκυψαν κατά τθν αποτίμθςθ.
2. Η ζκκεςθ τθσ παραγράφου 1 υποβάλλεται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι ςτουσ εταίρουσ κακεμίασ
από τισ εταιρείεσ που μετζχει ςτθ διάςπαςθ.
3. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ υποχρεοφνται να ενθμερϊνουν τθ γενικι ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων και των μετόχων ι των εταίρων που αποφαςίηουν ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2 του άρκρου 66, κακϊσ και τα διοικθτικά ςυμβοφλια ι τουσ διαχειριςτζσ των
άλλων εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, ϊςτε τα τελευταία να είναι ςε κζςθ να
ενθμερϊςουν τισ οικείεσ γενικζσ ςυνελεφςεισ των εταιρειϊν τουσ ι τουσ εταίρουσ ςχετικά με
κάκε ςθμαντικι μεταβολι των περιουςιακϊν ςτοιχείων και των υποχρεϊςεϊν τουσ που
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ςθμειϊκθκε ανάμεςα ςτθν θμερομθνία κατάρτιςθσ του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ και ςτθν
θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ του άρκρου 66.
4. Η ζκκεςθ δεν είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, θ
δθμοςιοποίθςθ των οποίων δφναται να προκαλζςει ςθμαντικι βλάβθ ςε μία ι περιςςότερεσ
από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ ι ςτθν περίπτωςθ του τζταρτου εδαφίου τθσ
παραγράφου 1, ςε άλλθ εταιρεία του ομίλου. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ζκκεςθ τθσ οικείασ
εταιρείασ εξθγεί τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι οικείεσ πλθροφορίεσ και τα ςτοιχεία
παραλείπονται.
5. Δεν απαιτείται ζκκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 οφτε ενθμζρωςθ των γενικϊν ςυνελεφςεων ι των εταίρων και των άλλων
εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3, εφόςον όλοι οι μζτοχοι
ι οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςε κάκε μία από τισ
εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ ςυμφωνοφν εγγράφωσ να μθν καταρτιςκεί ζκκεςθ ι να
μθν λάβει χϊρα ενθμζρωςθ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα πρόςωπα
που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.

Άρκρο 62
Εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ από εμπειρογνϊμονεσ
Για κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, ζνασ ι περιςςότεροι ανεξάρτθτοι
εμπειρογνϊμονεσ εξετάηουν το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ και ςυντάςςουν γραπτι ζκκεςθ
που απευκφνεται ςτθ γενικι ςυνζλευςθ ι προσ τουσ εταίρουσ τθσ. Για τισ κατθγορίεσ
επαγγελματιϊν που μποροφν να διοριςτοφν ωσ εμπειρογνϊμονεσ, τα κριτιρια ανεξαρτθςίασ
τουσ, το διοριςμό τουσ ωσ εμπειρογνωμόνων και τα δικαιϊματά τουσ, το περιεχόμενο και τθ
δθμοςιότθτα τθσ γραπτισ ζκκεςισ τουσ, κακϊσ και τθν εξαίρεςθ από τισ υποχρεϊςεισ του
παρόντοσ άρκρου εφαρμόηεται θ διάταξθ του άρκρου 10.

Άρκρο 63
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ ι εταίρουσ
1. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ, κατά
τθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 79, ςτο άρκρο 84, ςτο άρκρο
91 και ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 99, κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον των εξισ εγγράφων::
α) του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ
β) των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και των ετθςίων εκκζςεων διαχείριςθσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν,
γ) λογιςτικισ κατάςταςθσ που ζχει ςυνταχκεί ςε θμερομθνία που δεν είναι προγενζςτερθ από
τθν πρϊτθ θμζρα του τρίτου μινα πριν από τθν θμερομθνία του ςχεδίου ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ, ςτθν περίπτωςθ που οι τελευταίεσ ετιςιεσ χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ
αναφζρονται ςε χριςθ που ζχει λιξει τουλάχιςτον ζξι (6) μινεσ πριν από τθν θμερομθνία του
ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ. Η λογιςτικι κατάςταςθ περιλαμβάνει τουλάχιςτον
ιςολογιςμό, κατάςταςθ αποτελεςμάτων και περίλθψθ των λογιςτικϊν μεκόδων που
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χρθςιμοποιικθκαν για τθ ςφνταξι τουσ,
δ) των προβλεπόμενων ςτο άρκρο 61 εκκζςεων των διοικθτικϊν ςυμβουλίων ι των
διαχειριςτϊν κακεμίασ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ,
ε) τθσ ζκκεςθσ που προβλζπεται ςτο άρκρο 62.
2. Δεν απαιτείται λογιςτικι κατάςταςθ ςφμφωνα με το ςτοιχείο γ) τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου εφόςον:
α) θ εταιρεία δθμοςιεφει εξαμθνιαία οικονομικι ζκκεςθ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που
αφοροφν τισ υποχρεϊςεισ διαρκοφσ και περιοδικισ πλθροφόρθςθσ των εκδοτϊν κινθτϊν
αξιϊν, οι οποίεσ ζχουν ειςαχκεί προσ διαπραγμάτευςθ ςε οργανωμζνθ αγορά και τθν κακιςτά
διακζςιμθ ςτουσ μετόχουσ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτθν παροφςα παράγραφο, ι
β) όλοι οι μζτοχοι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςε κακεμία από
τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ ι οι εταίροι αυτϊν, ζχουν ςυμφωνιςει εγγράφωσ ότι
δεν απαιτείται θ ςφνταξθ λογιςτικισ κατάςταςθσ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί
από τα πρόςωπα που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από
δικθγόρο.
3. Η λογιςτικι κατάςταςθ που προβλζπεται ςτο ςτοιχείο γ) τθσ παραγράφου 1 ςυντάςςεται
ςφμφωνα με τισ ίδιεσ μεκόδουσ και τθν ίδια διάταξθ και εμφάνιςθ όπωσ οι τελευταίεσ ετιςιεσ
χρθματοοικονομικζσ καταςτάςεισ.
Για τθν κατάρτιςθ τθσ λογιςτικισ αυτισ κατάςταςθσ ιςχφουν και τα εξισ:
α) δεν είναι απαραίτθτο να γίνει νζα φυςικι απογραφι των αποκεμάτων·
β) οι επιμετριςεισ που εμφανίηονται ςτον τελευταίο ετιςιο ιςολογιςμό πρζπει να
προςαρμόηονται προσ τισ λογιςτικζσ εγγραφζσ τθσ ενδιάμεςθσ περιόδου, χωρίσ να
απαιτοφνται νζεσ επιμετριςεισ. Σε κάκε περίπτωςθ ςτθ λογιςτικι κατάςταςθ
αναγνωρίηονται:
(αα) οι αποςβζςεισ και οι προβλζψεισ τθσ ενδιάμεςθσ περιόδου
(ββ) οι ςθμαντικζσ αλλαγζσ πραγματικισ αξίασ που δεν εμφανίηονται ςτα λογιςτικά βιβλία.
4. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να λάβει πλιρεσ αντίγραφο ι, αν το επικυμεί, απόςπαςμα
των εγγράφων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, ατελϊσ και με απλι αίτθςθ προσ τθν
εταιρεία. Εφόςον ζνασ μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ, από
τθν εταιρεία, των θλεκτρονικϊν μζςων για τθ διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν, τα εν λόγω
αντίγραφα ι αποςπάςματα μποροφν να παραςχεκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο μζτοχο ι εταίρο
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
5. Κάκε μία από τισ ςυμμετζχουςεσ ςτθ διάςπαςθ εταιρείεσ απαλλάςςεται από τθν
υποχρζωςθ να καταςτιςει τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 ζγγραφα διακζςιμα ςτθν ζδρα
τθσ εφόςον αυτι, για ςυνεχι χρονικι περίοδο που είναι ίδια με εκείνθ που αναφζρεται ςτθν
παράγραφο 1, τα καταςτιςει διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ.
Η παράγραφοσ 4 δεν εφαρμόηεται εφόςον θ ιςτοςελίδα παρζχει ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ
εταίρουσ τθ δυνατότθτα, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο
εδάφιο, να μεταφορτϊνουν και να εκτυπϊνουν τα ζγγραφα που αναφζρονται ςτθν παράγραφο
1. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ εταιρεία υποχρεοφται να κζτει τα ζγγραφα ςτθ διάκεςθ των
μετόχων ι εταίρων ςτθν ζδρα τθσ.
Οι πλθροφορίεσ διατθροφνται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ για περίοδο δφο (2) ετϊν από τθν
θμερομθνία λιψθσ απόφαςθσ επί του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ από τθ γενικι ςυνζλευςθ
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ι τουσ εταίρουσ τθσ Προςωρινι διακοπι τθσ πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα θ οποία προκαλείται
από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ δεν κίγει το κφροσ των πράξεων που ζχουν αναρτθκεί ςε αυτι.
6. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, είναι δυνατόν θ απαλλαγι που
προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ παραγράφου 5 να εξαρτάται από όρουσ και περιοριςμοφσ,
που είναι απαραίτθτοι για να προςτατευκεί θ αςφάλεια τθσ ιςτοςελίδασ και θ γνθςιότθτα των
εγγράφων.
7. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, μπορεί να κακορίηονται οι ςυνζπειεσ
που ζχει θ προςωρινι διακοπι πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 5,
εφόςον θ διακοπι αυτι προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.

Άρκρο 64
Ρροςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων
Η προςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων κακεμίασ από εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ ρυκμίηεται ςφμφωνα με τισ οικείεσ διατάξεισ.

Άρκρο 65
Ρροςταςία των πιςτωτϊν των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ
1. Μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ του
άρκρου 60, οι πιςτωτζσ των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, των οποίων οι απαιτιςεισ
είχαν γεννθκεί πριν από τον χρόνο αυτό χωρίσ να ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ, ζχουν το
δικαίωμα να ηθτιςουν κατάλλθλεσ εγγυιςεισ από τισ εταιρείεσ, εφόςον αποδεικνφουν
επαρκϊσ ότι θ οικονομικι κατάςταςθ των εταιρειϊν εξαιτίασ τθσ διάςπαςθσ κακιςτά
απαραίτθτθ τθν παροχι τζτοιων εγγυιςεων και εφόςον δεν ζχουν ιδθ λάβει τζτοιεσ εγγυιςεισ.
2. Οι εγγυιςεισ που κα χορθγθκοφν ςτουσ πιςτωτζσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ μπορεί να
είναι διαφορετικζσ από αυτζσ που κα χορθγθκοφν ςτουσ πιςτωτζσ τθσ επωφελοφμενθσ ι των
επωφελοφμενων εταιρειϊν.
3. Κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 επιλφεται από το
Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ οποιαςδιποτε από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ το οποίο ςτθν περίπτωςθ αυτι δικάηει κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 682 επ. του
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου πιςτωτι. Η αίτθςθ
κατατίκεται μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν ολοκλιρωςθ των
διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ που προβλζπεται από το άρκρο 60. Με τθν απόφαςι του το
δικαςτιριο δφναται να λάβει τα κατά τθν κρίςθ του επαρκι και πρόςφορα μζτρα για τθν
εξαςφάλιςθ τθσ απαίτθςθσ του αιτοφντοσ.
4. Εφόςον δεν ικανοποιικθκε απαίτθςθ πιςτωτι τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ που
μεταβιβάςτθκε ςε επωφελοφμενθ εταιρεία, ιδίωσ ςε περίπτωςθ άκαρπθσ αναγκαςτικισ
εκτζλεςθσ ι κιρυξθσ ςε πτϊχευςθ, για τθν απαίτθςθ αυτι ευκφνονται εισ ολόκλθρον και οι
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λοιπζσ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ, μζχρι του φψουσ τθσ κακαρισ κζςθσ τθσ περιουςίασ που
ειςφζρκθκε από τθ διαςπϊμενθ εταιρεία ςε κακεμία από τισ εταιρείεσ αυτζσ, ι, ςτισ
περιπτϊςεισ μερικισ διάςπαςθσ ι απόςχιςθσ κλάδου και θ ίδια θ διαςπϊμενθ εταιρεία.
Απαιτιςεισ κατά των εισ ολόκλθρον ευκυνόμενων εταιρειϊν του προθγοφμενου εδαφίου
παραγράφονται μετά τθν παρζλευςθ πενταετίασ από τθν ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ι τθσ
απόςχιςθσ κλάδου ςφμφωνα με το άρκρο 70.

Άρκρο 66
Ζγκριςθ από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι τουσ εταίρουσ κακεμιάσ από τισ εταιρείεσ που μετζχουν
ςτθ διάςπαςθ
1. Για τθ διάςπαςθ απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων κακεμιάσ από
τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, θ οποία λαμβάνεται όπωσ ορίηεται ςτο νόμο και ςτο
καταςτατικό τθσ. Η απόφαςθ αφορά τουλάχιςτον τθν ζγκριςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ και, κατά περίπτωςθ, των τροποποιιςεων του καταςτατικοφ που απαιτοφνται για
τθν πραγματοποίθςθ τθσ διάςπαςθσ.
2. Εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ κατθγορίεσ εταιρικϊν ςυμμετοχϊν, θ απόφαςθ για τθ
διάςπαςθ υποβάλλεται ςε ζγκριςθ από κάκε κατθγορία μετόχων ι εταίρων, τα δικαιϊματα των
οποίων επθρεάηει θ διάςπαςθ.
3. Εφόςον οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ των επωφελοφμενων εταιρειϊν δεν κατανζμονται ςτουσ
μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ κατ’ αναλογία προσ τα δικαιϊματά τουσ
ςε αυτιν ι ςτο κεφάλαιο τθσ, οι μειοψθφοφντεσ μζτοχοι ι εταίροι τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ
μποροφν να απαιτιςουν από αυτιν να εξαγοράςει τισ ςυμμετοχζσ τουσ ςτθν ίδια, ζναντι
ανταλλάγματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν αξία των ςυμμετοχϊν τουσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ,
αποφαςίηει το δικαςτιριο.

Άρκρο 67
Σφμβαςθ διάςπαςθσ - Τφποσ
1.Μετά τθ λιψθ αποφάςεων για ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ από τισ γενικζσ ςυνελεφςεισ ι από
τουσ εταίρουσ όλων των εταιρειϊν που μετζχουν ςε αυτιν, ςφμφωνα με το άρκρο 65,
καταρτίηεται από τουσ εκπροςϊπουσ των οικείων εταιρειϊν ςφμβαςθ διάςπαςθσ, θ οποία
υποβάλλεται ςτον τφπο του ιδιωτικοφ εγγράφου, κεωρθμζνου από τα πρόςωπα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.
2. Εφόςον ςτθ διάςπαςθ μετζχει οποιαδιποτε από τισ εταιρικζσ μορφζσ των περιπτϊςεων α’,
β’, θ’, κ’ και ι’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ που
προβλζπεται από τον νόμο, θ ςφμβαςθ διάςπαςθσ υποβάλλεται ςτον τφπο του
ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου.
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Άρκρο 68
Διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ - Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ
1. Η διάςπαςθ υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του ν. 3419/2005, όπωσ ζχει
τροποποιθκεί και ιςχφει, για κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςε αυτι.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018, θ δθμοςιότθτα
προχποκζτει ςε κάκε περίπτωςθ προθγοφμενο ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ όλων των πράξεων και
διατυπϊςεων που επιβάλλει ο παρϊν νόμοσ ςτισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ. Ο
ζλεγχοσ νομιμότθτασ του προθγοφμενου εδαφίου περιορίηεται ςτθν τιρθςθ των διατάξεων του
παρόντοσ νόμου, τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ που διζπει τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ
διάςπαςθ, του καταςτατικοφ τουσ και των διατάξεων του ν. 3419/2005.
3. Εφόςον ςτθ διάςπαςθ μετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι ευρωπαϊκι εταιρεία (SE) ωσ διαςπϊμενθ
ι ωσ επωφελοφμενθ, θ δθμοςιότθτα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 προχποκζτει
προθγοφμενθ εγκριτικι απόφαςθ του Περιφερειάρχθ του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
δεφτερου βακμοφ, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει τθν ζδρα τθσ θ επωφελοφμενθ ι οι
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ. Στθν περίπτωςθ επωφελοφμενων εταιρειϊν των οποίων θ ζδρα
βρίςκεται ςτθν περιφζρεια διαφορετικϊν οργανιςμϊν τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ δεφτερου
βακμοφ, αρμόδιοσ για τθν ζκδοςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ του προθγοφμενου εδαφίου είναι
ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ. Η εγκριτικι απόφαςθ των δφο προθγοφμενων εδαφίων
εκδίδεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ τθσ παραγράφου 2, χωρίσ να
απαιτείται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ διενζργεια πρόςκετου ελζγχου νομιμότθτασ και από τυχόν
ςυναρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο.
4. Εφόςον ςτθ διάςπαςθ δεν μετζχει ανϊνυμθ εταιρεία ι ευρωπαϊκι εταιρεία (SE), θ
δθμοςιότθτα ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 ενεργείται από τισ αρμόδιεσ
υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 2, του άρκρου 2, του ν. 3419/2005,
χωρίσ τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ εγκριτικισ απόφαςθσ. Η υποβολι ςε δθμοςιότθτα
πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ τθσ παραγράφου 2, για τθ
διενζργεια του οποίου αρμόδια είναι θ Υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ., ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ ζχει τθν
ζδρα τθσ θ επωφελοφμενθ ι οι επωφελοφμενεσ εταιρείεσ. Στθν περίπτωςθ επωφελοφμενων
εταιρειϊν που δεν υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα τθσ ίδιασ Υπθρεςίασ Γ.Ε.ΜΗ,. αρμόδιοσ για τον
ζλεγχο νομιμότθτασ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 και τθν υποβολι ςε δθμοςιότθτα
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 είναι ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, χωρίσ να
απαιτείται θ ζκδοςθ εγκριτικισ απόφαςθσ.
5. Εφόςον ςτθ διάςπαςθ μετζχει, ωσ διαςπϊμενθ ι ωσ επωφελοφμενθ, ζςτω μία από τισ
εταιρείεσ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 3 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018 θ εγκριτικι
απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 εκδίδεται από τον Υπουργό Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ.

Άρκρο 69
Ρράξεισ και ςτοιχεία που υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα
1. Σε περίπτωςθ διάςπαςθσ, ςτθν οποία μετζχει μία τουλάχιςτον ανϊνυμθ εταιρεία ι
ευρωπαϊκι εταιρεία (SE), ςτθ δθμοςιότθτα τθσ παραγράφου 1 άρκρου 68 υποβάλλονται για
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κακεμία εταιρεία που μετζχει ςτθ διάςπαςθ, θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των
εταίρων, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα με το άρκρο 66, μαηί με τθ ςχετικι ςφμβαςθ
διάςπαςθσ, κακϊσ και τθν εγκριτικι απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 του
προθγοφμενου άρκρου.
2. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ, ςτθ δθμοςιότθτα τθσ παραγράφου 1 του προθγοφμενου άρκρου
υποβάλλεται για κακεμία εταιρεία που μετζχει ςτθ διάςπαςθ, θ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των
εταίρων τουσ ι θ απόφαςθ των εταίρων για τθ διάςπαςθ, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα με το
άρκρο 66, μαηί με τθ ςχετικι ςφμβαςθ διάςπαςθσ.

Άρκρο 70
Αποτελζςματα τθσ διάςπαςθσ
1. Η διάςπαςθ ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ ςφμφωνα με το ςτοιχείο αα’ τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του ν. 3419/2005, τθσ ςφμβαςθσ διάςπαςθσ,
ωσ προσ τισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ, ακόμα και πριν από τθν διαγραφι από το Γ.Ε.ΜΗ. τθσ
διαςπϊμενθσ εταιρείασ, εφόςον πρόκειται για κοινι διάςπαςθ.
2. Από τθν θμερομθνία καταχϊριςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο,
επζρχονται αυτοδίκαια και ταυτόχρονα τόςο μεταξφ τθσ διαςπϊμενθσ και των επωφελοφμενων
εταιρειϊν όςο και ζναντι τρίτων, τα ακόλουκα αποτελζςματα:
α) Οι επωφελοφμενεσ εταιρείεσ υποκακίςτανται ωσ κακολικζσ διάδοχοι ςτθ μεταβιβαηόμενθ ςε
αυτζσ περιουςία. Στθν κοινι διάςπαςθ, θ κακολικι διαδοχι καταλαμβάνει το ςφνολο τθσ
περιουςίασ (ενεργθτικοφ και πακθτικοφ) δθλαδι το ςφνολο των δικαιωμάτων, των
υποχρεϊςεων και γενικά των εννόμων ςχζςεων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ,
περιλαμβανομζνων των διοικθτικϊν αδειϊν που ζχουν εκδοκεί υπζρ τθσ τελευταίασ και
αφοροφν τθ μεταβιβαηόμενθ περιουςία. Η μεταβίβαςθ αυτισ τθσ περιουςίασ ςτισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ γίνεται ςφμφωνα με τθν κατανομι που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ
διάςπαςθσ ι προκφπτει από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 59. Στθ μερικι διάςπαςθ και ςτθν
απόςχιςθ κλάδου θ κακολικι διαδοχι καταλαμβάνει τον κλάδο δραςτθριότθτασ που
κακορίηεται ςτθ ςφμβαςθ διάςπαςθσ.
β) Στισ περιπτϊςεισ τθσ κοινισ διάςπαςθσ και τθσ μερικισ διάςπαςθσ, οι μζτοχοι ι οι εταίροι
τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ γίνονται μζτοχοι ι εταίροι μίασ ι περιςςότερων επωφελοφμενων
εταιρειϊν, ςφμφωνα με τθν κατανομι που προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ διάςπαςθσ. Στθν
περίπτωςθ τθσ απόςχιςθσ κλάδου, θ διαςπϊμενθ εταιρεία γίνεται μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ
επωφελοφμενθσ εταιρείασ, λαμβάνοντασ τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ που προβλζπονται ςτθ
ςφμβαςθ διάςπαςθσ.
γ) Στθν περίπτωςθ τθσ κοινισ διάςπαςθσ, θ διαςπϊμενθ εταιρεία παφει να υπάρχει.
3. Οι εκκρεμείσ δίκεσ ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλθ διατφπωςθ από τισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ, ςφμφωνα με τθν κατανομι που προβλζπεται ςτο ςχζδιο ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ ι προκφπτει από τθν παράγραφο 3 του άρκρου 59, χωρίσ να επζρχεται λόγω τθσ
διάςπαςθσ βίαιθ διακοπι τουσ και χωρίσ να απαιτείται διλωςθ για τθν επανάλθψι τουσ.
4. Οι προβλεπόμενεσ ςτο νόμο ιδιαίτερεσ διατυπϊςεισ για τθ μεταβίβαςθ οριςμζνων
περιουςιακϊν ςτοιχείων ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ διάςπαςθσ.
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5. Στθν κοινι διάςπαςθ και τθ μερικι διάςπαςθ, οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ επωφελοφμενθσ
εταιρείασ δεν ανταλλάςςονται με εταιρικζσ ςυμμετοχζσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ που
κατζχονται:
α) είτε από τθν ίδια τθν επωφελοφμενθ εταιρεία είτε από πρόςωπο που ενεργεί ςτο όνομά του
αλλά για λογαριαςμό τθσ εταιρείασ αυτισ,
β) είτε από τθν ίδια τθν διαςπϊμενθ εταιρεία, είτε από πρόςωπο που ενεργεί ςτο όνομά του,
αλλά για λογαριαςμό τθσ .
Στθν απόςχιςθ κλάδου, δεν μποροφν να ςυμπεριλαμβάνονται ςτον μεταβιβαηόμενο κλάδο
εταιρικζσ ςυμμετοχζσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ςτθν επωφελοφμενθ εταιρεία.

Άρκρο 71
Ευκφνθ
1. Στθν περίπτωςθ τθσ κοινισ διάςπαςθσ και τθσ μερικισ διάςπαςθσ, τα μζλθ του διοικθτικοφ
ςυμβουλίου ι οι διαχειριςτζσ τθσ διαςπϊμενθσ και των επωφελοφμενων εταιρειϊν ευκφνονται
ζναντι των μετόχων ι των εταίρων τθσ εταιρείασ τουσ για κάκε πταίςμα κατά τθν προετοιμαςία
και τθν πραγματοποίθςθ τθσ διάςπαςθσ.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ κοινισ και τθσ μερικισ διάςπαςθσ, κάκε εμπειρογνϊμονασ του άρκρου
62 ευκφνεται ζναντι των μετόχων ι των εταίρων των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ για
κάκε πταίςμα του κατά τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων του.
3. Δεν κίγεται θ ευκφνθ των προςϊπων που αναφζρονται ςτισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ για
ηθμία τρίτων κατά τισ γενικζσ διατάξεισ.
4. Οι αξιϊςεισ των παραγράφων 1 και 2 ειςάγονται ςτο κακ’ φλθν αρμόδιο δικαςτιριο, κατά
τθν τακτικι διαδικαςία και δφναται να αςκοφνται από ειδικό εκπρόςωπο, ο οποίοσ διορίηεται
από το δικαςτιριο του άρκρου 5 με αίτθςθ κάκε διαδίκου ι, ειδικά αν πρόκειται για ανϊνυμθ
εταιρεία, με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που κατά τθ ςυντζλεςθ τθσ κοινισ διάςπαςθσ ι τθσ
μερικισ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 κατείχαν τουλάχιςτον το ζνα
πεντθκοςτό (1/50) του μετοχικοφ κεφαλαίου. Για τον οριςμό ειδικοφ εκπροςϊπου, το
δικαςτιριο πρζπει να πικανολογιςει τθν φπαρξθ τθσ αξίωςθσ των αιτοφντων. Η απόφαςθ του
δικαςτθρίου δεν υπόκειται ςε ζνδικα μζςα. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αξιϊςεων κατά
περιςςότερων υποχρζων, είναι δυνατό να οριςτεί ο ίδιοσ ι διαφορετικοί ειδικοί εκπρόςωποι.
5. Η απόφαςθ που διορίηει ειδικό εκπρόςωπο υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα, με επιμζλειά του
ςτθ μερίδα ςτο Γ.Ε.ΜΗ. τθσ εταιρείασ ι των εταιρειϊν, με τθ ςυμμετοχι ςτθν οποία ι ςτισ
οποίεσ ςχετίηεται θ προβαλλόμενθ ηθμία των δικαιοφχων, και, κατά περίπτωςθ, ςτθν
ιςτοςελίδα τθσ ίδιασ εταιρείασ αυτισ ι των ίδιων εταιρειϊν αυτϊν, μαηί με πρόςκλθςθ του
ειδικοφ εκπροςϊπου προσ τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ τθσ εταιρείασ αυτισ ι των εταιρειϊν
αυτϊν να δθλϊςουν ςτον ίδιο αν επικυμοφν να αςκιςει αξιϊςεισ για λογαριαςμό τουσ.
Εφόςον το καταςτατικό ι θ εταιρικι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ αυτισ ι των εταιρειϊν αυτϊν
προβλζπει και άλλουσ τρόπουσ ενθμζρωςθσ των μετόχων ι των εταίρων για τθ διεξαγωγι
γενικισ ςυνζλευςθσ ι τθ λιψθ αποφάςεων των εταίρων, αυτοί εφαρμόηονται ανάλογα και
ςτθν πρόςκλθςθ του πρϊτου εδαφίου. Οι μζτοχοι ι οι εταίροι πρζπει να προβοφν ςτθν ωσ άνω
διλωςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ζξι (6) μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμοςιότθτασ
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που προβλζπεται ςτθν παροφςα παράγραφο. Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ προκεςμίασ θ
παραγραφι των αξιϊςεϊν τουσ αναςτζλλεται.
6. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 4 κακορίηει τθν αμοιβι του ειδικοφ εκπροςϊπου, θ οποία του
οφείλεται από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ που εκπροςωπεί αναλογικά με το ποςοςτό
ςυμμετοχισ εκάςτου ςτθν εταιρεία, με τθ ςυμμετοχι ςτθν οποία ςχετίηεται θ προβαλλόμενθ
ηθμία τουσ. Διαφορετικι ςυμφωνία περί αμοιβισ μεταξφ του ειδικοφ εκπροςϊπου και των
μετόχων ι των εταίρων που εκπροςωπεί δεν αποκλείεται.

Αρκρο 72
Ακυρότθτα τθσ διάςπαςθσ
1. Η διάςπαςθ που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 κθρφςςεται
άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ διατάξεισ:
α) εφόςον παραλείφκθκε θ ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ από ζςτω μία από τισ εταιρείεσ που
μετζχουν ςε αυτι, με απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ
και τθσ περίπτωςθσ των μετόχων ι εταίρων που αποφαςίηουν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2
του άρκρου 66, ι θ απόφαςθ με τθν οποία εγκρίκθκε θ διάςπαςθ είναι ανυπόςτατθ,
β) εφόςον ζςτω μία από τισ αποφάςεισ τθσ προθγοφμενθσ περίπτωςθσ είναι άκυρθ ι
ακυρϊςιμθ.
2. Εφόςον το ελάττωμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εξαλειφκεί ι ιακεί με οποιονδιποτε
τρόπο μζχρι τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ διάςπαςθσ, θ
διάςπαςθ δεν κθρφςςεται άκυρθ. Επιπλζον, το δικαςτιριο παρζχει προκεςμία για τθν άρςθ
των λόγων ακυρότθτασ τθσ διάςπαςθσ, εφόςον θ άρςθ είναι εφικτι. Εφόςον παραςχεκεί θ
ανωτζρω προκεςμία, το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει μζτρα για τθν προςωρινι ρφκμιςθ των
εταιρικϊν υποκζςεων.
3. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ διάςπαςθσ μπορεί να υποβλθκεί από κάκε
μζτοχο ι εταίρο εταιρείασ που μετείχε ςτθ διάςπαςθ, εφόςον δεν ζλαβε μζροσ ςτθ λιψθ τθσ
απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ ι αντιτάχκθκε ςτθ λιψθ τθσ. Ειδικά ςτθν περίπτωςθ
βϋ τθσ παραγράφου 1, θ αίτθςθ μπορεί να υποβλθκεί μόνον από μζτοχο ι μετόχουσ ι από
εταίρο ι εταίρουσ που εκπροςωποφν ςυνολικά το ζνα εικοςτό (1/20) τουλάχιςτον του
κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου μίασ από τισ εταιρείεσ που ςυμμετείχαν ςτθ διάςπαςθ,
εφόςον δεν ζλαβαν μζροσ ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ για τθν ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ ι
αντιτάχκθκαν ςτθ λιψθ τθσ. Η αίτθςθ αςκείται εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ καταχϊριςθ ςτο
Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70.
4. Όπου ςυντρζχει περίπτωςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1, θ ακυρότθτα ι θ ακυρωςία ι το
ανυπόςτατο τθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων κρίνεται αποκλειςτικά από
το δικαςτιριο που δικάηει τθν αίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
5. Στθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1, το δικαςτιριο δφναται να μθν κθρφξει τθν ακυρότθτα
τθσ διάςπαςθσ, εφόςον κρίνει ότι αυτι είναι δυςανάλογθ ςε ςχζςθ με το ελάττωμα τθσ
απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των εταίρων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν
πρόκειται για κοινι διάςπαςθ ι μερικι διάςπαςθ, ο αιτϊν ζχει χρθματικι αξίωςθ κατά τθσ
εταιρείασ, τθσ οποίασ είναι μζτοχοσ ι εταίροσ μετά τθ ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ, προσ
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αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που του προκάλεςε το ςυγκεκριμζνο ελάττωμα, θ οποία πρζπει να
αςκθκεί εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ από το αμετάκλθτο τθσ δικαςτικισ
απόφαςθσ. Τθν ίδια αξίωςθ ζχουν μζτοχοι ι εταίροι που δεν μποροφν να ηθτιςουν τθν κιρυξθ
τθσ ακυρότθτασ τθσ διάςπαςθσ, επειδι δεν διακζτουν το απαιτοφμενο ποςοςτό μετοχϊν ι
δικαιωμάτων ψιφου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3. Στθν περίπτωςθ των δφο προθγοφμενων
εδαφίων, περιςςότερεσ υπόχρεεσ εταιρείεσ ευκφνονται ανάλογα με τθν κατανομι που
προβλζπεται ςτθ ςφμβαςθ κοινισ διάςπαςθσ ι μερικισ διάςπαςθσ για τισ εταιρικζσ
ςυμμετοχζσ του δικαιοφχου.
6. Εφόςον θ επωφελοφμενθ εταιρεία είναι ανϊνυμθ εταιρεία με μετοχζσ ειςθγμζνεσ ςε
ρυκμιηόμενθ αγορά, δεν κθρφςςεται ακυρότθτα τθσ διάςπαςθσ ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ
παραγράφου 1, αλλά εφαρμόηεται ανάλογα το δεφτερο εδάφιο τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου όταν πρόκειται για κοινι διάςπαςθ ι μερικι διάςπαςθ και θ αξίωςθ που
αναφζρεται ςε αυτό μπορεί να αςκθκεί από κάκε μζτοχο ι εταίρο που δεν ζλαβε μζροσ ςτθ
λιψθ τθσ απόφαςθσ ι αντιτάχκθκε ςε αυτιν, εντόσ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ που αρχίηει από
τθν καταχϊριςθ τθσ διάςπαςθσ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70.
7. Στισ περιπτϊςεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 και του πρϊτου εδαφίου τθσ
παραγράφου 6, κακϊσ και όταν πρόκειται για απόςχιςθ κλάδου, δεν κίγονται αξιϊςεισ κατά το
κοινό δίκαιο μεταξφ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ και τθσ επωφελοφμενθσ ι των
επωφελοφμενων εταιρειϊν.
8. Ακφρωςθ, με δικαςτικι απόφαςθ, τθσ διοικθτικισ πράξθσ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ
διάςπαςθ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 5 του άρκρου 68, δεν επιφζρει ανατροπι των
αποτελεςμάτων τθσ διάςπαςθσ οφτε αποτελεί λόγο κιρυξθσ τθσ ακυρότθτάσ τθσ. Αξιϊςεισ
αποηθμίωςθσ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν κίγονται.
9. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ διάςπαςθσ και θ απόφαςθ που κθρφςςει τθν
ακυρότθτα δθμοςιεφονται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Στθν απόφαςθ αυτι δεν εφαρμόηεται το άρκρο 763 του
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ το δικαςτιριο λαμβάνει, φςτερα από
ςχετικό αίτθμα ι και αυτεπαγγζλτωσ, όλα τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ του μζτρα για τθν
προςταςία των ςυμφερόντων που τίκενται ςε διακινδφνευςθ.
10. Τριτανακοπι κατά τθσ απόφαςθσ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ διάςπαςθσ, μπορεί να
αςκθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο.
11. Η απόφαςθ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ διάςπαςθσ δεν κίγει το κφροσ των
ςυναλλαγϊν των επωφελοφμενων εταιρειϊν που ζγιναν μετά τθν καταχϊριςθ τθσ διάςπαςθσ
ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 και πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ
απόφαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 9 του παρόντοσ άρκρου. Για τισ υποχρεϊςεισ των
επωφελοφμενων εταιρειϊν από ςυναλλαγζσ του προθγοφμενου εδαφίου ευκφνεται εισ
ολόκλθρον θ διαςπϊμενθ εταιρεία.

Αρκρο 73
Μθ δίκαιθ ςχζςθ ανταλλαγισ
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1. Η κοινι διάςπαςθ ι θ μερικι διάςπαςθ που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1
του άρκρου 70, δεν μπορεί να κθρυχκεί άκυρθ για τον λόγο ότι θ ςχζςθ ανταλλαγισ των
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν δεν είναι δίκαιθ και λογικι. Ομοίωσ, θ απόςχιςθ κλάδου που
ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70 δεν μπορεί να κθρυχκεί άκυρθ
για τον λόγο ότι ο αρικμόσ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν τθσ επωφελοφμενθσ ι των
επωφελοφμενων εταιρειϊν που διατζκθκαν ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία δεν είναι δίκαιοσ και
λογικόσ.
2. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, όταν πρόκειται για κοινι διάςπαςθ ι μερικι διάςπαςθ, κάκε
κιγόμενοσ μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να αξιϊςει από τθν εταιρεία, τθσ οποίασ οι μζτοχοι ι
εταίροι ωφελοφνται από τθ μθ δίκαιθ ςχζςθ ανταλλαγισ, τθν καταβολι αποηθμίωςθσ. Η
ςχετικι αξίωςθ παραγράφεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από τθ ςυντζλεςθ τθσ κοινισ ι τθσ μερικισ
διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70.
3. Αντί τθσ καταβολισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ υπόχρεθ
εταιρεία μπορεί με διλωςι τθσ να εξαγοράςει τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ των μετόχων ι των
εταίρων, που άςκθςαν τθν αξίωςθ αποηθμίωςθσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ αξία των υπό
εξαγορά εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ορίηεται από το δικαςτιριο.
4. Αξιϊςεισ κατά το κοινό δίκαιο μεταξφ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ και τθσ επωφελοφμενθσ ι
των επωφελοφμενων εταιρειϊν ςτθν απόςχιςθ κλάδου δεν κίγονται.

Κεφάλαιο Τρίτο
Διάςπαςθ με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν
Άρκρο 74
1. Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων για τθν ελαττωματικι ίδρυςθ, οι γενικζσ και ειδικζσ
διατάξεισ που διζπουν τθ διάςπαςθ με απορρόφθςθ, εφαρμόηονται ανάλογα ςτθ διάςπαςθ με
ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν. Ωσ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ νοοφνται οι νζεσ
εταιρείεσ.
2. Στο ςχζδιο διάςπαςθσ που καταρτίηεται από το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι τουσ διαχειριςτζσ τθσ
διαςπϊμενθσ εταιρείασ, αναφζρονται, εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 59, θ μορφι, θ
επωνυμία και θ ζδρα τθσ νζασ εταιρείασ ι των νζων εταιρειϊν.
3. Το ςχζδιο διάςπαςθσ μαηί με το καταςτατικό τθσ νζασ εταιρείασ ι των νζων εταιρειϊν
εγκρίνονται από τθ γενικι ςυνζλευςθ ι από τουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ.
4. Η διάςπαςθ γίνεται με πράξθ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, θ οποία υποβάλλεται ςτον τφπο
του άρκρου 67, μετά από τθν ζγκριςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου. Η πράξθ αυτι
περιλαμβάνει όλα τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2 και το καταςτατικό ι τα καταςτατικά των
νζων εταιρειϊν.
5. Στθν κοινι διάςπαςθ και ςτθ μερικι διάςπαςθ, ςε περίπτωςθ που οι εταιρικζσ ςυμμετοχζσ
κακεμίασ από τισ νζεσ εταιρείεσ διανζμονται ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθσ
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διαςπϊμενθσ εταιρείασ ςε αναλογία προσ τα δικαιϊματά τουσ ςτο κεφάλαιο τθσ εταιρείασ
αυτισ, δεν απαιτείται θ τιρθςθ των διατάξεων τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 2 του
άρκρου 59, των παραγράφων 1 και 3 του άρκρου 61, του άρκρου 62, κακϊσ και των
περιπτϊςεων γϋ, δϋ και εϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 63.

Κεφάλαιο Τζταρτο
Διάςπαςθ με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν
Άρκρο 75
Σε περίπτωςθ διάςπαςθσ με απορρόφθςθ και με ςφςταςθ νζασ εταιρείασ ι νζων εταιρειϊν,
εφαρμόηονται κατά περίπτωςθ οι γενικζσ και ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθ διάςπαςθ με
απορρόφθςθ και το άρκρο 74.
Kεφάλαιο Ρζμπτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ με
ςυμμετοχι προςωπικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 76
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1.Οι διατάξεισ των άρκρων 77 ζωσ 82 εφαρμόηονται, όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει προςωπικι
εταιρεία των περιπτϊςεων περιπτϊςεισ δ’, ε’, και η’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2.
2. Οι ίδιεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει ετερόρρυκμθ κατά μετοχζσ
εταιρεία τθσ περίπτωςθσ ςτϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, εκτόσ αν προβλζπεται
διαφορετικά ςτισ διατάξεισ που διζπουν αυτι τθν εταιρικι μορφι.
3. Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερθσ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ διάςπαςθ προςωπικι εταιρεία ι ετερόρρυκμθ κατά μετοχζσ εταιρεία οι
διατάξεισ του ζβδομου μζρουσ του ν. 4072/2012.
Άρκρο 77
Διάςπαςθ με τθ ςυμμετοχι λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ
H ςυμμετοχι ςε διάςπαςθ λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ επιτρζπεται με τισ προχποκζςεισ
τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 2, εκτόσ αν οι εταίροι ζχουν ςυμφωνιςει, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 268 του ν. 4072/2012, να μθν ακολουκιςει εκκακάριςθ.
Άρκρο 78
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ
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1. Σε περίπτωςθ διάςπαςθσ προςωπικισ εταιρείασ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ αναφζρει,
εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 59, και τουσ εταίρουσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ που, ωσ
εταίροι τθσ επωφελοφμενθσ προςωπικισ εταιρείασ, κα ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ.
Το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ αναφζρει επίςθσ το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εταίρων τθσ
διαςπϊμενθσ εταιρείασ ςτθν επωφελοφμενθ εταιρεία.
2. Σε περίπτωςθ διάςπαςθσ εταιρείασ, ςτθν οποία μετζχουν εταίροι που δεν ευκφνονται
προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι εταίροι αυτοί μετζχουν ςτθν επωφελοφμενθ εταιρεία ωσ
ετερόρρυκμοι εταίροι. Παρζκκλιςθ από το προθγοφμενο εδάφιο επιτρζπεται μόνο με ρθτι
ςυγκατάκεςθ των εταίρων αυτϊν, θ οποία παρζχεται κατά τον χρόνο λιψθσ τθσ απόφαςθσ του
άρκρου 80.
Άρκρο 79
Γραπτι ζκκεςθ και ενθμζρωςθ για τθ διάςπαςθ
1. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 63 μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον οκτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ του
άρκρου 80 και λιγει με τθ λιψθ τθσ.
2. Δεν απαιτείται γραπτι ζκκεςθ προσ τουσ εταίρουσ για τθ διάςπαςθ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 61, οφτε ενθμζρωςθ των εταίρων ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του
ίδιου άρκρου, εφόςον το ςφνολο των εταίρων τθσ προςωπικισ εταιρείασ που μετζχει ςτθ
διάςπαςθ είναι ςυγχρόνωσ και διαχειριςτζσ τθσ.
Άρκρο 80
Απόφαςθ των εταίρων
1. Η απόφαςθ των εταίρων προςωπικισ εταιρείασ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυμμετοχι τθσ ςε
διάςπαςθ, λαμβάνεται με ομοφωνία. Η εταιρικι ςφμβαςθ δφναται να προβλζπει τθ λιψθ τθσ
απόφαςθσ με πλειοψθφία τριϊν τετάρτων (3/4) τουλάχιςτον του όλου αρικμοφ των εταίρων.
2. Σε περίπτωςθ κοινισ διάςπαςθσ ι μερικισ διάςπαςθσ, ο εταίροσ τθσ διαςπϊμενθσ ι
επωφελοφμενθσ προςωπικισ εταιρείασ που ευκφνεται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, δφναται να
παράςχει τθ ςυγκατάκεςι του υπό τον όρο ότι κα λάβει τθ κζςθ ετερόρρυκμου εταίρου ςτθν
επωφελοφμενθ εταιρεία.
3. Ο εταίροσ που διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του δευτζρου τθσ παραγράφου 1, ζχει δικαίωμα
εξόδου από τθ διαςπϊμενθ ι τθν επωφελοφμενθ προςωπικι εταιρεία. Το ίδιο δικαίωμα ζχει
και ο εταίροσ, ωσ προσ τον οποίο δεν ζγινε δεκτόσ ο όροσ τθσ παραγράφου 2. Το δικαίωμα
εξόδου τθσ παροφςασ παραγράφου δεν μπορεί να περιοριςκεί από τθν εταιρικι ςφμβαςθ.
Άρκρο 81
Εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ από εμπειρογνϊμονεσ
1. Η εξζταςθ του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ από εμπειρογνϊμονεσ είναι υποχρεωτικι για
τθν προςωπικι εταιρεία που μετζχει ςτθ διάςπαςθ, μόνο κατόπιν αιτιματοσ ενόσ (1)
τουλάχιςτον από τουσ εταίρουσ τθσ. Το ςχετικό αίτθμα υποβάλλεται το αργότερο πζντε (5)
θμζρεσ πριν από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 79. Στθν
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περίπτωςθ αυτι, θ απόφαςθ του άρκρου 80 λαμβάνεται μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ ζκκεςθσ
που ςυντάςςουν οι εμπειρογνϊμονεσ ςτουσ εταίρουσ.
2. Στθν περίπτωςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου, τα ζξοδα για τθν εξζταςθ του ςχεδίου
ςφμβαςθσ διάςπαςθσ βαρφνουν τθν εταιρεία.

Άρκρο 82
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά εταίρων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ
1. Σε περίπτωςθ διάςπαςθσ προςωπικισ εταιρείασ με απορρόφθςι τθσ από επωφελοφμενθ
εταιρεία, τθσ οποίασ οι μζτοχοι ι οι εταίροι δεν ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι
αξιϊςεισ κατά των εταίρων τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ που ευκφνονται προςωπικά για τα
χρζθ τθσ, παραγράφονται μετά πζντε (5) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 70, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ υπόκειται ςε
βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ
διαςπϊμενθσ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ διάςπαςθ.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70, θ παραγραφι αρχίηει
από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.

Κεφάλαιο Ζκτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ με
ςυμμετοχι ανωνφμων εταιρειϊν
Άρκρο 83
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 84 ζωσ 88 εφαρμόηονται, όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει ανϊνυμθ
εταιρεία.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ διάςπαςθ ανϊνυμθ εταιρεία οι διατάξεισ του ν. 4548/2018.
3. Σε περίπτωςθ κοινισ διάςπαςθσ ςτθν οποία ςυμμετζχουν μόνον ανϊνυμεσ εταιρίεσ,
εφαρμόηεται αναλόγωσ θ διάταξθ του άρκρου 37.
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Άρκρο 84
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ
Το δικαίωμα των μετόχων που προβλζπεται ςτο άρκρο 63, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον ζναν (1) μινα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ που καλείται να αποφαςίςει για τθ διάςπαςθ και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ
ςυνζλευςθσ.
Άρκρο 85
Ιδιαίτερεσ κατθγορίεσ μετόχων
Εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ κατθγορίεσ μετοχϊν, θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ
για τθ διάςπαςθ τελεί υπό τθν ζγκριςθ τθσ ι των κατ` ιδίαν κατθγοριϊν μετόχων, τα
δικαιϊματα των οποίων κίγονται από τθ διάςπαςθ. Η ζγκριςθ παρζχεται με απόφαςθ τθσ
ιδιαίτερθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων τθσ κατθγορίασ που κίγεται, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα
με τισ διατάξεισ για τθν απαρτία και τθν πλειοψθφία, αντίςτοιχα, των παραγράφων 3 και 4 του
άρκρου 130 και τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 132 του ν. 4548/2018.
Άρκρο 86
Ομολογιοφχοι δανειςτζσ
Εφόςον υπάρχουν ομολογιοφχοι δανειςτζσ, εφαρμόηεται ςε αυτοφσ θ διάταξθ του άρκρου 65,
εκτόσ αν αυτοί εγκρίνουν τθ ςυγχϊνευςθ είτε ατομικά είτε, ςτθν περίπτωςθ που είναι
οργανωμζνοι ςε ομάδα, με απόφαςθ που λαμβάνεται από τθ ςυνζλευςθ των ομολογιοφχων
τθσ κάκε ομάδασ.

Άρκρο 87
Λοιποί τίτλοι
Στουσ κατόχουσ άλλων τίτλων, εκτόσ μετοχϊν, από τουσ οποίουσ απορρζουν ειδικά
δικαιϊματα, παρζχονται από τθν επωφελοφμενθ ι τισ επωφελοφμενεσ εταιρείεσ δικαιϊματα
τουλάχιςτον ιςοδφναμα με εκείνα που είχαν ςτθ διαςπϊμενθ εταιρεία, εκτόσ αν κάκε κάτοχοσ
άλλων τίτλων ςυγκατατίκεται ςτθν τροποποίθςθ των δικαιωμάτων του.

Άρκρο 88
Διάςπαςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ, οι μετοχζσ τθσ οποίασ κατζχονται ςτο ςφνολό τουσ από τισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ
1. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το ςφνολο των μετοχϊν ι άλλων τίτλων τθσ διαςπϊμενθσ
ανϊνυμθσ εταιρείασ που παρζχουν δικαίωμα ψιφου ςτθ γενικι ςυνζλευςθ, ανικουν ςτισ
επωφελοφμενεσ εταιρείεσ, δεν απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ διαςπϊμενθσ
εταιρείασ που εγκρίνει τθ διάςπαςθ, κατά παρζκκλιςθ από τθν παράγραφο 1 του άρκρου 66,
εφόςον:
α) θ δθμοςιότθτα του ςχεδίου ςφμβαςθσ ςυγχϊνευςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 60
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πραγματοποιείται, από κακεμία από τισ εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, ζναν (1) μινα
τουλάχιςτον πριν από τθ ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου
70·.
β) όλοι οι μζτοχοι ι οι εταίροι των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, ζχουν το δικαίωμα,
ζναν (1) μινα τουλάχιςτον πριν από τθ ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο
1 του άρκρου 70, να λαμβάνουν γνϊςθ, ςτθν ζδρα τθσ εταιρείασ τουσ, των εγγράφων που
προβλζπονται ςτθ διάταξθ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 63. Για τουσ ςκοποφσ του παρόντοσ
εδαφίου εφαρμόηονται οι διατάξεισ των παραγράφων 2, 3, 4 και 5 του άρκρου 63·
γ) το διοικθτικό ςυμβοφλιο τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ ενθμζρωςε τα διοικθτικά ςυμβοφλια ι
τουσ διαχειριςτζσ των επωφελοφμενων εταιρειϊν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου
61.
2. Η προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται, εφόςον ζνασ ι περιςςότεροι μζτοχοι τθσ
διαςπϊμενθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ, οι οποίοι εκπροςωποφν το ζνα εικοςτό (1/20) του
καταβεβλθμζνου μετοχικοφ κεφαλαίου, ηθτιςουν μζχρι τθ ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ τθ
ςφγκλθςθ ζκτακτθσ γενικισ ςυνζλευςθσ, ορίηοντασ ωσ αντικείμενο θμεριςιασ διάταξθσ τθ
λιψθ απόφαςθσ για ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 66.
3. Ωσ προσ τισ προχποκζςεισ και τθ διαδικαςία άςκθςθσ του δικαιϊματοσ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 141 του ν. 4548/2018.

Κεφάλαιο Ζβδομο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ
με ςυμμετοχι εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ

Άρκρο 89
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 87 και 88 εφαρμόηονται, όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει εταιρεία
περιοριςμζνθσ ευκφνθσ.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ διάςπαςθ εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ οι διατάξεισ του ν. 3190/1955.
Άρκρο 90
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ
Σε περίπτωςθ επωφελοφμενθσ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, το ςχζδιο ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ, αναφζρει, εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 59, και τθ μερίδα ςυμμετοχισ κακϊσ
και τα εταιρικά μερίδια που κα αποκτιςει κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ
ςτθν επωφελοφμενθ. Εφόςον θ διαςπϊμενθ εταιρεία είναι ανϊνυμθ ι ετερόρρυκμθ κατά
μετοχζσ, θ ονομαςτικι αξία τθσ εταιρικισ ςυμμετοχισ δεν χρειάηεται να ςυμπίπτει με τθν
ονομαςτικι αξία τθσ μετοχισ .
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Άρκρο 91
Ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ από τθ ςυνζλευςθ των εταίρων
1.Η απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων λαμβάνεται ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία του
ςτοιχείου β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 44 του ν. 3190/1955.
2. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 63, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων τθσ
παραγράφου 1 και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.

Κεφάλαιο Πγδοο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ
με ςυμμετοχι ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 92
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 93 ζωσ 95 εφαρμόηονται, όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει ιδιωτικι
κεφαλαιουχικι εταιρεία.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθ
μετζχουςα ςτθ διάςπαςθ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία οι διατάξεισ του δεφτερου μζρουσ
του νόμου 4072/2012.
Άρκρο 93
Σχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ

1. Εφόςον ςτθ διάςπαςθ μετζχει ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, το ςχζδιο ςφμβαςθσ
διάςπαςθσ περιλαμβάνει, εκτόσ από τα ςτοιχεία του άρκρου 59, και αιτιολόγθςθ τθσ ςχζςθσ
ανταλλαγισ, ϊςτε να είναι δίκαιθ και λογικι. Ηςχζςθ ανταλλαγισ αφορά το ςφνολο των
ειςφορϊν των εταίρων των εταιρειϊν που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ, είτε πρόκειται για
κεφαλαιακζσ είτε εξωκεφαλαιακζσ ι εγγυθτικζσ ειςφορζσ.
2. Εφόςον θ επωφελοφμενθ είναι ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, τα εταιρικά μερίδια που
προκφπτουν από τθ διάςπαςθ αντιςτοιχοφν ςτο είδοσ τθσ ειςφοράσ, το οποίο εκπροςωποφςαν
τα παλαιά εταιρικά μερίδια τθσ διαςπϊμενθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ.
Άρκρο 94
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ εταίρουσ
Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 63 μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων που
καλείται να αποφαςίςει για τθ διάςπαςθ και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.
Άρκρο 95
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Ραραγραφι αξιϊςεων κατά εταίρων με εγγυθτικζσ ειςφορζσ
1. Εφόςον ςε διαςπϊμενθ ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία υπάρχουν μερίδια που
αντιςτοιχοφν ςε εγγυθτικζσ ειςφορζσ και οι εταίροι που κατζχουν τα μερίδια αυτά δεν
ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ επωφελοφμενθσ ι των επωφελοφμενων εταιριϊν που
ανζλαβαν τα χρζθ τθσ διαςπϊμενθσ εταιρείασ, οι αξιϊςεισ κατά των εταίρων αυτϊν για τα χρζθ
τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ παραγράφονται μετά τρία (3) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ
τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ
εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ ιδιωτικισ
κεφαλαιουχικισ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ διάςπαςθ.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70, θ παραγραφι αρχίηει
από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ

Κεφάλαιο Ζνατο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ
με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE)
Άρκρο 96
Για τθ διάςπαςθ με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE) εφαρμόηονται αναλογικά οι
διατάξεισ των άρκρων 83 ζωσ 88 του παρόντοσ νόμου ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του
Κανονιςμοφ 2157/2001 του Συμβουλίου, τθσ 8θσ Οκτωβρίου 2001, περί του καταςτατικοφ τθσ
ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE) και τισ διατάξεισ του ν. 3412/2005.

Κεφάλαιο Δζκατο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ
με ςυμμετοχι αςτικϊν ςυνεταιριςμϊν
Άρκρο 97
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 98 ζωσ 103 εφαρμόηονται, όταν ςτθ διάςπαςθ μετζχει αςτικόσ
ςυνεταιριςμόσ.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τον
μετζχοντα ςτθ διάςπαςθ ςυνεταιριςμό οι διατάξεισ του ν. 1667/1986.

Άρκρο 98
Ρεριεχόμενο του ςχεδίου ςφμβαςθσ διάςπαςθσ
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Το ςχζδιο ςφμβαςθσ διάςπαςθσ του άρκρου 59 αναφζρει, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, και
τθν προτεινόμενθ ςχζςθ ανταλλαγισ λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υποχρεωτικι και τισ
προαιρετικζσ ςυνεταιριςτικζσ μερίδεσ, κακϊσ και το φψοσ τθσ ευκφνθσ των μελϊν του
επωφελοφμενου ςυνεταιριςμοφ για τισ υποχρεϊςεισ του.

Άρκρο 99
Ζγκριςθ τθσ διάςπαςθσ
1.Η απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ του ςυνεταιριςμοφ για τθ διάςπαςθ, ςφμφωνα με το
άρκρο 66, λαμβάνεται με τθν απαρτία και τθν πλειοψθφία που προβλζπονται αντίςτοιχα ςτθν
παράγραφο 4 και ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του ν. 1667/1986.
2. Το δικαίωμα των ςυνεταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 63 μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ
παραγράφου 1 και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.

Άρκρο 100
Δικαίωμα εξόδου
1. Σε περίπτωςθ κοινισ διάςπαςθσ ι μερικισ διάςπαςθσ, ο ςυνεταίροσ που διαφϊνθςε με τθν
απόφαςθ του άρκρου 66 ζχει δικαίωμα εξόδου από τον ςυνεταιριςμό. Το δικαίωμα εξόδου του
προθγοφμενου εδαφίου δεν μπορεί να περιοριςκεί από το καταςτατικό και ιδίωσ δεν υπόκειται
ςε όρο του καταςτατικοφ περί ελάχιςτθσ υποχρεωτικισ παραμονισ ςτον ςυνεταιριςμό. Τυχόν
περιοριςμόσ τθσ αξίωςθσ του ςυνεταίρου προσ απόδοςθ τθσ αξίασ τθσ μερίδασ του από ειδικζσ
διατάξεισ του νόμου δεν κίγεται.
2. Σε περίπτωςθ κοινισ διάςπαςθσ ι μερικισ διάςπαςθσ, μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ διαςπϊμενθσ
και απορροφϊμενθσ από ςυνεταιριςμό εταιρείασ άλλθσ μορφισ, ο οποίοσ δεν ευκφνεται
προςωπικά για τα χρζθ τθσ και διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του άρκρου 66, δικαιοφται να
ηθτιςει τθν εξαγορά των μετοχϊν ι των μεριδίων του ι τθν ζξοδό του από τθ διαςπϊμενθ
εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν οικεία εταιρικι μορφι, εφαρμοηόμενεσ
αναλογικά. Ο ίδιοσ μζτοχοσ ι εταίροσ δικαιοφται επίςθσ να μεταβιβάςει τισ μετοχζσ ι τα
μερίδιά του ςε τρίτουσ κατά παρζκκλιςθ τυχόν καταςτατικϊν όρων που ειςάγουν
απαγορεφςεισ ι δεςμεφςεισ αναφορικά με τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ.

Άρκρο 101
Αποτελζςματα τθσ διάςπαςθσ
Η διάςπαςθ με επωφελοφμενο ςυνεταιριςμό ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ που
προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 70. Οι λοιπζσ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που
προβλζπονται από τισ διατάξεισ του ν. 1667/1986 δεν κίγονται.
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Άρκρο 102
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά ςυνεταίρων
1. Σε περίπτωςθ κοινισ διάςπαςθσ ςυνεταιριςμοφ με απορρόφθςθ από εταιρεία, τθσ οποίασ οι
μζτοχοι ι εταίροι δεν ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι αξιϊςεισ κατά των ςυνεταίρων
για τα χρζθ του ςυνεταιριςμοφ παραγράφονται μετά ζνα (1) ζτοσ από τθ ςυντζλεςθ τθσ
διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά του
ςυνεταιριςμοφ υπόκειται ςε βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν του
διαςπϊμενου ςυνεταιριςμοφ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ διάςπαςθ.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ διάςπαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 70, θ παραγραφι αρχίηει
από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.

Κεφάλαιο ενδζκατο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ διάςπαςθ
με ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ)
Άρκρο 103
Για τθ διάςπαςθ με τθ ςυμμετοχι ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ) εφαρμόηονται
αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων 97 ζωσ 102 του παρόντοσ νόμου ςε ςυνδυαςμό με τισ
διατάξεισ του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1435/2003 περί του καταςτατικοφ τθσ ευρωπαϊκισ
ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ και του μζρουσ Δϋ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Αϋ 250).

ΜΕΟΣ Δ’
ΜΕΤΑΤΟΡΗ
Κεφάλαιο Ρρϊτο
Γενικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι
Άρκρο 104
Μετατροπι είναι θ πράξθ με τθν οποία μία εταιρεία, χωρίσ να λυκεί και να τεκεί υπό
εκκακάριςθ, μεταβάλλει τθ νομικι μορφι τθσ, διατθρϊντασ τθ νομικι τθσ προςωπικότθτα.
Άρκρο 105
Εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ για τθν ίδρυςθ τθσ νζασ εταιρικισ μορφισ
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Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, για τθ μετατροπι εφαρμόηεται
αναλόγωσ, ςτο μζτρο που είναι αναγκαίο, θ διαδικαςία ίδρυςθσ τθσ νζασ νομικισ μορφισ.

Άρκρο 106
Λεπτομερισ γραπτι ζκκεςθ και ενθμζρωςθ για τθ μετατροπι
1. Το διοικθτικό ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ, ςυντάςςουν
λεπτομερι ζκκεςθ, θ οποία περιζχει ςχζδιο τθσ απόφαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των
εταίρων για τθ μετατροπι. Η ζκκεςθ επεξθγεί και δικαιολογεί από νομικι και οικονομικι
άποψθ τθ μεταβολι τθσ νομικισ μορφισ τθσ εταιρείασ και ειδικότερα τθ κζςθ των μετόχων ι
των εταίρων ςτθν εταιρεία υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ. Εφόςον θ υπό μετατροπι εταιρεία
ανικει ςε όμιλο κατά τθν ζννοια του Παραρτιματοσ Α’ του ν. 4308/2014, το διοικθτικό
ςυμβοφλιο ι οι διαχειριςτζσ παρζχουν πλθροφορίεσ αναφορικά και με τισ άλλεσ εταιρείεσ του
ομίλου, θ νομικι και οικονομικι κζςθ των οποίων είναι απαραίτθτθ για τθν εξιγθςθ και τθ
δικαιολόγθςθ τθσ μετατροπισ.
2. Η ζκκεςθ τθσ παραγράφου 1 υποβάλλεται ςτθ ςυνζλευςθ των μετόχων ι ςτουσ εταίρουσ,
ςυμπεριλαμβανομζνων ςε κάκε περίπτωςθ των μετόχων ι των εταίρων που αποφαςίηουν
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 108.
3. Η ζκκεςθ δεν είναι απαραίτθτο να περιλαμβάνει πλθροφορίεσ και ςτοιχεία, θ
δθμοςιοποίθςθ των οποίων δφναται να προκαλζςει ςθμαντικι βλάβθ ςτθν υπό μετατροπι
εταιρεία ι, ςτθν περίπτωςθ του εδαφίου γ’ τθσ παραγράφου 1, ςε άλλθ εταιρεία του ομίλου.
Στθν περίπτωςθ αυτι, θ ζκκεςθ εξθγεί τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι οικείεσ πλθροφορίεσ
και τα ςτοιχεία παραλείπονται.
4. Δεν απαιτείται ζκκεςθ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1, εφόςον όλοι οι μζτοχοι ι οι εταίροι και οι κάτοχοι άλλων τίτλων που παρζχουν
δικαίωμα ψιφου ςυμφωνοφν εγγράφωσ να μθν καταρτιςκεί ζκκεςθ. Το ςχετικό ζγγραφο
πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα πρόςωπα που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα
Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.
Άρκρο 107
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ
1. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει το δικαίωμα να λαμβάνει γνϊςθ ςτθν ζδρα τθσ υπό μετατροπι
εταιρείασ, κατά τθ χρονικι περίοδο που ορίηεται ςτο άρκρο 120, ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 του
άρκρου 129 και ςτθν παράγραφο 4 του άρκρου 136 κατά περίπτωςθ, τουλάχιςτον των εξισ
εγγράφων:
α) τθσ ζκκεςθσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106,
β) των ετιςιων χρθματοοικονομικϊν καταςτάςεων και των ετιςιων εκκζςεων διαχείριςθσ του
διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι των διαχειριςτϊν τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ, ςφμφωνα με τθν
ιςχφουςα νομοκεςία, των τριϊν (3) τελευταίων ετϊν,
γ) κατά περίπτωςθ, τθσ ζκκεςθσ αποτίμθςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 123.
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2. Κάκε μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να λάβει πλιρεσ αντίγραφο ι, αν το επικυμεί, απόςπαςμα
των εγγράφων που προβλζπονται ςτθν παράγραφο 1, ατελϊσ και με απλι αίτθςθ προσ τθν
εταιρεία. Εφόςον μζτοχοσ ι εταίροσ ζχει δϊςει τθ ςυγκατάκεςι του για τθ χριςθ, από τθν υπό
μετατροπι εταιρεία, των θλεκτρονικϊν μζςων για τθ διαβίβαςθ των πλθροφοριϊν, τα εν λόγω
αντίγραφα ι αποςπάςματα μποροφν να παραςχεκοφν ςτον ςυγκεκριμζνο μζτοχο ι εταίρο
μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
3. H υπό μετατροπι εταιρεία απαλλάςςεται από τθν υποχρζωςθ να καταςτιςει τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 1 ζγγραφα διακζςιμα ςτθν ζδρα τθσ, εφόςον, για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που είναι θ ίδια με εκείνθ που αναφζρεται ςτθν παράγραφο 1, τα καταςτιςει
διακζςιμα ςτθν ιςτοςελίδα τθσ. Η παράγραφοσ 2 δεν εφαρμόηεται, εφόςον θ ιςτοςελίδα
παρζχει ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ τθ δυνατότθτα, κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ περιόδου
που αναφζρεται ςτο προθγοφμενο εδάφιο, να μεταφορτϊνουν και να εκτυπϊνουν τα ζγγραφα
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ εταιρεία υποχρεοφται να
κζτει τα ζγγραφα ςτθ διάκεςθ των μετόχων ι των εταίρων ςτθν ζδρα τθσ. Η εταιρεία υπό τθ
νζα νομικι μορφι τθσ διατθρεί τισ πλθροφορίεσ ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για περίοδο δφο (2) ετϊν
από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ απόφαςθσ για τθ μετατροπι. Προςωρινι διακοπι τθσ
πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, θ οποία προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ, δεν κίγει το
κφροσ των πράξεων που ζχουν αναρτθκεί ςε αυτι.
4. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ, δφναται θ απαλλαγι που
προβλζπεται ςτο πρϊτο εδάφιο τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου να εξαρτάται από όρουσ και
περιοριςμοφσ, που είναι απαραίτθτοι για να προςτατευκεί θ αςφάλεια τθσ ιςτοςελίδασ και θ
γνθςιότθτα των εγγράφων.
5. Με απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ δφναται να κακορίηονται οι
ςυνζπειεσ που ζχει θ προςωρινι διακοπι πρόςβαςθσ ςτθν ιςτοςελίδα, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 3, εφόςον θ διακοπι προκαλείται από τεχνικοφσ ι άλλουσ λόγουσ.
Άρκρο 108
Απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων
1. Για τθ μετατροπι απαιτείται απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των εταίρων,
με το περιεχόμενο του άρκρου 109. Η απόφαςθ λαμβάνεται όπωσ ορίηεται ςτον νόμο και ςτο
καταςτατικό τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ.
2. Εφόςον υπάρχουν περιςςότερεσ κατθγορίεσ εταιρικϊν ςυμμετοχϊν, θ απόφαςθ για τθ
μετατροπι υποβάλλεται ςε ζγκριςθ από κάκε κατθγορία μετόχων ι εταίρων, τα δικαιϊματα
των οποίων επθρεάηει θ μετατροπι.
Άρκρο 109
Ελάχιςτο περιεχόμενο τθσ απόφαςθσ για τθ μετατροπι
Η απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ ι των εταίρων για τθ μετατροπι, ςφμφωνα με το άρκρο
108, περιλαμβάνει τουλάχιςτον:
α) τθ νομικι μορφι και τθν επωνυμία τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ·
β) το είδοσ, τθν αξία και τον τρόπο διάκεςθσ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν εταιρεία υπό τθ
νζα νομικι μορφι τθσ·
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γ) τουσ όρουσ που αποτελοφν υποχρεωτικό περιεχόμενο του καταςτατικοφ ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ που διζπουν τθν εταιρεία υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ·
δ) εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, τα δικαιϊματα που παρζχονται από τθν εταιρεία υπό τθ νζα
νομικι μορφι τθσ ςτουσ μετόχουσ ι ςτουσ εταίρουσ που ζχουν ειδικά δικαιϊματα, κακϊσ και
ςτουσ δικαιοφχουσ άλλων δικαιωμάτων ι τα μζτρα που προτείνονται γι' αυτοφσ.
Άρκρο 110
Επωνυμία
Εφόςον δεν προκφπτει κάτι διαφορετικό από τισ οικείεσ διατάξεισ τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ, θ
επωνυμία τθσ εταιρείασ μπορεί να διατθρθκεί και υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, με αντίςτοιχθ
προςαρμογι των ενδείξεων που προςδιορίηουν τθ μορφι αυτι.

Άρκρο 111
Διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ - Ρρολθπτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ
1. Η μετατροπι υποβάλλεται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ του ν. 3419/2005, όπωσ ιςχφει.
2. Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018, θ δθμοςιότθτα
προχποκζτει ςε κάκε περίπτωςθ προθγοφμενο ζλεγχο τθσ νομιμότθτασ όλων των πράξεων και
διατυπϊςεων που επιβάλλει ο παρϊν νόμοσ ςτθν υπό μετατροπι εταιρεία. Ο ζλεγχοσ
νομιμότθτασ του προθγοφμενου εδαφίου περιορίηεται ςτθν τιρθςθ των διατάξεων του
παρόντοσ νόμου, τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ που διζπει τθν υπό μετατροπι εταιρεία, του
καταςτατικοφ αυτισ και των διατάξεων του ν. 3419/2005.
3. Σε περίπτωςθ μετατροπισ εταιρείασ άλλθσ μορφισ ςε ανϊνυμθ εταιρεία ι ευρωπαϊκι
εταιρεία (SE) και αντίςτροφα, θ δθμοςιότθτα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 προχποκζτει
προθγοφμενθ εγκριτικι απόφαςθ του Περιφερειάρχθ του οργανιςμοφ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ
δεφτερου βακμοφ, ςτθν περιφζρεια του οποίου ζχει τθν ζδρα τθσ θ υπό μετατροπι εταιρεία. Η
εγκριτικι απόφαςθ εκδίδεται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου νομιμότθτασ τθσ παραγράφου
2, χωρίσ να απαιτείται ςτθν περίπτωςθ αυτι θ διενζργεια πρόςκετου ελζγχου νομιμότθτασ και
από τυχόν ςυναρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο.
4. Εφόςον δεν πρόκειται για τθ μετατροπι εταιρείασ άλλθσ μορφισ ςε ανϊνυμθ εταιρεία ι
ευρωπαϊκι εταιρεία (SE) και αντίςτροφα, θ δθμοςιότθτα ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 ενεργείται από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ Γ.Ε.ΜΗ. που προβλζπονται ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 2 του ν. 3419/2005, χωρίσ τθν ζκδοςθ προθγοφμενθσ εγκριτικισ
απόφαςθσ. Η υποβολι ςε δθμοςιότθτα πραγματοποιείται μετά τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου
νομιμότθτασ τθσ παραγράφου 2, για τθ διενζργεια του οποίου μόνθ αρμόδια είναι θ Υπθρεςία
Γ.Ε.ΜΗ., ςτθν περιφζρεια τθσ οποίασ ζχει τθν ζδρα τθσ θ υπό μετατροπι εταιρεία.
Άρκρο 112
Ρράξεισ και ςτοιχεία που υποβάλλονται ςε δθμοςιότθτα
Στθ δθμοςιότθτα τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 111 υποβάλλεται θ απόφαςθ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ ι των εταίρων τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ, θ οποία λαμβάνεται ςφμφωνα με τα
άρκρα 108 και 109, και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, το ςυμβολαιογραφικό ζγγραφο ςτον
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τφπο του οποίου ζχει υποβλθκεί το καταςτατικό τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ,
κακϊσ και θ εγκριτικι απόφαςθ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 3 του προθγοφμενου
άρκρου.

Άρκρο 113
Αποτελζςματα τθσ μετατροπισ
1. Η μετατροπι ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ, ςφμφωνα με το ςτοιχείο αα’ τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του ν. 3419/2005, τθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ
ςυνζλευςθσ ι των εταίρων για τθ μετατροπι.
2. Εφόςον το καταςτατικό τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ ζχει υποβλθκεί ςτον
τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου, θ μετατροπι ςυντελείται με μόνθ τθν καταχϊριςθ,
ςφμφωνα με το ςτοιχείο αα’ τθσ περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του ν.
3419/2005, του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου.
3. Από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και
2, κατά περίπτωςθ, επζρχονται αυτοδίκαια και ζναντι όλων, τα ακόλουκα αποτελζςματα:
α) θ μετατραπείςα εταιρεία διατθρεί τθ νομικι τθσ προςωπικότθτα και ςυνεχίηεται υπό τθ νζα
νομικι μορφι τθσ, χωρίσ να πραγματοποιείται μεταβίβαςθ τθσ περιουςίασ τθσ, με ειδικι ι
κακολικι διαδοχι·
β) οι διοικθτικζσ άδειεσ που ζχουν εκδοκεί υπζρ τθσ μετατραπείςασ εταιρείασ ςυνεχίηουν να
υφίςτανται·
γ) οι μζτοχοι ι οι εταίροι τθσ μετατραπείςασ εταιρείασ μετζχουν ςτθν εταιρεία υπό τθ νζα
νομικι μορφι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν αυτι·
δ) δικαιϊματα τρίτων ςτισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ τθσ μετατραπείςασ εταιρείασ διατθροφνται
ςτισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ.
4. Οι εκκρεμείσ δίκεσ ςυνεχίηονται αυτοδικαίωσ και χωρίσ άλλθ διατφπωςθ ςτο όνομα τθσ
εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, χωρίσ να επζρχεται λόγω τθσ μετατροπισ βίαιθ
διακοπι τουσ και χωρίσ να απαιτείται διλωςθ για τθν επανάλθψι τουσ.
Άρκρο 114
Ρροςταςία των πιςτωτϊν και των κατόχων ειδικϊν προνομίων χωρίσ δικαίωμα ψιφου
1. Μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 111, οι πιςτωτζσ τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, των
οποίων οι απαιτιςεισ είχαν γεννθκεί πριν από τον χρόνο αυτό, χωρίσ να ζχουν καταςτεί
λθξιπρόκεςμεσ, ζχουν το δικαίωμα να ηθτιςουν κατάλλθλεσ εγγυιςεισ από τθν εταιρεία,
εφόςον αποδεικνφουν επαρκϊσ ότι θ οικονομικι κατάςταςθ τθσ εταιρείασ εξαιτίασ τθσ
μετατροπισ κακιςτά απαραίτθτθ τθν παροχι τζτοιων εγγυιςεων και εφόςον δεν ζχουν ιδθ
λάβει τζτοιεσ εγγυιςεισ.
2. Κάκε διαφορά που κα προκφψει από τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 1 επιλφεται από το
Μονομελζσ Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, το οποίο ςτθν
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περίπτωςθ αυτι δικάηει κατά τθ διαδικαςία των άρκρων 682 επ. του Κϊδικα Πολιτικισ
Δικονομίασ, φςτερα από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου πιςτωτι. Η αίτθςθ κατατίκεται μζςα ςε
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν, θ οποία αρχίηει από τθν ολοκλιρωςθ των διατυπϊςεων
δθμοςιότθτασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 111. Με τθν απόφαςι του το δικαςτιριο
δφναται να λάβει τα κατά τθν κρίςθ του επαρκι και πρόςφορα μζτρα για τθν εξαςφάλιςθ τθσ
απαίτθςθσ του αιτοφντοσ.
3. Κάτοχοι ειδικϊν δικαιωμάτων χωρίσ δικαίωμα ψιφου ζχουν αξίωςθ για τθν παροχι
ανάλογων κατά το δυνατόν δικαιωμάτων ςτθν εταιρεία υπό τθ νζα μορφι.
Άρκρο 115
Ευκφνθ
1. Κάκε μζλοσ του διοικθτικοφ ςυμβουλίου ι κάκε διαχειριςτισ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ
ευκφνεται ζναντι των μετόχων ι των εταίρων αυτισ για κάκε πταίςμα του κατά τθν
προετοιμαςία και τθν πραγματοποίθςθ τθσ μετατροπισ.
2. Δεν κίγεται θ ευκφνθ των προςϊπων που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο για
ηθμία τρίτων κατά τισ γενικζσ διατάξεισ.
3. Οι αξιϊςεισ τθσ παραγράφου 1 ειςάγονται ςτο κακ’ φλθν αρμόδιο δικαςτιριο κατά τθν
τακτικι διαδικαςία και δφναται να αςκοφνται από ειδικό εκπρόςωπο, ο οποίοσ διορίηεται από
το δικαςτιριο του άρκρου 5 με αίτθςθ κάκε διαδίκου ι, ειδικά αν πρόκειται για μετατροπι
ανϊνυμθσ εταιρείασ ςε άλλθ εταιρικι μορφι, με αίτθςθ μετόχου ι μετόχων που κατά τθ
ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113 κατείχαν
τουλάχιςτον το ζνα πεντθκοςτό (1/50) του μετοχικοφ κεφαλαίου. Για τον οριςμό ειδικοφ
εκπροςϊπου, το δικαςτιριο πρζπει να πικανολογιςει τθν φπαρξθ τθσ αξίωςθσ των αιτοφντων.
Η απόφαςθ του δικαςτθρίου δεν υπόκειται ςε ζνδικα μζςα. Σε περίπτωςθ άςκθςθσ αξιϊςεων
κατά περιςςότερων υποχρζων, είναι δυνατό να οριςτεί ο ίδιοσ ι διαφορετικοί ειδικοί
εκπρόςωποι.
4. Η απόφαςθ που διορίηει ειδικό εκπρόςωπο υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα, με επιμζλειά του,
ςτθ μερίδα τθσ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. και, κατά περίπτωςθ, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ εταιρείασ, μαηί
με πρόςκλθςθ του ειδικοφ εκπροςϊπου προσ τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ τθσ εταιρείασ να
δθλϊςουν ςτον ίδιο, αν επικυμοφν να αςκιςει αξιϊςεισ για λογαριαςμό τουσ. Εφόςον το
καταςτατικό ι θ εταιρικι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ προβλζπει και άλλουσ τρόπουσ ενθμζρωςθσ
των μετόχων ι των εταίρων για τθ διεξαγωγι γενικισ ςυνζλευςθσ ι τθ λιψθ αποφάςεων των
εταίρων, αυτοί εφαρμόηονται ανάλογα και ςτθν πρόςκλθςθ του πρϊτου εδαφίου. Οι μζτοχοι ι
οι εταίροι πρζπει να προβοφν ςτθν ωσ άνω διλωςθ εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ζξι (6)
μθνϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ δθμοςιότθτασ που προβλζπεται ςτθν παροφςα παράγραφο.
Κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ προκεςμίασ θ παραγραφι των αξιϊςεϊν τουσ αναςτζλλεται.
5. Η απόφαςθ τθσ παραγράφου 3 κακορίηει τθν αμοιβι του ειδικοφ εκπροςϊπου, θ οποία του
οφείλεται από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ που εκπροςωπεί αναλογικά με το ποςοςτό
ςυμμετοχισ εκάςτου ςτθν υπό μετατροπι εταιρεία κατά τθ ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113. Διαφορετικι ςυμφωνία περί αμοιβισ
μεταξφ του ειδικοφ εκπροςϊπου και των μετόχων ι των εταίρων που εκπροςωπεί δεν
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αποκλείεται.

Άρκρο 116
Ακυρότθτα τθσ μετατροπισ
1. Η μετατροπι που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113
κθρφςςεται άκυρθ με δικαςτικι απόφαςθ, εφόςον θ απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των
μετόχων ι των εταίρων, ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ περίπτωςθσ των μετόχων ι των
εταίρων που αποφαςίηουν ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 105, είναι άκυρθ ι
ακυρϊςιμθ.
2. Εφόςον το ελάττωμα τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εξαλειφκεί ι ιακεί με οποιονδιποτε
τρόπο μζχρι τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ μετατροπισ, θ
μετατροπι δεν κθρφςςεται άκυρθ. Επιπλζον, το δικαςτιριο παρζχει προκεςμία για τθν άρςθ
των λόγων ακυρότθτασ, εφόςον θ άρςθ είναι εφικτι. Εφόςον παραςχεκεί θ ανωτζρω
προκεςμία, το δικαςτιριο μπορεί να διατάξει μζτρα για τθν προςωρινι ρφκμιςθ των εταιρικϊν
υποκζςεων.
3. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ μετατροπισ μπορεί να υποβλθκεί μόνον από
μζτοχο ι μετόχουσ ι από εταίρο ι εταίρουσ που εκπροςωποφν ςυνολικά το ζνα εικοςτό (1/20)
τουλάχιςτον του κεφαλαίου ι των δικαιωμάτων ψιφου ςτθν υπό μετατροπι εταιρεία, εφόςον
δεν ζλαβαν μζροσ ςτθ λιψθ τθσ απόφαςθσ ι αντιτάχκθκαν ςτθ λιψθ τθσ. Η αίτθςθ αςκείται
εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθν καταχϊριςθ ςτο Γ.Ε.ΜΗ. ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2
του άρκρου 113, κατά περίπτωςθ.
4. Όπου ςυντρζχει περίπτωςθ κατά τθν παράγραφο 1, θ ακυρότθτα ι θ ακυρωςία τθσ
απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των εταίρων κρίνεται αποκλειςτικά από το
δικαςτιριο που δικάηει τθν αίτθςθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου.
5. Το δικαςτιριο δφναται να μθν κθρφξει τθν ακυρότθτα τθσ μετατροπισ, εφόςον κρίνει ότι
αυτι είναι δυςανάλογθ ςε ςχζςθ με το ελάττωμα τθσ απόφαςθσ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ των
μετόχων ι των εταίρων. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο αιτϊν ζχει χρθματικι αξίωςθ κατά τθσ
εταιρείασ προσ αποκατάςταςθ τθσ ηθμίασ που του προκάλεςε το ςυγκεκριμζνο ελάττωμα, θ
οποία πρζπει να αςκθκεί εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ ενόσ (1) ζτουσ από το αμετάκλθτο
τθσ δικαςτικισ απόφαςθσ. Τθν ίδια αξίωςθ ζχουν μζτοχοι ι εταίροι που δεν μποροφν να
ηθτιςουν τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ μετατροπισ, επειδι δεν διακζτουν το απαιτοφμενο
ποςοςτό μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.
6. Ακφρωςθ, με δικαςτικι απόφαςθ, τθσ διοικθτικισ πράξθσ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ
μετατροπι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 111, δεν επιφζρει ανατροπι των
αποτελεςμάτων τθσ μετατροπισ οφτε αποτελεί λόγο κιρυξθσ τθσ ακυρότθτάσ τθσ. Αξιϊςεισ
αποηθμίωςθσ κατά τισ γενικζσ διατάξεισ ι τισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου δεν κίγονται.
7. Η αίτθςθ για τθν κιρυξθ τθσ ακυρότθτασ τθσ μετατροπισ και θ απόφαςθ που κθρφςςει τθν
ακυρότθτα δθμοςιεφονται ςτο Γ.Ε.ΜΗ. Στθν απόφαςθ αυτι δεν εφαρμόηεται το άρκρο 763 του
Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ το δικαςτιριο λαμβάνει, φςτερα από
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ςχετικό αίτθμα ι και αυτεπαγγζλτωσ, όλα τα αναγκαία κατά τθν κρίςθ του μζτρα για τθν
προςταςία των ςυμφερόντων που τίκενται ςε διακινδφνευςθ.
8. Τριτανακοπι κατά τθσ απόφαςθσ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ μετατροπισ, μπορεί να
αςκθκεί εντόσ τριϊν (3) μθνϊν από τθ δθμοςίευςθ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο.
9. Η απόφαςθ που κθρφςςει τθν ακυρότθτα τθσ μετατροπισ δεν κίγει το κφροσ των
ςυναλλαγϊν τθσ εταιρείασ που ζγιναν μετά τθν καταχϊριςθ τθσ μετατροπισ ςτο Γ.Ε.ΜΗ.
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113 και πριν από τθ δθμοςίευςθ τθσ
απόφαςθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 7 του παρόντοσ άρκρου.
Άρκρο 117
Μθ δίκαιοσ κακοριςμόσ των εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ςτθν εταιρεία υπό τθ νζα μορφι
1. Η μετατροπι που ςυντελζςκθκε ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113 δεν
μπορεί να κθρυχκεί άκυρθ για τον λόγο ότι θ εταιρικι ςυμμετοχι ςτθν εταιρεία υπό τθ νζα
νομικι μορφι τθσ δεν αποτελεί δίκαιο και λογικό αντάλλαγμα για τθν εταιρικι ςυμμετοχι ςτθν
εταιρεία πριν τθ μετατροπι.
2. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, κάκε κιγόμενοσ μζτοχοσ ι εταίροσ μπορεί να αξιϊςει από τθν
εταιρεία τθν καταβολι αποηθμίωςθσ. Η ςχετικι αξίωςθ παραγράφεται εντόσ ζξι (6) μθνϊν από
τθ ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113.
3. Αντί τθσ καταβολισ αποηθμίωςθσ ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο, θ εταιρεία
μπορεί με διλωςι τθσ να εξαγοράςει τισ εταιρικζσ ςυμμετοχζσ των μετόχων ι των εταίρων που
άςκθςαν τθν αξίωςθ αποηθμίωςθσ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ, θ αξία των υπό εξαγορά
εταιρικϊν ςυμμετοχϊν ορίηεται από το δικαςτιριο.

Κεφάλαιο Δεφτερο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι προςωπικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 118
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 119 ζωσ 127 εφαρμόηονται εφόςον υπό θ υπό μετατροπι εταιρεία
είναι προςωπικι εταιρεία των περιπτϊςεων δϋ, εϋκαι ηϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2.
2. Οι ίδιεσ διατάξεισ εφαρμόηονται και όταν θ υπό μετατροπι εταιρεία είναι ετερόρρυκμθ κατά
μετοχζσ εταιρεία τθσ περίπτωςθσ ςτ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, εκτόσ αν προβλζπεται
διαφορετικά ςτισ διατάξεισ που διζπουν αυτι τθν εταιρικι μορφι.
3.Με τθν επιφφλαξθ ειδικότερθσ διάταξθσ του παρόντοσ νόμου, εφαρμόηονται ωσ προσ τθν υπό
μετατροπι προςωπικι εταιρεία οι διατάξεισ του ζβδομου μζρουσ του ν. 4072/2012.

Άρκρο 119
Μετατροπι λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ
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H μετατροπι λυκείςασ προςωπικισ εταιρείασ επιτρζπεται με τισ προχποκζςεισ τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2, εκτόσ αν οι εταίροι ζχουν ςυμφωνιςει, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 1 του άρκρου 268 του ν. 4072/2012, να μθν ακολουκιςει εκκακάριςθ.

Άρκρο 120
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για ζλεγχο από τουσ εταίρουσ – Γραπτι ζκκεςθ για τθ
μετατροπι
1. Το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 107 μπορεί να αςκείται για ςυνεχι
χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον οκτϊ (8) θμζρεσ πριν από τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ του
άρκρου 121 και λιγει με τθ λιψθ τθσ.
2. Δεν απαιτείται γραπτι ζκκεςθ προσ τουσ εταίρουσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του
άρκρου 106, εφόςον το ςφνολο των εταίρων τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ είναι ςυγχρόνωσ και
διαχειριςτζσ τθσ.

Άρκρο 121
Απόφαςθ των εταίρων
1. Η απόφαςθ των εταίρων προςωπικισ εταιρείασ για τθ μετατροπι τθσ λαμβάνεται με
ομοφωνία. Η εταιρικι ςφμβαςθ δφναται να προβλζπει τθ λιψθ τθσ απόφαςθσ με πλειοψθφία
τριϊν τετάρτων (3/4) τουλάχιςτον του όλου αρικμοφ των εταίρων.
2. Εφόςον εταίροσ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ κα ευκφνεται προςωπικά, μετά τθ μετατροπι,
για τα χρζθ τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, απαιτείται θ ρθτι ςυναίνεςι του. Το
ίδιο ιςχφει ςε περίπτωςθ μετατροπισ ςε ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, εφόςον εταίροσ τθσ
υπό μετατροπι εταιρείασ πρόκειται να λάβει μερίδια που αντιςτοιχοφν ςε εξωκεφαλαιακζσ
ειςφορζσ.
3. Ο εταίροσ που διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 1, ζχει
δικαίωμα εξόδου από τθν εταιρεία. Το δικαίωμα εξόδου τθσ παροφςασ παραγράφου δεν
μπορεί να περιοριςκεί από τθν εταιρικι ςφμβαςθ.

Άρκρο 122
Ρεριεχόμενο και τφποσ τθσ απόφαςθσ
1. Η απόφαςθ των εταίρων για τθ μετατροπι και θ εταιρικι ςφμβαςθ τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα
νομικι μορφι τθσ πρζπει να περιλαμβάνουν και τουσ εταίρουσ που, ωσ εταίροι τθσ εταιρείασ
υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, κα ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, εφόςον ςυντρζχει
περίπτωςθ τζτοιασ ευκφνθσ.
2. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ςε ανϊνυμθ εταιρεία, θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 1 και το
καταςτατικό τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ πρζπει να περιλαμβάνουν και τθ
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ςφνκεςθ του πρϊτου διοικθτικοφ ςυμβουλίου τθσ εταιρείασ και των ελεγκτϊν τθσ πρϊτθσ
εταιρικισ χριςθσ. Στθν ίδια απόφαςθ και ςτο καταςτατικό μπορεί επίςθσ να περιλαμβάνεται
και ο διοριςμόσ προζδρου, αντιπροζδρου, διευκφνοντοσ ι εντεταλμζνου ςυμβοφλου ι
προςϊπων με άλλθ ιδιότθτα και αρμοδιότθτεσ για το πρϊτο διοικθτικό ςυμβοφλιο.
3. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ςε ανϊνυμθ εταιρεία ι εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και, υπό
τουσ όρουσ του δεφτερου εδαφίου τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 49 του ν. 4072/2012, ςε
περίπτωςθ μετατροπισ ςε ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, κακϊσ και ςε κάκε άλλθ
περίπτωςθ που προβλζπεται από τον νόμο, θ απόφαςθ τθσ παραγράφου 1 πρζπει να
περιβλθκεί τον τφπο του ςυμβολαιογραφικοφ εγγράφου.
Άρκρο 123
Ελάχιςτο κεφάλαιο – Εξακρίβωςθ τθσ αξίασ τθσ περιουςίασ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ςε κεφαλαιουχικι εταιρεία απαιτείται προθγοφμενθ εξακρίβωςθ
τθσ αξίασ τθσ περιουςίασ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ από τα πρόςωπα τθσ παραγράφου 3
του άρκρου 17 του ν. 4548/2018.
2. Η ζκκεςθ εξακρίβωςθσ που ςυντάςςεται κατόπιν εφαρμογισ τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου υποβάλλεται ςε δθμοςιότθτα με ανάλογθ εφαρμογι τθσ παραγράφου 8 του
άρκρου 17 του ν. 4548/2018.
3. Στθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 1, το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ
δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερο, χωρίσ νζεσ ειςφορζσ, από το ποςό που προκφπτει, αν από τθ
ςυνολικι αξία των περιουςιακϊν ςτοιχείων τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ αφαιρεκοφν οι
υποχρεϊςεισ τθσ. Εφόςον το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ υπολείπεται
από το ελάχιςτο όριο που προβλζπεται από τον νόμο ι το καταςτατικό για τθν εταιρεία αυτι, θ
διαφορά καλφπτεται με νζεσ ειςφορζσ.
Άρκρο 124
Είςοδοσ νζων εταίρων
Στθν εταιρεία υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ μποροφν να ειςζλκουν νζοι μζτοχοι ι εταίροι
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία τθσ.
Άρκρο 125
Αυτοδίκαιθ μετατροπι ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ςε ομόρρυκμθ εταιρεία
1. Ετερόρρυκμθ εταιρεία μετατρζπεται αυτοδικαίωσ ςε ομόρρυκμθ εταιρεία ςε περίπτωςθ
εξόδου, αποκλειςμοφ ι κανάτου του μοναδικοφ ετερόρρυκμου εταίρου.
2. Οι διαχειριςτζσ υποχρεοφνται να αναγγείλουν ςτο Γ.Ε.ΜΗ. τα περιςτατικά τθσ προθγοφμενθσ
παραγράφου.
Άρκρο 126
Αυτοδίκαιθ μετατροπι ομόρρυκμθσ εταιρείασ ςε ετερόρρυκμθ εταιρεία
1. Ομόρρυκμθ εταιρεία μετατρζπεται αυτοδικαίωσ ςε ετερόρρυκμθ εταιρεία, ςτισ περιπτϊςεισ:
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α) ειςόδου νζου εταίρου με τθν ιδιότθτα του ετερόρρυκμου εταίρου,
β) μετατροπισ τθσ ιδιότθτασ ενόσ ζςτω ομόρρυκμου εταίρου ςε ετερόρρυκμο εταίρο.
2. Στθν περίπτωςθ β’ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ
των παραγράφων 1 και 2 του άρκρου 114.
Άρκρο 127
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά ομόρρυκμων και ετερόρρυκμων εταίρων
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ομόρρυκμθσ ι ετερόρρυκμθσ εταιρείασ ςε κεφαλαιουχικι, οι
αξιϊςεισ κατά των ομόρρυκμων και, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, κατά των ετερόρρυκμων
εταίρων, παραγράφονται μετά πζντε (5) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ, ςφμφωνα με
τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113, κατά περίπτωςθ, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ
ομόρρυκμθσ ι τθσ ετερόρρυκμθσ εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ παραγραφι.
2. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ομόρρυκμθσ εταιρείασ ςε ετερόρρυκμθ ςφμφωνα με τθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 126, οι αξιϊςεισ κατά των ομόρρυκμων εταίρων
που μετατράπθκαν ςε ετερόρρυκμουσ παραγράφονται μετά πζντε (5) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ
τθσ μετατροπισ, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ ομόρρυκμθσ εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ
παραγραφι.
3. Η ευκφνθ των προθγοφμενων παραγράφων δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ
μετατραπείςασ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ μετατροπι.
4. Στισ προκεςμίεσ των παραγράφων 1 και 2 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για
τθν αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113, κατά
περίπτωςθ, θ παραγραφι αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται
λθξιπρόκεςμθ.

Κεφάλαιο Τρίτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν
Άρκρο 128
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 129 ζωσ 133 εφαρμόηονται εφόςον θ υπό μετατροπι εταιρεία είναι
κεφαλαιουχικι εταιρεία των περιπτϊςεων α’, β’ και γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τθν υπό
μετατροπι κεφαλαιουχικι εταιρεία οι οικείεσ διατάξεισ τθσ εταιρικισ νομοκεςίασ.

Άρκρο 129
Διακεςιμότθτα των εγγράφων για εξζταςθ από τουσ μετόχουσ ι τουσ εταίρουσ
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1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ανϊνυμθσ εταιρείασ, το δικαίωμα των μετόχων που προβλζπεται
ςτο άρκρο 107, μπορεί να αςκείται για ςυνεχι χρονικι περίοδο που αρχίηει τουλάχιςτον ζναν
(1) μινα πριν από τθ ςυνεδρίαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ που καλείται να αποφαςίςει για τθ
μετατροπι και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.
2. Σε περίπτωςθ μετατροπισ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ι ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ
εταιρείασ, το δικαίωμα των εταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 107, μπορεί να αςκείται για
ςυνεχι χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ ςυνζλευςθσ των εταίρων
που καλείται να αποφαςίςει για τθ μετατροπι και λιγει με το πζρασ αυτισ τθσ ςυνζλευςθσ.

Άρκρο 130
Απόφαςθ των εταίρων
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, θ απόφαςθ τθσ ςυνζλευςθσ
των εταίρων λαμβάνεται ςφμφωνα με τθν πλειοψθφία του ςτοιχείου β’ τθσ παραγράφου 1 του
άρκρου 44 του ν. 3190/1955.
2. Η μετατροπι οποιαςδιποτε κεφαλαιουχικισ εταιρείασ ςε ομόρρυκμθ εταιρεία
πραγματοποιείται με ομόφωνθ απόφαςθ του ςυνόλου των μετόχων ι των εταίρων τθσ. Τυχόν
μθ εμφανιςκζντεσ ςτθ ςυνζλευςθ μζτοχοι ι εταίροι μποροφν να εγκρίνουν τθν απόφαςθ για τθ
μετατροπι εγγράφωσ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα πρόςωπα που
προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο. Όροι του
καταςτατικοφ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ που επιτρζπουν τθ λιψθ απόφαςθσ για μετατροπι
τθσ με πλειοψθφία δεν λαμβάνονται υπόψθ.
3. Εφόςον μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ κα ευκφνεται προςωπικά, μετά τθ
μετατροπι, για τα χρζθ τθσ εταιρείασ υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ, απαιτείται θ ρθτι
ςυναίνεςι του. Το ίδιο ιςχφει ςε περίπτωςθ μετατροπισ ςε ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία,
εφόςον μζτοχοσ ι εταίροσ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ πρόκειται να λάβει μερίδια που
αντιςτοιχοφν ςε εξωκεφαλαιακζσ ειςφορζσ.
4. Μζτοχοσ ι εταίροσ που διαφϊνθςε με τθ μετατροπι, δικαιοφται να ηθτιςει τθν εξαγορά των
μετοχϊν ι των μεριδίων του ι, κατά περίπτωςθ, τθν ζξοδό του από τθν υπό μετατροπι
εταιρεία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που διζπουν τθν οικεία εταιρικι μορφι, εφαρμοηόμενεσ
αναλόγωσ. Ο ίδιοσ μζτοχοσ ι εταίροσ δικαιοφται επίςθσ να μεταβιβάςει τισ μετοχζσ ι τα
μερίδιά του ςε τρίτουσ κατά παρζκκλιςθ τυχόν καταςτατικϊν όρων που ειςάγουν
απαγορεφςεισ ι δεςμεφςεισ αναφορικά με τθ δυνατότθτα μεταβίβαςθσ.

Άρκρο 131
Ρεριεχόμενο και τφποσ τθσ απόφαςθσ για τθ μετατροπι - Ελάχιςτο κεφάλαιο – Μετοχζσ και
εταιρικά μερίδια τθσ μετατραπείςασ εταιρείασ
1. Ωσ προσ το περιεχόμενο και τον τφπο τθσ απόφαςθσ τθσ ςυνζλευςθσ των μετόχων ι των
εταίρων για τθ μετατροπι, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 122.
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2. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ςε ανϊνυμθ εταιρεία, εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ και
ιδιωτικι κεφαλαιουχικι εταιρεία, εφαρμόηονται αναλόγωσ οι διατάξεισ του άρκρου 123.

Άρκρο 132
Είςοδοσ νζων μετόχων ι εταίρων
Στθν εταιρεία υπό τθ νζα νομικι μορφι τθσ μποροφν να ειςζλκουν νζοι μζτοχοι ι εταίροι
ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ που διζπουν τθ λειτουργία τθσ.
Άρκρο 133
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά εταίρων ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ με εγγυθτικζσ
ειςφορζσ
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ, εφόςον υπάρχουν μερίδια
που αντιςτοιχοφν ςε εγγυθτικζσ ειςφορζσ και οι εταίροι που κατζχουν τα μερίδια αυτά δεν
ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ εταιρείασ που γεννϊνται μετά τθ μετατροπι τθσ, οι
αξιϊςεισ κατά των εταίρων αυτϊν για τα χρζθ τθσ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ
παραγράφονται μετά τρία (3) ζτθ από τθ ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τισ
παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113, κατά περίπτωςθ, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά τθσ ιδιωτικισ
κεφαλαιουχικισ εταιρείασ υπόκειται ςε βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν τθσ
μετατραπείςασ ιδιωτικισ κεφαλαιουχικισ εταιρείασ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ
μετατροπι.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 1 και 2 του άρκρου 113, κατά
περίπτωςθ, θ παραγραφι αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται
λθξιπρόκεςμθ.
Κεφάλαιο Τζταρτο
Άρκρο 134
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι
ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE) ςε ανϊνυμθ εταιρεία και αντιςτρόφωσ
Για τθ μετατροπι ευρωπαϊκισ εταιρείασ τθσ περίπτωςθσ θ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 ςε
ανϊνυμθ εταιρεία τθσ περίπτωςθσ α’ τθσ ίδιασ παραγράφου και αντιςτρόφωσ εφαρμόηονται
αναλογικά οι διατάξεισ των άρκρων 128-133, ςτο μζτρο που αφοροφν τθν ανϊνυμθ εταιρεία,
ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ 2157/2001 του Συμβουλίου, τθσ 8θσ Οκτωβρίου
2001, περί του καταςτατικοφ τθσ ευρωπαϊκισ εταιρείασ (SE), και τισ διατάξεισ του ν. 3412/2005.
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Κεφάλαιο Ρζμπτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι
αςτικϊν ςυνεταιριςμϊν
Άρκρο 135
Εφαρμοηόμενεσ διατάξεισ
1. Οι διατάξεισ των άρκρων 136 ζωσ 139 εφαρμόηονται κατά τθ μετατροπι αςτικοφ
ςυνεταιριςμοφ τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2 ςε άλλθ εταιρεία, εκτόσ αν
ορίηεται διαφορετικά.
2. Εφόςον δεν υπάρχει ειδικι ρφκμιςθ ςτον παρόντα νόμο, εφαρμόηονται ωσ προσ τον υπό
μετατροπι ςυνεταιριςμό οι διατάξεισ του ν. 1667/1986.

Άρκρο 136
Ζγκριςθ τθσ μετατροπισ – Δικαίωμα εξόδου
1. Η απόφαςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ του ςυνεταιριςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 108,
λαμβάνεται με τθν απαρτία και τθν πλειοψθφία που προβλζπονται αντίςτοιχα ςτθν
παράγραφο 4 και ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 5 του ν. 1667/1986.
2. Ο ςυνεταίροσ που διαφϊνθςε με τθν απόφαςθ τθσ παραγράφου 1 ζχει δικαίωμα εξόδου από
τον ςυνεταιριςμό. Το δικαίωμα εξόδου του προθγοφμενου εδαφίου δεν μπορεί να περιοριςκεί
από το καταςτατικό και ιδίωσ δεν υπόκειται ςε όρο του καταςτατικοφ περί ελάχιςτθσ
υποχρεωτικισ παραμονισ ςτον ςυνεταιριςμό. Τυχόν περιοριςμόσ τθσ αξίωςθσ του ςυνεταίρου
προσ απόδοςθ τθσ αξίασ τθσ μερίδασ του από ειδικζσ διατάξεισ του νόμου δεν κίγεται.
3. Για τθ μετατροπι εταιρείασ ςε ςυνεταιριςμό απαιτείται ομόφωνθ απόφαςθ του ςυνόλου
των μετόχων ι των εταίρων, εφόςον το καταςτατικό του ςυνεταιριςμοφ προβλζπει ευκφνθ των
ςυνεταίρων για τα χρζθ του ςυνεταιριςμοφ που υπερβαίνει τθν αξία κάκε ςυνεταιριςτικισ
μερίδασ. Τυχόν μθ εμφανιςκζντεσ ςτθ ςυνζλευςθ μζτοχοι ι εταίροι μποροφν να εγκρίνουν τθν
απόφαςθ για τθ μετατροπι εγγράφωσ. Το ςχετικό ζγγραφο πρζπει να ζχει κεωρθκεί από τα
πρόςωπα που προβλζπονται ςτο άρκρο 446 του Κϊδικα Πολιτικισ Δικονομίασ ι από δικθγόρο.
Όροι του καταςτατικοφ τθσ υπό μετατροπι εταιρείασ που επιτρζπουν τθ λιψθ απόφαςθσ για
μετατροπι τθσ με πλειοψθφία δεν λαμβάνονται υπόψθ.
4. Το δικαίωμα των ςυνεταίρων που προβλζπεται ςτο άρκρο 104, μπορεί να αςκείται για
ςυνεχι χρονικι περίοδο που αρχίηει το αργότερο με τθ ςφγκλθςθ τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ τθσ
παραγράφου 1.

Άρκρο 137
Αποτελζςματα τθσ μετατροπισ
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Η μετατροπι ςυνεταιριςμοφ ςυντελείται με τθν καταχϊριςθ που προβλζπεται ςτθν
παράγραφο 2 του άρκρου 113. Οι λοιπζσ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ που προβλζπονται από τισ
διατάξεισ του ν. 1667/1986 δεν κίγονται.

Άρκρο 138
Ραραγραφι αξιϊςεων κατά ςυνεταίρων
1. Σε περίπτωςθ μετατροπισ ςυνεταιριςμοφ ςε εταιρεία, τθσ οποίασ οι μζτοχοι ι εταίροι δεν
ευκφνονται προςωπικά για τα χρζθ τθσ, οι αξιϊςεισ κατά των ςυνεταίρων για τα χρζθ του
ςυνεταιριςμοφ παραγράφονται μετά ζνα (1) ζτοσ από τθ ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα
με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 113, εκτόσ αν θ αξίωςθ κατά του ςυνεταιριςμοφ υπόκειται ςε
βραχφτερθ παραγραφι.
2. Η ευκφνθ τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου δεν υφίςταται ζναντι των δανειςτϊν του
ςυνεταιριςμοφ που ςυγκατατζκθκαν εγγράφωσ ςτθ μετατροπι.
3. Στθν προκεςμία τθσ παραγράφου 1 εφαρμόηονται οι διατάξεισ του Αςτικοφ Κϊδικα για τθν
αναςτολι και τθ διακοπι τθσ παραγραφισ. Αν θ αξίωςθ καταςτεί λθξιπρόκεςμθ μετά τθ
ςυντζλεςθ τθσ μετατροπισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2 του άρκρου 113, θ παραγραφι
αρχίηει από το χρονικό ςθμείο, κατά το οποίο θ αξίωςθ κακίςταται λθξιπρόκεςμθ.

Κεφάλαιο ζκτο
Ειδικζσ διατάξεισ για τθ μετατροπι
ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ) ςε αςτικό ςυνεταιριςμό και αντιςτρόφωσ
Άρκρο 139
Για τθ μετατροπι ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ (ΕΣΕτ) τθσ περίπτωςθσ θ’ τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 2 ςε αςτικό ςυνεταιριςμό τθσ περίπτωςθσ κ’ τθσ ίδιασ παραγράφου
και αντιςτρόφωσ εφαρμόηονται αναλογικά οι διατάξεισ του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου
3 του άρκρου 130, των άρκρων 135 ζωσ 138 ςε ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ
(ΕΚ) 1435/2003 περί του καταςτατικοφ τθσ ευρωπαϊκισ ςυνεταιριςτικισ εταιρείασ και του
μζρουσ Δϋ του ν. 4099/2012 (ΦΕΚ Αϋ 250).
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ΜΕΟΣ Ε’
ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρκρο 140
Διατθροφμενεσ ςε ιςχφ διατάξεισ
1. Ειδικζσ διατάξεισ εταιρικοφ δικαίου που ρυκμίηουν ηθτιματα μεταςχθματιςμϊν άλλων
εταιρικϊν μορφϊν από εκείνεσ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 2, ιδίωσ όςον αφορά το
επιτρεπτό, τισ προχποκζςεισ, τθ διαδικαςία πραγματοποίθςθσ και τα αποτελζςματά τουσ,
παραμζνουν ςε ιςχφ.
2. Ειδικζσ διατάξεισ που ρυκμίηουν ηθτιματα μεταςχθματιςμϊν, για ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ
επιχειριςεων ι για επιχειριςεισ που υπόκεινται ςε ειδικι εποπτεία ι προβλζπουν μεταξφ
άλλων τθν ζκδοςθ ειδικισ εγκριτικισ απόφαςθσ, παραμζνουν ςε ιςχφ. Για όςα κζματα δεν
ρυκμίηονται από τισ διατάξεισ του προθγοφμενου εδαφίου, εφαρμόηονται οι διατάξεισ του
παρόντοσ νόμου.
3. Συγχωνεφςεισ και διαςπάςεισ πιςτωτικϊν ι χρθματοδοτικϊν ιδρυμάτων κατά τθν ζννοια
των ςτοιχείων 1 και 22 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν. 4261/2014, ι επιχειριςεων
επενδφςεων κατά τθν ζννοια του ςτοιχείου 2 τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 3 του ν.
4261/2014 ι άλλων επιχειριςεων που αναφζρονται ςτθν απόφαςθ τθσ Επιτροπισ
Νομιςματικϊν και Πιςτωτικϊν κεμάτων τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ αρικ. 564/5/23.11.1995
(ΦΕΚ Α’ 28), ι αμιγϊν πιςτωτικϊν ςυνεταιριςμϊν, κατά τθν ζννοια του ν. 1667/1986 και τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 8 του ν. 4261/2014, διζπονται από διατάξεισ του παρόντοσ νόμου
εκτόσ από τα κζματα που ρυκμίηονται ειδικϊσ από τισ διατάξεισ του άρκρου 16 του ν.
2515/1997 (Α’ 154), οι οποίεσ παραμζνουν ςε ιςχφ.

Άρκρο 141
Μεταβατικζσ διατάξεισ
1. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε ςυγχωνεφςεισ ςτισ οποίεσ θ θμερομθνία του ςχεδίου του
άρκρου 7 είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 148, για οποιαδιποτε από τισ
εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ ςυγχϊνευςθ.
2. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε διαςπάςεισ ςτισ οποίεσ θ θμερομθνία του ςχεδίου του
άρκρου 59 είναι μεταγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ του άρκρου 148, για οποιαδιποτε από τισ
εταιρείεσ που μετζχουν ςτθ διάςπαςθ.
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3. Ο παρϊν νόμοσ εφαρμόηεται ςε μετατροπζσ ςτισ οποίεσ θ απόφαςθ του άρκρου 108
λαμβάνεται μετά τθν θμερομθνία του άρκρου 148.
4. Μεταςχθματιςμοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ 3
ςυνεχίηουν να διζπονται από τισ προϊςχφςαςεσ διατάξεισ.

Άρκρο 142
Ραραπομπζσ
Όπου διάταξθ νόμου παραπζμπει ςτισ περί ςυγχωνεφςεων, διαςπάςεων ι μετατροπϊν
διατάξεισ του κ.ν. 2190/1920, του ν. 3190/1955, του ν. 4072/2012, του Ν. 1667/1986 ι άλλων
νομοκετθμάτων, όςον αφορά εταιρικζσ μορφζσ που εμπίπτουν ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου
2, από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του παρόντοσ νόμου θ παραπομπι αυτι νοείται ότι αναφζρεται ςτισ
αντίςτοιχεσ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
Άρκρο 143
Τροποποιιςεισ διατάξεων του ν. 4548/2018
1. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«2. Η τροποποίθςθ του καταςτατικοφ, θ λφςθ τθσ ανϊνυμθσ εταιρείασ φςτερα από απόφαςθ
τθσ γενικισ ςυνζλευςθσ και θ αναβίωςι τθσ εγκρίνονται φςτερα από τθ διενζργεια ελζγχου
νομιμότθτασ από τθν Περιφερειακι Ενότθτα τθσ ζδρασ τθσ εταιρείασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του παρόντοσ και του ν. 3419/2005 (Αϋ 297). Ο ζλεγχοσ νομιμότθτασ περιορίηεται ςτθν τιρθςθ
των διατάξεων του παρόντοσ νόμου, του καταςτατικοφ και των διατάξεων του ν. 3419/2005 και
αποτελεί αναγκαία προχπόκεςθ για τθ διενζργεια τθσ καταχϊριςθσ και τθν πραγματοποίθςθ
τθσ δθμοςιότθτασ από τθν αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ. Σε περίπτωςθ μεταβολϊν των
καταχωρίςεων τθσ εταιρείασ ςτο Γ.Ε.ΜΗ., που δεν εμπίπτουν ςτο πρϊτο εδάφιο, όπωσ,
ενδεικτικά, μεταβολϊν ςτθν εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ ι δθλϊςεων προςαρμογισ του
καταςτατικοφ, κατά τθν ζννοια τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4, θ αρμόδια υπθρεςία Γ.Ε.ΜΗ.
προβαίνει ςε τυπικό ζλεγχο (ζλεγχο πλθρότθτασ) του άρκρου 7 του ν. 3419/2005 των
υποβλθκζντων εγγράφων. Ωσ τυπικόσ ζλεγχοσ (ζλεγχοσ πλθρότθτασ) νοείται θ διαπίςτωςθ ότι
τα υποβαλλόμενα ζγγραφα είναι πλιρθ και ανταποκρίνονται ςτισ απαιτιςεισ του νόμου, χωρίσ
ζλεγχο του περιεχομζνου τουσ.».
2. Η παράγραφοσ 4 του άρκρου 9 του ν. 4548/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«4. Ο Υπουργόσ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ εγκρίνει, φςτερα από ζλεγχο νομιμότθτασ, τισ
διαςυνοριακζσ ςυγχωνεφςεισ, ςφμφωνα με το ν. 3777/2009 (Αϋ 127).».
3. Η περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 49 του ν. 4548/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«δ) ςτισ μετοχζσ που αποκτικθκαν με βάςθ υποχρζωςθ που προκφπτει από το νόμο ι
δικαςτικι απόφαςθ με ςκοπό τθν προςταςία των μειοψθφοφντων μετόχων, κυρίωσ ςε
περίπτωςθ ςυγχϊνευςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 18 του νόμου για
τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, αλλαγισ του ςκοποφ ι τθσ μορφισ τθσ εταιρείασ,
μεταφοράσ τθσ ζδρασ ςτο εξωτερικό ι επιβολισ περιοριςμϊν ςτθ μεταβίβαςθ των μετοχϊν,
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κακϊσ και ςτισ μετοχζσ που αποκτικθκαν με ςκοπό τθν ικανοποίθςθ υποχρεϊςεων τθσ
εταιρείασ από ανταλλάξιμο ομολογιακό δάνειο, και».
4. Ο τίτλοσ του άρκρου 171 του ν. 4548/2018 αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Άρκρο 171
Αναβίωςθ τθσ λυκείςασ εταιρείασ».
5. Η παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρκρου 171 του ν. 4548/2018 καταργοφνται.

Άρκρο 144
Τροποποιιςεισ διατάξεων του ν. 3419/2005
1. Η περίπτωςθ β’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 του ν. 3419/2005, όπωσ ιςχφει,
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«β. Με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ των περί μετατροπισ διατάξεων του νόμου για τουσ
εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, οι οποίεσ ρυκμίηουν τθ ςυντζλεςθ των περιπτϊςεων
μετατροπϊν που διζπονται από αυτόν, ςυντελείται θ μετατροπι των υπόχρεων εταιρειϊν ςε
ανϊνυμεσ εταιρείεσ, εταιρείεσ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ, ιδιωτικζσ κεφαλαιουχικζσ εταιρείεσ,
αςτικοφσ ςυνεταιριςμοφσ και ςε εταιρείεσ που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ γ`, δ` και ε` τθσ
παραγράφου 1 του άρκρου 1.».
2. Η περίπτωςθ δ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 15 του ν. 3419/2005, όπωσ ιςχφει,
αντικακίςταται ωσ εξισ:
«δ. Με τθν επιφφλαξθ εφαρμογισ των περί ςυγχϊνευςθσ και διάςπαςθσ διατάξεων του νόμου
για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, οι οποίεσ ρυκμίηουν τθ ςυντζλεςθ ςυγχωνεφςεων και
διαςπάςεων που διζπονται από αυτόν, ςυντελείται θ ςυγχϊνευςθ ι θ διάςπαςθ, με μόνθ τθν
εγγραφι και πριν από τθ διαγραφι τθσ εταιρείασ που απορροφάται ι διαςπάται.
Άρκρο 145
Τροποποιιςεισ διατάξεων του ν. 3412/2005
1. Το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 9 του ν. 3412/2005, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Η περίλθψθ δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του νόμου για τουσ
εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.».
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 12 του ν. 3412/2005, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Για τθν προςταςία των μετόχων που ψιφιςαν κατά τθσ ςυγχϊνευςθσ εφαρμόηονται αναλόγωσ
οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 66 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ
μεταςχθματιςμοφσ.».
3. Το άρκρο 14 του ν. 3412/2005, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
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«Η πράξθ τθσ Εποπτεφουςασ Αρχισ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυγχϊνευςθ, κακϊσ και κάκε
άλλθ πράξθ αρμόδιασ Εποπτεφουςασ Αρχισ, θ οποία εγκρίνει τθ ςφςταςθ Εταιρείασ με
ςυγχϊνευςθ ςε άλλο κράτοσ - μζλοσ υπόκεινται, για κάκε ελλθνικι ανϊνυμθ εταιρεία θ οποία
ςυμμετζχει ςτθ ςφςταςθ Εταιρείασ με τον ανωτζρω τρόπο, ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ
κατά το άρκρο 68 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ. ».
4. Το άρκρο 16 του ν. 3412/2005, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
«Οι διατάξεισ του άρκρου 35 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ εφαρμόηονται
αναλόγωσ για τθ διαδικαςία ςυγχϊνευςθσ που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 31
του Κανονιςμοφ.».

Άρκρο 146
Τροποποιιςεισ διατάξεων του ν. 4099/2012
1. Η παράγραφοσ 2 του άρκρου 145 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:
”2. Το ςχζδιο ςυγχϊνευςθσ καταχωρίηεται και δθμοςιεφεται ςτο οικείο Γ.Ε.ΜΗ. και κατά
περίπτωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεταιριςμοφ τθσ παραγράφου 1, ςφμφωνα με το άρκρο 16
του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ. Στθ ςχετικι ανακοίνωςθ, θ οποία
δθμοςιεφεται ςτον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, περιζχονται και τα ςτοιχεία τθσ παραγράφου 2
του άρκρου 24 του κανονιςμοφ.».
2. Η παράγραφοσ 3 του άρκρου 145 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, καταργείται.
3. Το άρκρο 146 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:.
”Στισ ςυγχωνεφςεισ ςυνεταιριςμϊν κατά το άρκρο 26 του κανονιςμοφ εφαρμόηονται
αναλογικά οι διατάξεισ των παραγράφων 1 ζωσ 6 του άρκρου 10 και των παραγράφων 2 και 3
του άρκρου 19 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.».
4. Το άρκρο 147 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:.
”Η λογιςτικι κατάςταςθ του ςτοιχείου γ’ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 25 του κανονιςμοφ
ςυντάςςεται ςφμφωνα με το ςτοιχείο γ’ τθσ παραγράφου 1, και τισ παραγράφουσ 2 και 3 του
άρκρου 11 νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.».
5. Το τελευταίο εδάφιο του άρκρου 148 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ
εξισ:
«Για τθν προςταςία των μελϊν που ψιφιςαν κατά τθσ ςυγχϊνευςθσ εφαρμόηονται αναλόγωσ
οι διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 66 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ
μεταςχθματιςμοφσ.».
6. Το πρϊτο εδάφιο του άρκρου 151 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ εξισ:.
”Η απόφαςθ του Ειρθνοδικείου τθσ ζδρασ τθσ ΕΣΕτ με τθν οποία εγκρίνεται θ ςυγχϊνευςθ,
υπόκειται ςτισ διατυπϊςεισ δθμοςιότθτασ τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 16 του νόμου για
τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ.».
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7. Η πρϊτθ παράγραφοσ του άρκρου 152 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ
εξισ:
”Το ςχζδιο μετατροπισ ελλθνικοφ ςυνεταιριςμοφ ςε ΕΣΕτ δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τισ
διατάξεισ του άρκρου 8 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ,
αναλόγωσεφαρμοηόμενεσ, ζνα τουλάχιςτον μινα πριν τθ γενικι ςυνζλευςθ, θ οποία
αποφαςίηει για τθ μετατροπι.».
8. Η δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου 152 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ
εξισ:
”Πριν τθ γενικι ςυνζλευςθ, που προβλζπεται ςτθν παράγραφο 6 του άρκρου 35 του
Κανονιςμοφ, εμπειρογνϊμονεσ, οι οποίοι ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 4548/2018
πιςτοποιοφν κατ’ αναλογία, ότι τθροφνται οι κανόνεσ του άρκρου 22 παράγραφοσ 1 ςτοιχείο β’
του Κανονιςμοφ.».
9. Η πρϊτθ παράγραφοσ του άρκρου 154 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ
εξισ:
”Το ςχζδιο μετατροπισ τθσ ΕΣΕτ ςε ςυνεταιριςμό δθμοςιεφεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του
άρκρου 8 του νόμου για τουσ εταιρικοφσ μεταςχθματιςμοφσ, αναλόγωσ εφαρμοηόμενεσ,
τουλάχιςτον ζνα μινα πριν ςυνζλκει θ ςυνζλευςθ, θ οποία αποφαςίηει για τθ μετατροπι.».
10. Η δεφτερθ παράγραφοσ του άρκρου 154 του ν. 4099/2012, όπωσ ιςχφει, αντικακίςταται ωσ
εξισ:
”Πριν τθ γενικι ςυνζλευςθ, θ οποία καλείται να εγκρίνει το ςχζδιο μετατροπισ τθσ ΕΣΕτ ςε
ςυνεταιριςμό και το καταςτατικό αυτοφ κατά το άρκρο 76 του Κανονιςμοφ, εμπειρογνϊμονεσ,
οι οποίοι ορίηονται ςφμφωνα με το άρκρο 17 του ν. 4548/2018 βεβαιϊνουν ότι θ ΕΣΕτ διακζτει
ενεργθτικό τουλάχιςτον ιςοδφναμο προσ το κεφάλαιό τθσ.».
Άρκρο 147
Λοιπζσ καταργοφμενεσ διατάξεισ
Με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 141, καταργοφνται από τθν ζναρξθ ιςχφοσ
του παρόντοσ νόμου:
α) τα άρκρα 66 ζωσ 89 του κ.ν. 2190/1920, όπωσ ιςχφουν,
β) τα άρκρα 51 και 53-55 του ν. 3190/1955, όπωσ ιςχφουν,
γ) το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 87, τα άρκρα 106 ζωσ 115 και τα άρκρα 282, 282Α και 283
του ν. 4072/2012, όπωσ ιςχφουν,
δ) οι παράγραφοι 4 και 5 του άρκρου 10 και το άρκρο 16 του ν. 1667/1986, όπωσ ιςχφουν,
ε) κάκε άλλθ γενικι ι ειδικι διάταξθ, θ οποία αντίκειται ςτισ διατάξεισ του παρόντοσ νόμου.
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Άρκρο 148
Ζναρξθ ιςχφοσ
Η ιςχφσ του παρόντοσ νόμου αρχίηει τθν 1θ Ιανουαρίου 2019, εκτόσ αν ειδικϊσ ορίηεται
διαφορετικά.
Παραγγζλλουμε τθ δθμοςίευςθ του παρόντοσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ και τθν
εκτζλεςι του.
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